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BAKTERİYOLOJİ 

 

GENEL BAKTERİYOLOJİ 

 Bakteriler prokaryotik hücrelerdir 

 Gram (+) bakterilerde hücre duvarı içermeyen formlara protoplast, gram (-) bakterilerde ise 

sferoplast denir. Vejetatif form ise aktif olarak çoğalan bakteriye verilen isimdir. 

 Bakterilerde çevre şartlarına en dirençli form spor, en dayanıksız form ise vejetatif form’dur.  

Fagosite edilen bakterilerin öldürülmesinde kullanılan enzimler:  

 1- Süperoksit radikalleri 

 2- Hidrojen peroksit 

 3- Lizozomal enzimler 

 4- Miyeloperoksidazlar 

 5- Hidroksil radikalleri 
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NÜKLEUS 

 Bakterilerde bir tek kromozomdan ibaret bir nükleus vardır.  

  Bakterilerdeki kromozomun yapısı esas olarak çift iplikçikli çembersel DNA molekülünden 

ibarettir. Sadece sipiroket grubunda yer alan Borrelia’nın (B.burgdorferi-Lyme hastalığı ve B. 

Hermsii) genomu ve plazmidi lineer (doğrusaldır). Ökaryotik kromozom ise lineerdir. 

 Ökaryotik kromozomdan farklı olarak bakteri kromozomunda intron ve histon bulunmaz. 

 Bakteri nükleusunda kromozomun etrafında bir nükleoplazma ve bunu çevreleyen bir nükleus 

zarı da yoktur.  

 Bakterilerde kromozom bir ucu ile hücre zarında bir noktaya bağlı bulunmaktadır 

(Mezozom).  

 Bazı bakterilerde küçük bir DNA molekülü ekstrakromozomal olarak bulunur. Bunlara plazmid 

adı verilir.  

 Plazmidler genellikle antibiyotik direnci ile bağlantılı genleri (R faktörlerini) taşırlar. 

SİTOPLAZMA  

  Sitoplazmada ökaryotik hücrelerde rastlanan endoplazmik retikulum, golgi kompleksi ve 

mitokondri bulunmaz.  

 Bakteri sitoplazmalarında görülen başlıca granüller: 

 Glikojen granüller 

 Lipid granüller 

 Babes Ernest granülleri (Difteri- polimetafosfattan oluşan metakromatik cisimler) 

 Elementer kükürt granülleri 

Sitoplazma içerisinde submikroskopik partiküllerden en önemlisi ribozomlardır.  

Hücre RNA'sının yaklaşık %80'i ribozomlarda bulunur.  

Prokaryot ribozomları 50s ve 30s ribozomal subünitten oluşmuş 70s ribozomlardır.  Ökaryotta 80S 

(60S+40S) ribozom bulunmasına rağmen ökaryotun mitokondriumunda 70S ribozom bulunur. 

 

HÜCRE ZARI  

 Bakterilerin ana enerji sistemi olan elektron transport sistemi hücre membranındadır.  

 Hücre zarı belli noktalarda bakteri hücresinin içerisine doğru katlantılar ile uzanarak mezozom 

adı verilen yapıları oluşturur. Mezozom septal ya da lateral olabilir. Septal mezozom hücrenin 

bölünme yeri ve kromozom replikasyon bölgesidir. Lateral mezozom ise sporun geliştiği bölge ve 

plazmidin replikasyon bölgesidir. 

 Ökaryotik hücre zarı sterol (kolesterol) içerirken prokaryotik hücre zarında (mycoplazma 

hariç) sterol bulunmaz. 

 Hücre membranının osmotik basınç ayarlanmasında önemli rolü vardır.  
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Hücre membranının hidroliz yapan enzimleri (beta-laktamaz gibi) periplazmik aralıkta 

bulunur. Periplazmik aralık sedece Gram (-) bakterilerde bulunur. 

 Kemotaksis ve diğer duyusal olaylar için gerekli reseptörleri bulundururlar.  

 

 

 

HÜCRE DUVARI 

 Hücre duvarı mikoplazmalar dışında tüm prokaryotlarda bulunur.  

 Hücre duvarının kalınlığı Gram (-)'lerde daha incedir.  

 Hücre duvarının hem Gram (-) ve hem de Gram (+)'lerde sağlamlık ve direnci veren 

peptidoglikan (mürein) tabakası bulunur. 

 Peptidoglikan polimerleri 4 aminoasitten, benzer halkalarla N-asetil glikozamin ve N-asetil 

müramik asitten oluşurlar.  

Bakterilerin peptidoglikan tetrapeptidi yapısında: 

 L- Alanin (Çoğunlukla ilk aminoasit) 

 D- Glutamat 

 D- Alanin 

 L- Lizin veya diaminopimelik asit yer alır. 

 Gram (+) bakterilerde peptidoglikan tabakası daha kalındır ve serolojik yöntemlerle reaksiyon 

verebilen teikoik asit içerir.  

 Gram (+) bakterilerin yüzey antijenitesini sağlayan teikoik asit’tir.  

 Gram (-)'lerde hücre duvarını dış membran denilen karmaşık bir membran çevirir.  

 Dış membran Gram (-) bakterilerde peptidoglikan tabakasından daha kalındır, lipoprotein ve 

lipopolisakkarit yapısındadır  

 Lipopolisakkarit katmanı toksiktir ve bakterilerin endotoksinini oluşturur.  

 Lipopolisakkarit kısım hapten niteliğinde O antijenlerini de içerir. O antijenine IgM tipi antikor 

gelişir. 

 Gram (-)'lerdeki lipoprotein katman ile peptidoglikan arasında periplazmik aralık bulunur. 

 Çeşitli şekillerde hücre duvarını kaybetmiş bakteriler parçalanarak ölür fakat hafif hipertonik 

ortamlarda yaşamlarını sürdürebilirler. Bu şekilde L formları ortaya çıkar. L formları antibiyotiklere 

dirençlidir, çoğalma yeteneğine sahiptir ve relapslara neden olabilir. 

 Bakterilerde L-formuna en sık neden olan antibiyotik, penisilin’dir. 

 

KAPSÜL VE GLİKOKALİKS  

 Hücre duvarının dışında bulunan kısımdır. (bazı bakterilerde) 
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Bakteri kapsüllerinin yapıları; 

 Polisakkarit (S. pneumonia, Klebsiella pneumonia, C. welchii vb) 

 Polipeptid (D-glutamat) (B. anthracis) 

 Hiyalüronik asit (S. pyogenes) 

 Kapsül, yoğun bir katman şeklinden çok, fibrillerin oluşturduğu gevşek bir ağ şeklinde olursa 

glikokaliks-slime olarak adlandırılır. S. Epidermidis ve Viridans Streptococlar da kapsül glikokaliks 

şeklindedir. 

  Bakteri kapsülleri iyi antijen yapısı gösterir. 

  Kapsül bakteriyi fagositoza karşı korur. 

 Tanı amacıyla kapsül kullanılabilir (Quellung testi, Çini mürekkebi, Lateks aglutinasyon 

testi) 

 Kapsüllü bakteriler besiyerinde mukoid (M) koloni oluşturur. 

KİRPİKLER (FLAJEL)  

 Daha çok çomakçık ve sarmal şekilli bazı bakterilerde bulunan hareket organelleridir.  

 Yuvarlak bakterilerde kirpik bulunmaz.  

 Flagellin antijenik özellik taşıyan helikal biçimli bir proteindir. H antijeni olarak bilinir ve buna 

karşı oluşan antikorlar IgG yapısındadır. 

 Shigella, Klebsiyella ve Acinetobacter gibi flagellası bulunmayan hareketsiz (H antijenleri 

yok) bakterilere atrikoz, tüm hücre çevresinde flagellası bulunuyorsa peritriköz (Enterik bakteriler: 

E.coli, Proteus ve Salmonella spp. Vb.) adı verilir. 

 

PİLÜSLER  (FİMBRİALAR) 

  Fimbria, bakteryel yapışmayı, konjugasyon sırasında alıcı ve verici bakterileri bağlamayı 

sağlar.  

 N. gonorrhoeae ve üropatojen E. coli’nin en önemli virülans faktörü pilidir. 

  Fimbrialar Corynebacterium renale dışında Gram (+) bakterilerde bulunmaz.  

   F pilus diğer fimbrialardan daha büyüktür ve F plazmidi bulunması halinde oluşur (özellikle 

gram (-) 'lerde). 

SPORLAR 

 Sporlar, bakteriyi çeşitli fizik ve kimyasal çevre etkilerine karşı dayanıklı kılıp, nesilleri 

sürdürme görevi yapar. 

 Bazı gram (+) bakteriler spor oluştururken, Gram (-) bakteri türleri asla spor 

oluşturmazlar.  

 Sporlarda bulunan kalsiyum dipikolinat ısıya direnci sağlar. 
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Spor oluşturabilen bakteriler: 

 Bacillus (aerop)  

 Clostridium (anaerop)  

 Coxiella burnetti (Q ateşi etkeni) 

Sporosidal dezenfektanlar:  

 Otoklav ve Etilen oksit 

 Gluteraldehid 

 Parasetik asit 

 Sodyum hipoklorid (çamaşır suyu) 

 Formaldehit 

 Hidrojen peroksid 

Sporların açılıp bakterilerin ortaya çıkmasına jerminasyon denir. Jerminasyonda kalsiyum 

dipikolinat dışarı atılır. 

EKZOTOKSİNLER 

  Suda erirler. 

  Polipeptid yapısındadırlar. 

  60oC de ısıtılmakla etkisini kaybeder.  

  Hem Gram (-) , hem de Gram (+) bakteriler tarafından üretilebilir.  

  Eksotoksinler yüksek derecede antijeniktir. (özel antikorlar oluşturur) 

 A ve B parçasından oluşur. B parçası bağlanan, A parçası aktiviteden sorumlu kısımdır.  

  Isı, asit veya formaldehit gibi maddelerle antijenik fakat toksik olmayan toksoidlere 

dönüştürülebilirler.  

 Eksotoksinler genellikle hücreler üzerindeki spesifik reseptörlere bağlanırlar.  

 Eksotoksinler hastalarda ateş oluşturmaz.  

 Sıklıkla plazmidler gibi ekstrakromozomal genlerle kontrol edilirler.  

Üç tip ekzotoksin vardır: 

1. A-B toksin, hedef hücre fonksiyonlarını etkiler ( Tip III toksin): V. Cholerae, Difteri, 

Pseudomonas aeruginosa’nın ekzatoksin A’sı, ETEC, Tetanoz ve Botulizm toksini bu 

gruptadır. 

2. Süperantijen (Tip I toksin): Toksik şok sendromu toksini, Streptokokal eritrojenik toksin 

3. Tip II toksin: Hedef hücre membranını hasara uğratır ( C. difficile’nin A ve B si) 
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ENDOTOKSİNLER 

 Sadece Gram (-) bakterilerde bulunur.  

 Hücre duvarındaki lipopolisakkarit yapıdır.  

 Eksotoksinlerin aksine ısıya veya proteolitik enzimlere daha dayanıklıdır (60oC üzerinde 

bile dayanıklıdır). 

  Antijenik özelliği yoktur.  

 Hastalarda ateş oluştururlar.  

 Hücreler üzerinde spesifik resöptörleri yoktur.  

 Endotoksin, makrofajlarda bulunan CD14 reseptörüne bağlanır ve uyarı TLR4 vasıtasıyla 

hücre içine iletilir. Makrofajdan TNFalfa, IL1, IL6, IL8, IL12 salınır. 

Kromozomal genler tarafından sentezlenirler.  

Gram (-) bakterilerin bir parçası olduğundan genellikle bakterilerin ölümü ile serbestleşir.  

 

PROKARYOTİK HÜCRELERDE GEN DEĞİŞİMİ 

Bakterilerde gen değişimi 3 yolla olur:  

1. Transformasyon 

2. Transdüksiyon 

3. Konjugasyon 

A. Konjugasyon 

  Genetik materyalin (genellikle plazmidler) alıcıdan vericiye fiziksel temasla aktarılmasıdır.  

  Teorik olarak yeterli süre tanındığında bir bakterideki genetik materyalin tamamı bu yolla 

aktarılabilir. 

  Plazmidler ekstrakromozomal çift iplikli sirküler DNA parçalarıdır. Bakteri DNA’sından ayrı 

olarak replike olabilirler.  

  R faktörleri  İlaca direnç sağlayan genleri taşır. 

B. Transdüksiyon 

  Konakçı DNA dizinlerinin faj aracılığıyla aktarımıdır.  

  Ilımlı fajlar (Difteri) ve bazı özel şartlarda litik fajlarla gerçekleşir.  

C. Transformasyon  

  Uyumlu bakteri tarafından çıplak DNA parçalarının hücre duvarından doğrudan ayrımı ve 

rekombinasyonudur. Doğada seyrek görülür. 

  Transformasyon en çok pnomokoklarda görülür. 
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ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARIN ETKİ MEKANİZMASI 

Antibiyotikler etkilerini 5 mekanizma ile gösterirler: 

1. Protein sentezini bozarlar 

2. Hücre duvar sentezi inhibisyonu 

3. Hücre membranını işlevinin değiştirilmesi 

4. Nükleik asit sentezinin inhibisyonu 

5. Metabolik antagonistik etki 

 

HÜCRE DUVARI SENTEZİ 

İNHİBİTÖRLERİ 

1-Beta-Laktamlar 

2-Glikopeptidler 

 

 

1-BETA LAKTAMLAR 

 
Beta laktamlar, hücre duvarı sentezini engelleyerek ve bir ölçüde de otolitik enzimleri aktive 

ederek bakterisidal etki gösterirler.  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             1630 

Temel olarak renal yolla ve tubuler sekresyonla atılırlar (nafcililin, oxacillin, ceftriaxone, 

cefoperazone hepatik yolla elimine edilir) 

Bakteri hücre duvarının sentezi, transpeptidaz, karboksipeptidaz ve endopeptidazlar gibi bazı 

özel enzimler tarafından düzenlenir.  

Bu enzimlere beta laktam antibiyotikleri bağlayabilme özellikleri nedeniyle penisilin bağlayan 

proteinler (PBP) adı da verilir.  

Yapısında peptidoglikan bulunmayan mikroorganizmalara mycoplazma, ureoplasma, 

seferoplast, protoplast, L formu, virusler, mantarlar ve parazitlere etkisizdir. 

A) Penisilinler 

1. Doğal penisilinler 

Penisilin G 

Penisilin G'nin (benzil penisilin) ilaç olarak kullanılan formu, kristalize penisilin G şeklindeki 

potasyum veya sodyum tuzudur.  

Sodyum yüklenmesine neden olmayan potasyum tuzu rutin olarak kullanılır, ancak böbrek 

yetmezliği durumlarında potasyum retansiyonunu engellemek için sodyum penisilin G 

kullanılmalıdır.  

Penisilin G beta laktamazlara duyarlı ve aside dayanıksızdır. Midede inaktive olduğu için 

oral yolla kullanılmaz, sadece parenteral verilebilir.  

Böbreklerden hızla atılması nedeniyle, uzun süreli plazma düzeyini koruyabilmek amacıyla 

geliştirilen depo türevleri prokain penisilin G ve benzatin penisilin G'dir.  

Prokain penisilin G 24 saat boyunca, benzatin penisilin G ise yaklaşık dört hafta 

antibakteriyel etkinlik gösterir.  

Geneliikle Gram (+ ) enfeksiyonlarında kullanılır. 

Penisilin V (fenoksimetilpenisilin).  

Aside dirençli olmaları nedeniyle ağız yoluyla kullanılabilirler. Etki spektrumu penisilin G'ye 

benzer. 

   Penisilinlerin vücut sıvılarına ve BOS’a geçişi iyidir, fakat hücre içine iyi geçemezler. 

2.Aminopenisilinler: 

Tümü aside dirençli ve yarı sentetik ilaçlardır. Anıpisilin penisilin G'nin etkili olduğu tüm 

mikroorganizmalara hemen hemen aynı derecede etkilidir.  

Doğal penisilinlerden en önemli farkı gram negatif aerop basillere olan etkinliğidir. Fakat 

Enterokok ve Lisreia enfeksiyonlarının tedavisinde ampisilin penisilin G ye tercih edilir. Bu nedenle 

genitoüriner ve gastrointestinal ameliyata alınacak endokardit riski bulunan vakalara ampisilin + 

aminoglikozit profilaksisi uygulanır.  

Penisilin G gibi ampisilin de, beta laktamaz salgılayan stafîlokoklar ve gram negatif 

bakterilere etkili değildir.  

Amoksisilinin ampisilinden en önemli farkı mide-barsak kanalından daha fazla oranda (%90) 

absorbe edilmesi, aynı dozda oluşturduğu maksimal kan düzeyinin ampisilinin yaklaşık iki katı 

oluşu ve daha uzun sürmesidir.  
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Amoksisilin antibakteriyel spektrumu da ampisiline çok benzer. Ancak, çok iyi emildiği için alt 

gastrointestinal kanala ulaşan ilaç miktarı düşüktür. Bu nedenle ilacın diyare yan etki sıklığı azalır.  

Amoksisilin basilli dizanteri olgularında ampisiline alternatif olamaz.  

Bakampisilin ampisilinin kimyasal modifikasyonları ile elde edilir, absorbe edildikten 

sonra ampisiline dönüşür. Etki spektrumları ampisilin ile hemen hemen aynı, absorbsiyonları ve 

ulaşılan maksimal plazma konsantrasyonları ise daha fazladır.  

 

3.Penisilinaza dayanıklı (antistafilokoksik) penisilinler.  

Bu gruptaki penisilinler metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dikloksasilin ve 

flukloksasilindir.  

Bunlar stafılokoklann salgıladığı beta laktamazlardan etkilenmezler, ancak gram negatif 

basillerin beta laktamazları ile parçalanırlar.  

Bu nedenle sadece beta laktamaz üreten stafılokok türleriyle oluşan enfeksiyonlarda 

kullanılabilirler.  

Bazı stafılokok suşları bu tür antibiyotiklere de dirençlidirler ve bu dirençli suşlara metisîline 

dirençli stafîlokoklar adı verilir. Bu direnç PBP'lerdeki yapı değişikliğine bağlıdır.  

Metisilin direncinin klinik önemi, direnç gelişim mekanizması   nedeniyle   metisiline   

(ve   diğer  tüm anti-stafilokoksik penisilinlere) dirençli stafılokokların tüm beta laktam antibiyotiklere 

dirençli olmasıdır. Bu nedenle stafîlokoklar    için    antibiyotik    duyarlılık testlerinde   mutlaka   

metisilin    bulundurulmalıdır.  

 

4. Antipseudomonal penisilinler:  

Bu grup içinde karbenisilin , tikarsilin, azlosilin, mezlosilin ve piperasilin bulunur.  

Aminopenisilinlerden etki spektrumu olarak farkları, onlara dirençli olan Pseudomonas, indol pozitif 

Proteus, Klebsiella ve Enterobacter türlerine karşı etkili olabilmeleridir.  

a)Karbenisilin.  

Sadece parenteral kullanılan antipseudomonal bir penisilindir.  

İlacın yaklaşık %80'i metabolize edilmeden böbrekler ile atılır. Bu nedenle çok yüksek idrar 

değerleri elde edilir.  

Bir gram karbenisilinde 4.7 mEq (108 mg) sodyum bulunduğu için, yüksek dozlar 

uygulanırken sodyum miktarı da akılda tutulmalıdır. 

b)Karindasilin.  

Karbenisilinin lipofılik bir esteridir ve yanlızca peroral yolla uygulanabilir. Klinik kullanımı 

sadece duyarlı bakterilerin etken olduğu idrar yolu enfeksiyonları ile sınırlıdır. 

c)Tikarsilin.  

Karbenisilin ile etki spektrumu aynıdır, ancak P. aeruginosa'ya. 2-4 kat daha fazla etkilidir. 

Başlıca kullanım alanı P. aeruginosa ve diğer duyarlı bakterilerin oluşturduğu ağır ve sistemik 

enfeksiyonlardır. 

d)Üreidopenisilinler.  
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Bu grup içinde azlosilin, mezlosilin ve piperasilin yer alır. Emilim.leri çok düşük düzeylerde 

olduğu için sadece parenteral yolla kullanılabilirler. 

Hipernatremi ve hipokalemi riski taşırlar. 

Piperasilinin antipseudomonal etkinliği tüm penisilinlerden fazladır.  

B. Beta laktam-beta laktamaz inhibitörü kombinasyonları 

Beta laktamaz inhibitörleri, yapılarında beta laktam halkası taşıyan, ancak tek başlarına 

kullanıldıklarında hiç antibakteriyel etkinlikleri olmayan ya da zayıf antibiyotik etkisi gösteren 

(sulbaktam) maddelerdir.  

Sulbaktamın özellikle Acinetobacter türlerine karşı olan etkinliği nedeniyle, sulbaktamlı 

kombinasyonlar bu bakteri ile oluşlan enfeksiyonların tedavisinde ilk seçenekler arasındadır.  

Beta laktamaz inhibitörleri beta laktamaz enzimlerine bağlanırlar. Bu bağlanmadan sonra 

enzim tarafından inhibitör parçalanır, ancak beta laktamaz da etkisiz hale gelir.  

Bu nedenle biyokimyasal olarak intihar inhibitörleri sınıfında yer alırlar. Günümüzde klinik 

kullanımda olan klavulanik asit, sulbaktam ve tazobaktam olmak üzere üç inhibitör 

bulunmaktadır. 

Anıoksisilin+klavulanik asit ve ampisilin+sulbaktam, Diyabetli hastalarda görülen yumuşak 

doku enfeksiyonları ve diyabetik ayak enfeksiyonlarında ilk tercih edilecek antibiyotiklerdir. Sinüzit ve 

otitis medai tedavisinde ilk tercih ilaçlardır. 

 

C) Sefalosporinler 

Sefalosporinler, antimikrobiyal etkinliklerine göre 1.-2.-3. ve 4. kuşak olarak sınıflandırılırlar.  

Genel olarak üçüncü kuşak sefalosporinlerin gram negatif aerop bakterilere karşı etkinliği 

birinci kuşaktakilerden çok daha fazladır. Buna karşılık antistafılokoksik etkileri birinci 

kuşaktakilere göre daha zayıftır.  

Tüm sefalosporinler streptokoklara karşı etkilidirler, enterokoklar ise tümüne 

dirençlidir.  

H. influenzae birinci kuşak sefalosporinlere dirençli, ikinci ve üçüncü kuşaktakilere 

duyarlıdır.  

N. gonorrhoeae birinci kuşaklara dirençli, birçok ikinci kuşak (sefuroksim, sefoksitin) ve 

üçüncü kuşak sefalosporinlere duyarlıdır. 

Sefalosporinler dokulara oldukça iyi dağılırlar, inflamasyon varsa periton, plevra, perikard 

ve sinovya sıvılarına tedavi için yeterli düzeyde geçerler.  

Birinci kuşak sefalosporinler inflamasyon varlığında bile BOS'a geçemezler. Buna 

karşılık, sefuroksim ve üçüncü kuşak sefalosporinlerin inflamasyon varlığında BOS'a geçişleri 

çok iyidir.  

Sefalosporinlerin çoğu metabolize edilmeden böbreklerle atılırlar. Safrayla en yüksek 

konsantrasyonda atılanlar sefoperazon (%70) ve seftriaksondur (%40).  

Sefalosporinlerin çoğu aside dirençsiz oldukları veya yeterli absorbe edilemedikleri için 

parenteral kullanılırlar.  
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Birinci kuşaktan sefaleksin, sefadroksil ve sefradin; ikinci kuşaktan sefaklor, sefuroksim 

aksetil, sefprozil; üçüncü kuşaktan da sefıksim oral yolla kullanılabilen sefalosporinlerdir.  

Sefuroksim aksetil gibi sefalosporinler, sindirim kanalından emilim ve biyoyararlanımlarını 

artırabilmek için mutlaka yemeklerle birlikte kullanılmalıdır. 

Birinci kuşak  

Sefazolin  İV/İM 

Sefalotin  İV 

Sefadroksil  PO 

Sefaleksin  PO 

Sefradin  PO, İV/İM 

 

 

 

İkinci kuşak  

Sefoksitin  IV/IM 

Sefuroksim  İV/İM 

Sefotetan  İV/İM 

Sefprozil .  PO 

Sefaklor  PO 

Lorakarbef  PO 

Sefprozil  PO 

Sefuroksim aksetil PO 

Üçüncü kuşak  

Sefiksim  PO 

Sefotaksim  İV/İM 

Seftizoksim  İV/İM 

Seftriakson  İV/İM 

Sefoperazon  İV/İM 

Seftazidim  İV/İM 

Sefodizim  İV/İM 

Dördüncü kuşak  

Sefepim  İV/İM 

 

1. Birinci kuşak sefalosporinler.  

Beta laktamaz oluşturan stafılokoklara karşı en etkili sefalosporin sefalotindir. 

 Sefazolin plazma proteinlerine en fazla bağlanan sefalosporin olması ve böbreklerden 

glomerüler filtrasyonla atılması nedeniyle, parenteral kullanılan birinci kuşak sefalosporinler 

arasında eliminasyon yarı ömrü en uzun olanıdır.  
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Sefazolin, Antistafılokoksik etkinliğinin yanı sıra, yarılanma süresindeki bu uzunluk ve 

ucuzluğu nedeniyle kolorektal cerrahi dışındaki tüm profilaksi gerektiren cerrahi girişimlerde 

sefazolin seçilmelidir. 

 

NOT: 

Yara tipleri ve Cerrahi proflaksi 

Temiz Yaralar: 

 Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlar olup GIS, GÜS veya 

solunum yollarına kesinlikle girilmez. Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 2. 

Temiz Kontamine Yaralar:  

Dezenfektanla uygun şekilde hazırlanmış deriye yapılan insizyonlar olup GIS, GÜS veya 

solunum yollarının kontrollü şekilde kontaminasyon minimum olacak şekilde açıldığı durumlardır. 

Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 3-5. 

 

 

Kontamine Yaralar:  

Yaranın majör kontaminasyonu söz konusudur. Bütün travmatik yaralar bu gruba girer. 

Beklenen enfeksiyon oranı en fazla % 5-10. 

Enfekte Yaralar:  

Deride yara oluşmadan önce yerleşik enfeksiyon vardır. Beklenen enfeksiyon oranı % 50 veya 

daha yüksektir. 

Cerrahi öncesi profilaksi, temiz kontamine ve kontamine yaralara verilir. Sefazolin 

kullanılır. 

Kolon gibi anaerob floralı operasyonlarda ise sefoksitin ve metronidazol tercih edilir. 

 

Recommended antibiotic prophylaxis for selected surgical procedures.  
Procedure Recommended Antibiotic Adult Dose 

Superficial cutaneous None  

Head and neck Cefazolin 1–2 g intravenously 

Neurologic Cefazolin 1–2 g intravenously 

Thoracic Cefazolin 1–2 g intravenously 

Noncardiac vascular Cefazolin 1–2 g intravenously 

Orthopedic, clean, without 
implantation of foreign material 

None  

Orthopedic, all other Cefazolin 1–2 g intravenously 

Cesarean delivery Cefazolin 2 g intravenously 

Hysterectomy Cefazolin or cefotetan 1–2 g intravenously 

Breast cancer surgery  Cefazolin 1–2 g intravenously 
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Gastroduodenal Cefazolin (high risk only)1 
  

1–2 g intravenously 

Biliary Cefazolin (high risk only)1 
  

1–2 g intravenously 

Urologic Cefazolin (high risk only)2 
  

1–2 g intravenously 

Appendectomy for uncomplicated 
appendicitis 

Cefotetan or cefoxitin 1–2 g intravenously 

Ertapenem or  1 g intravenously 

cefotetan or cefoxitin 1–2 g intravenously every 8 hours for 
3 total doses 

–or–   

Neomycin sulfate plus 
erythromycin base 

1 g of each agent given orally at 19, 
18, and 9 hours before surgery 

Colorectal3 
  

Cefazolin (high risk only)1 
  

1–2 g intravenously 

Breast and hernia Cefazolin (high risk only)1 
  

1–2 g intravenously 

 
 

 

 

2.İkinci kuşak sefalosporinler.  

İkinci kuşak sefalosporinîer, gram pozitif koklara birinci kuşak sefalosporinîer kadar etkilidirler. 

Sefuroksim aksefil peroral yolla kullanılır ve H. influenzae ve M. catarrhalis'm beta laktamazlarına 

dayanıklıdır. Besinlerle birlikte alındığında emilim miktarı artar.  

Sefoksitinin antibakteriyel spektrumu antianaerop etkinliğidir. Sefoksitin beta laktam 

antibiyotikler içinde Bacteroides fragilis'e karşı en etkili ilaçtır. Sefoksitinin en önemli 

özelliklerinden biri de güçlü bir beta laktamaz indükleyicisi olmasıdır. Anaeroblara karşı en etkili 

sefalosporinler sırasıyla sefoksitin ve sefotetandır (sefamisinler).  

3.Üçüncü kuşak sefalosporinler 

 Seftazidim, P. aeruginosa'ya. karşı etkili oluşu ile diğer tüm sefalosporinlerden ayrılır.  

 Sefoperazon P. aeruginosa'ya. orta derecede etkilidir ve sistemik Pseudomonas 

enfeksiyonlarının tedavisinde tek başına kullanılmamalıdır. N-MTT (Nmetil tiyotetazol) halkası 

bulundurduğundan K vitamini ile yarışarak kanamaya eğilim ve protrombin zamanında uzamaya 

neden olur. 

Sefotaksim, seftriakson, seftizoksim gibi üçüncü kuşak sefalosporinîer gram negatif 

enterik basillere çok, gram pozitif bakterilere ise zayıf etkilidir. BOS'a geçişlerinin iyi olması 

nedeniyle menenjit tedavisinde ilk tercihtir.  

Seftriakson yarılanma ömrü en uzun olan sefalosporindir. Bu nedenle günde bir kez, 

diğerleri ise günde 3-4 kez uygulanmalıdır. Safra çamuru oluşturur, albumine bağlanmak için 

bilirubinle yarıştığından kernikterusa neden olabilir. 
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4.Dördüncü kuşak sefalosporinler 

Bu grupta yer alan sefepim, gram negatif basillerin dış membranına daha iyi penetre olur, 

birçok krornozomal ve plazmid aracılı beta laktamazlara karşı üçüncü kuşak sefalosporinlere göre 

daha dayanıklıdır ve beta laktamaz indüksiyonu azdır.  

Sefepim, P. Aeruginosanın, seftazidime duyarlı ve dirençli pek çok kökenine karşı 

etkilidir.  

5.Beşinci Kuşak Sefalosporinler 

5.kuşak sefalosporinler gözükmektedir: Seftobiprol ve seftarolin. Sefalosporinlerin “5. sınıfa 

geçmesi” demek, bir sefalosporinin Gram negatif etkinliğinden ödün vermeden, anti-psödomonal 

etkinliğinden bir şey kaybetmeden metisiline dirençli S.aureus (MRSA) dahil, Gram pozitif patojenlere 

de etkili olması demektir.  

Seftobiprol, MSSA ve MRSA, metisiline duyarlı ve dirençli koagulaz-negatif stafilokoklar, 

penisiline dirençli suşlar dahil S.pneumoniae, ampisiline duyarlı Enterococcus faecalis’e etkilidir ama 

Enterococcus faecium’a etkisizdir. 

Sefalosporinlerin yan etkileri: 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker, anafilaksi,ilaç ateşi, makülopapüler döküntü ve eozinofili 

(seftazidim, sefaperazon) 

Kanama: Sefaperazon 

Disülfiram benzeri etki: Sefaperazon 

Kolesistit: Seftriakson 

Süperenfeksiyonlar: 3. kuşak sefalosporinler 

Diğer: Tromboflebit, nötropeni, konvülsiyon, nefrotoksisite 

Sefalosporinlerin aminoglikozitler ve diüretikler ( özellikle frosemid) ile birlikte kullanılması 

nefrotoksisite riskini arttırır. 

D.Monobaktamlar 

 Bu grup içinde antibakteriyel tedavi amacıyla kullanılan ilk ve tek ilaç aztreonamdır. 

Aztreonamın selektif olarak gram negatif bakterilerdeki PBP-3'e afinitesi vardır, gram pozitif ve 

anaerop mikroorganizmaların PBP'lerine afinitesi ise son derece düşüktür. Bu nedenle 

aztreonamın gram pozitif ve anaerop bakterilere karşı etkisi yoktur.  

Peroral yolla verildiğinde hemen hiç emilmez, bu nedenle parenteral olarak kullanılır. Tüm 

vücut sıvı ve dokularına dağılır, BOS'a geçişi de oldukça iyidir. Böbrekler yoluyla atılır. 

Aztreonam’ a çapraz alerji gelişmez.  

 

E.Karbapenemler 

Klinik kullanıma giren ilk karbapenem türevi olan ve bilinen en geniş spektrumlu beta laktam 

antibiyotik imipenemdir. Böbrek tubulus hücrelerinden salgılanan dehidropeptidaz-I enzimi 

imipenemi hidrolitik olarak parçalamakta ve ilaç inaktivasyonuna neden olmaktadır. Bu yıkımı 

engellemek için imipenem bu parçalayıcı enzimin spesifik inhibitörü olan silastatin ile kombine 

edilerek kullanılmaktadır.  
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İmipenem gerek gram pozitif, gerekse gram negatif bakteriler tarafından salgılanan beta 

laktamazlara dayanıklıdır.  

Diğer beta laktam antibiyotiklerle aralarısda çapraz direnç gözlenmez. 

Tüm vücut sıvı ve dokularına iyi dağılır, inflamasyon varsa BOS'a da geçer. Ancak, 

nörotoksik etkisi nedeniyle santral sinir sistemi enfeksiyonlarında kullanımı önerilmez.  

Meropenem kimyasal yapısı ve antibakteriyel etkinliği imipeneme benzeyen diğer 

karbapenem antibiyotiktir. İmipenemden farklı olarak dehidropeptidaz-I enziminden etkilenmez, 

bu nedenle silastatin ile kombine edilmesine gerek yoktur. Nörotoksik etkisi yoktur.  

 

Beta laktam antibiyotiklere direnç 

Gram pozitiflerde iki, negatiflerde üç mekanizma ile ortaya çıkabilir. 

  

1.Antibiyotiğin hücre içine girişinin engellenmesi.  

Gram negatif bakterilere antibiyotiğin girişi dış membranda bulunan porin kanalları 

yoluyla gerçekleşir.  

Porin proteinlerindeki mutasyonlarla bu giriş engellenebilir ve antibiyotik PBP'lere ulaşamaz. 

Bu tip dirence örnek, P. aeruginosa'daki imipenem direncidir. 

 

2.Antibiyotiğin hedefi olan yapılardaki değişiklikler.  

PBP'lerde ortaya çıkan değişiklikler sonucu antibiyotik hedef dokuya bağlanamaz ve etkisini 

gösteremez.  

S. pneumoniae'deki penisilin ve S. aureus' taki metisilin dirençleri bu mekanizmaya 

örneklerdir. 

 

3. Antibiyotiğin enzimatik olarak inaktivasyonu.  

Beta laktam antibiyotiklere karşı doğal ve kazanılmış dirençte en sık görülen mekanizma 

beta laktamaz üretimidir.  

Gram pozitif bakteriler beta laktamazlarını bol miktarda üretirler ve dış ortama 

salgılarlar. Bunların enzimleri genellikle indüklenebilir niteliktedir, yani ortamda antibiyotik varsa 

enzim sentezlenir.  

Gram negatif bakteriler ise daha az miktarda, ancak çok sayıda beta laktamaz türü 

üretirler ve periplazmik aralığa salgılarlar. 

 

 

 

2-GLİKOPEPTİDLER 

Glikopeptidler, sadece gram pozitif bakterilere etkili olan, aerop ve anaerop gram negatif 

bakterilere etki göstermeyen antibiyotiklerdir. Grubun ilk temsilcisi vankomisindir. Daha sonra yeni bir 

glikopeptid olan teikoplanin klinik kullanıma sunulmuştur. 
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Glikopeptidler bakteri hücre duvarı sentezini önleyerek etki gösterirler. Bu etki peptidoglikan 

tabakanın amino acil D-alanil-D-alanin ucuna bağlanarak zincirin uzamasının durdurulması ile 

oluşur.  

 Glikopeptidler büyük molekül yapısına sahiptirler, bu nedenle lipid dış membrandan penetre 

olamadıkları için gram negatif bakterilere etkisizdirler. 

Glikopeptidler gastrointestinal sistemden emilmezler ve bu nedenle parenteral yolla kullanılırlar.  

Glikopeptidlerin en önemli kullanım alanları metisiline dirençli stafılokokların etken olduğu 

endokardit, sepsis ve osteomiyelit gibi ciddi enfeksiyonlardır.  

Ortopedik ve kardiyak implant cerrahisi stafılokok enfeksiyonlarının sık görüldüğü girişimler 

olması nedeniyle, bu hastalarda gelişen enfeksiyonların standart ampirik tedavi protokollerinde 

glikopeptidler yer alır.  

C. difficile ile oluşan pseudo-membranöz enterokolitin tedavisi amacıyla oral yoldan 

vankomisin kullanılır. 

 

Glikopeptilerin ilk seçenek olduğu enfeksiyonlar 

Metisiline dirençli stafilokoklar  

Enterokoklar (ampisilin ve/veya aminoglikozitlere dirençli)  

Pnömokoklar (penisiline dirençli) 

 

Glikopeptid antibiyotiklerin yan etkileri. 

Vankomisin uygun dozda ve şekilde kullanıldığında güvenli bir antibiyotik olarak kabul 

edilebilir.  

Vankomisin infüzyonu sırasında, özellikle hızlı uygulandığında doza ve veriliş hızına bağlı 

olarak yüz, boyun ve gövdenin üst tarafından başlayan deride kızarma şeklinde ortaya çıkan 

kırmızı boyun (red neck) sendromu görülebilir.  IV hızlı verildiğinde kardiyak arrest gelişir. 

Deri bulguları yanında üşüme, titreme, ateş ortaya çıkabilir. Yüksek doz ve uzun süreli 

kullanımda, nefrotoksisite ve özellikle yaşlılarda ototoksisite görülebilir.  

 

Glikopeptid drirenci 

Günümüzde glikopeptid antibiyotiklere direncin önemli olduğu iki bakteri grubu enterokoklar 

ve stafilokoklardır.  

Direnç gen mutasyonu(Enterokok Van A geni) sonucu hücre duvar yapısının değişmesi ve 

vankomisinin bağlanamaması ile oluşur. 
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PROTEİN SENTEZİ İNHİBİTÖRLERİ 

       

Tetrasiklinler (30S): 

 Tetrasiklin 

 Doksisiklin 

 Minosiklin 

 Demeklosiklin 

Aminoglikozidler (30S): 

 Gentamisin 

 Streptomisin 

 Amikasin 

 Neomisin 

 Netilmisin 

 Tobramisin 

 

Makrolidler (50S): 

 Eritromisin 

 Klaritromisin 

 Azitromisin 

Kloramfenikol (50S) 

Linkozamid (50S) Linkomisin, Klindamisin 

Streptogramin (50S) Dalfopristin-Kinopristin 

Oksazolidinonlar (50S) Linezolid 

Fusidik asid 

Mupirosin 

AMİNOGLİKOZİTLER 

Gram negatif aerob bakterilere etkilidirler. 

Aminoglikozitler çok az lipofılik olmaları nedeniyle sindirim kanalından emilemezler, 

parenteral kullanılmaları gerekir. 

Ekstrasellüler alanda yayılımları iyiyken, dokulara geçişleri pek iyi değildir. BOS'a, solunum 

yollarına, prostata, göz dokusuna, streptomisin dışında safraya geçemezler. Sinoviyal sıvıya, 

kemiğe, peritona geçişleri iyidir. İdrar, böbrek dokusu, iç kulak endolenfi ve perilenf sıvısında 

yoğunlaşırlar.  

Vücutta metabolize edilmeden hemen hepsi idrarla atılır ve idrar yoğunlukları serumdakinin 

80-100 katına ulaşabilir.  
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 Aminoglikozidler mutlak anaerob bakterilere ve intrasellüler mikroorganizmalara 

etkisizdirler. Çünkü hücre membranından geçişi oksijen ve ATP bağımlıdır. Bu nedenle genellikle 

hücre duvarına etkili bir antibiyotikle kombine edilerek kullanılır. 

 Plazmid kaynaklı ve diğer duyarlı bakterilere aktarılabilen asetiltransferaz, fosfotransferaz 

ve adeniltransferaz enzimleri yoluyla bakteri antibiyotiği inaktive eder.  

 Aminoglikozidler, santral sinir sistemine geçmez.   

 Streptomisin; Brucella, Yersinia Pestis, Francisella, tularensis gibi intrasellüer yaşayabilen 

bakterilerin tedavsinde ilk tercihtir. 

 En ototoksik aminoglikozid, streptomisin’dir. 

 En geniş spektrumlu aminoglikozid, streptomisin’dir. 

 Klinikte kullanılan en nefrotoksik aminoglikozid, gentamisin’dir. 

 P. aeruginosa’ya en etkili aminoglikozid Tobramisin’dir. 

Dirençli vakalara en etkili aminoglikozid Netilmisin’dir. En az otoksik ve nefrotoksik etkili 

aminoglikozid’dir. 

Amikasin , kanamisinin sentetik derivesidir, gentamisin ve tobramisini inaktive eden birçok 

enzime dirençlidir ve bu nedenle en geniş spektrumlu aminoglikozittir. 

 

MAKROLIDLER 

Bütün makrolidler prokaryot ribozomlarında 5OS alt birime bağlanarak etki gösterirler.  

Eritromisin, oleandomisin, roksitromisin, klaritromisin, diritromisin ve fluritromisin, 

azitromisin, spiramisin, josamisin, miokamisin , rokitamisini dizitromisin makrolidlere 

örneklerdir.  

 

Eritromisinin ilk seçenek olduğu enfeksiyonlar 

Mycoplasma pneumoniae pnömonisi 

Legionella pnömonisi 

Difteri (en önemli tedavi antitoksindir) 

Boğmaca 

C. trachomatis pnömonisi ve konjunktiviti 

Basiller anjiyomatozus 

Eritromisin 

BOS ve beyin dışında tüm doku ve vücut sıvılarına dağılır, plasentaya ve anne sütüne yüksek 

oranda geçer.  

Teratojenik etkisi yoktur. Lökositler ve doku makrofajları içinde yüksek oranda birikir. 

İntrasellüler bakterilere en etkili antibiyotikler makrolit ve linkozamidlerdir. 

Asıl olarak karaciğerde konsantre olur ve yüksek oranda safrayla atılır. Bu nedenle böbrek 

yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Eritromisin motiline etki edip mide boşalmasını hızlandırdığından diyabetik gastroparezi 

tedavisinde kullanılır. 
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Spiramisin 

Eritromisinden in vitro olarak 8-16 kat daha az aktiftir. Ancak, serum ve dokularda daha 

yüksek konsantrasyonlara ulaşarak bu dezavantajını bir ölçüde giderebilir. Ayrıca Toxoplasma 

gondii ve Cryptosporidium gibi bazı protozoonlara karşı da aktivitesi vardır. 

Roksitromisin 

En belirgin özelliği, peroral yolla verildiğinde eritromisine kıyasla en az beş kat daha yüksek 

maksimal serum konsantrasyonuna ulaşmasıdır. Yeni makrolid türevleri içinde en yüksek serum 

düzeyine sahip olan antibiyotik roksitromisindir. 

 

 Klaritromisin 

Eritromisin ile hemen hemen aynı in vitro aktivite spektrumuna sahiptir. Klaritromisinin 

özellikle akciğerler olmak üzere doku konsantrasyonları eritromisine göre 2-10 kat fazladır.  

 

Azitromisin 

Azitromisin yüksek doku penetrasyonu ve uzun yarılanma ömrüne sahiptir.  

 

Makrolidlerin yan etkileri 

Eritromisin günümüzde kullanılan en güvenilir antibiyotiklerden biridir. En sık oluşturduğu yan 

etki doza bağlı gastrointestinal bulgulardır 

.  

Eritromisinin estolat tuzuyla 12 yaşından büyüklerde gelişen ve çok nadir görülen bir yan etki 

kolestatik hepatittir. Hastalık reversibldir ve tedavinin kesilmesinden sonra birkaç gün içinde normale 

döner.  

İlaçların karaciğer yıkımını azaltırlar. 

Makrolidlere direnç mekanizmaları.  

İlk mekanizmada makrolid, 50S ribozomal subünitin 23S RNA'sındaki adeninin dimetilasyonu 

sonucu hedef dokuya bağlanamaz.  

İkinci yol membran permeabilitesinin azalması nedeniyle gram negatif enterik basillerin 

makrolidlere dirençli olmasıdır.  

Üçüncü mekanizma enzimatik yolla antibiyotiğin inaktive edilmesidir. Bu inaktivasyon en 

sık esterazlar yolu ile, daha seyrek olarak fosfotransferazlarla gerçekleşir. 

Son mekanizma bazı stafılokok ve streptokoklarda görülür ve makrolidler aktif pompalama ile 

hücre dışına atılırlar. 

 

KETOLİDLER 

Yapı olarak makrolid grubundan geliştirilen ve makrolidlere benzer şekilde kimyasal 

yapısında bir makrolakton halkası içeren antimikrobiyal grubudur.  

Halen klinik kullanımda olan tek ketolid telitromisindir. 
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Ketolidlerin etki mekanizması bakteri ribozomlarının 50S altbirimine bağlanarak protein 

sentezinin inhibisyonudur. 

İlaç tonsiller, akciğer ve bronş mukozalarında serum konsantrasyonlarına göre çok daha 

yüksek düzeylere ulaşır.  

Telitromisin başlıca solunum yolu enfeksiyonu etkenlerine ve gram pozitif koklara karşı etkili 

bir antimikrobiyaldir.  

 

TETRASİKLİNLER 

 Tetrasiklinler geniş spektrumlu bakteriyostatik etkili antibiyotiklerdir. Klinikte en çok 

kullanılanlar oksitetrasiklin, tetrasiklin ve doksisiklindir. Yeni geliştirilmiş bir tetrasiklin türevi olan 

glisiklinlerin tetrasiklinlere dirençli bakterilerde kullanım endikasyonları araştırma aşamasındadır. 

Tetrasiklinler porin kanallarından pasif difüzyonla bakteri hücresi içine girerler ve ribozomların 

30S alt birimlerine geri dönüşümlü olarak bağlanırlar. Bu bölgede rnRNA-ribozom kompleksine 

aminoaçil-tRNA'nın bağlanmasını engelleyerek peptid zincirinin uzamasını, dolayısıyla protein 

sentezini bloke ederler. Terapötik dozlarda bakteriyostatik etkilidirler. 

Tetrasiklinlerin birinci seçenek olduğu enfeksiyonlar 

Bruselloz (kombine) 

Dönek ateş 

Erlihyoz 

Granüloma inguinale 

Helicobacter pylori enfeksiyonu 

(kombine) 

Klamidya enfeksiyonları 

C. pneumoniae 

Epididimit 

İnklüzyon konjunktiviti 

Lenfogranüloma venereum 

Psittakoz 

Trahom 

Üretrit, servisit, proktit  

Lyme hastalığı (erken dönem)  

Pelvik infiamatuar hastalık (kombine)  

Riketsiya enfeksiyonları 

Endemik ve epidemik tifüs Q ateşi 

Kayalık dağlar benekli ateşi  

Ruam (kombine) 

Üretral sendrom, nongonokoksik üretrit  

Vibrio enfeksiyonları 

etkilidirler.  
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Tetrasiklinlerin enfeksiyon hastalıkları dışında da bazı kullanım alanları vardır. Plevral 

efüzyonlarda sklerozan madde olarak ve böbrek tübüllerinde ADH etkisini inhibe edici özelliğinden 

dolayı uygunsuz ADH salınımında doksisiklin kullanımı yer almaktadır. 

  

Kısa Etkililer 

Tetrasiklin 

Oksitetrasiklin 

Klortetrasiklin 

Orta Etkililer 

Metasiklin 

Demekloksiklin 

Uzun Etkililer 

Doksisiklin 

Minosiklin 

  

Tetrasiklinler farmakokinetik özellikleri yönünden kendi aralarında önemli farklılıklar gösterirler. 

 En fazla lipofilik özelliğe sahip olan doksisiklin ve minosiklin gastrointestinal sistemden 

%90-95 oranında absorbe edilir.  

Besinler içinde bulunan çeşitli metaller (alüminyum, kalsiyum, magnezyum, demir) 

tetrasiklinlerle şelat oluşturarak onların inaktive olmasına neden olurlar. Oluşan şelat bileşikleri suda 

çözünemedikleri için emilemezler. Bu nedenle aç karnına veya yemekten en az birkaç saat sonra 

kullanılmalıdırlar. 

Tetrasiklinler plasentadan geçerek fetal kemik ve dişlere yerleşir. Ayrıca anne sütüne 

geçebilir. Bu nedenle hamilelik ve lohusalıkta kullanılmamaları gerekir.  

 Fazla lipofilik olmayan oksitetrasiklin ve tetrasiklin gibi türevler esas olarak böbreklerden 

glomerüler filtrasyonla atılırlar. Doksisiklin ve minosiklin ise karaciğerde metabolize edilip, safra 

ile atılırlar. 

  

Tetrasiklinlerin yan etkileri 

En sık gastrointestinal sisteme ait yan etkiler görülür. İrritasyon, bulantı, kusma, anoreksi ve 

ishal sık görülen belirtilerdir. Ağızda hoşa gitmeyen bir tat oluşturabilirler.  

Tetrasiklinler hepatotoksik ve nefrotoksiktiıier. Özellikle gebelerde karaciğerde akut yağlı 

nekroza neden olabilirler. 

Bebeklerde pseudotümör serebri (A vitamini gibi) oluşturur. 

Fotosensitivite yapar. 

 Tetrasiklinler yeni oluşan diş ve kemiklerdeki kalsiyuma bağlanır ve birikirler. Bu 

nedenle tetrasiklin kullanan çocukların dişlerinde doza bağlı kahverengi renk değişikliği oluşur. 

Gebelikte tetrasiklin kullanımına bağlı olarak fötal diş ve kemiklerde   kahverengi   lekelenme,   

gelişme   bozukluğu   ve   kemik   deformiteleri görülebilir.  
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Barsak florasını bozmalarına bağlı olarak K vitamininin sentezinin azalmasına ve 

dolayısıyla kanamaya eğilimin artmasına neden olurlar. İntravenöz uygulamalarından sonra 

trombofılebit gelişebilir. 

 

Tetrasiklinlere direnç gelişimi.  

Günümüzde tetrasiklin direncinin yaygın olmasının en önemli nedeni, hayvan yemlerinde 

kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotiklerdir. 

 Gram negatiflerde en sık görülen direnç mekanizması plazma membranında bulunan aktif 

eflüks pompası ile hücre içinden antibiyotiğin dışarı atılmasıdır.  

 

 

KLORAMFENİKOL 

Kloramfenikol, bakteri içine enerjiye bağımlı olarak girerek, ribozomun 50S alt birimine geri 

dönüşümlü olarak bağlanır. Bu bölgede peptidil transferaz enzimini inhibe ederek, aminoasidin 

peptid zincirine bağlanmasını ve sonuçta protein sentezini engeller.  

Kloramfenikol en fazla lipofifik özellikte olan antibiyotiklerden biridir.  

Tüm doku ve vücut sıvılarına geçişi çok iyidir. İnflamasyon varlığında BOS'daki düzeyi 

serumun %90'ı kadardır.  

Plasentadan fetüse ve anne sütüne geçebilmesi nedeniyle gebelerde ve emzirme döneminde 

kullanılmamalıdır.  

Kloramfenikol glukronil transferaz enzimi tarafından karaciğerde metabolize edilir. Bu 

nedenle karaciğer yetmezliğinde doz ayarlanması gerekir. Böbrek yetmezliğinde ise doz 

ayarlamasına gerek yoktur.  

Yenidoğan ve prematüre bebeklerde hem karaciğerde glukronat sentez mekanizması hem de 

böbrek atılım fonksiyonları yeterli olmadığı için ilacın yarılanma ömrü çok uzundur. Bu nedenle 

yenidoğan ve prematüre bebekler kloramfenikolün toksik etkilerine çok duyarlıdırlar. 

Penisiline allerjik hastalarda gelişen bakteriye! menenjitlerde (H. influenzae, N. meningitidis, S. 

penumoniae) ve penisiline dirençli pnömokok menenjitlerinde alternatif olarak kullanılabilir.  

Anaerop etkinliğinin yüksek olması nedeniyle piyojenik beyin abselerinde penisilin ile 

kombine edilerek uygulanabilir.  

Son yıllarda hastane enfeksiyonlarının önemli etkenlerinden biri olan vankomisine dirençli 

enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde de kloramfenikol denenebilir. 

 

Kloramfenikolün yan etkileri.  

En önemlisi hematolojik yan etkilerdir. 

1. Kemik iliği depresyonu.  

İki farklı şekilde görülür. Birincisi doza bağlı direkt kemik iliği toksisitesidir. Yüksek doz ve 

uzun süre kullanımda ortaya çıkar. Anemi, retikülositopeni, serum demir düzeyinde yükselme ile 

kendini gösterir.  
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İkinci şekil ise doza ve süreye bağlı olmadan görülen aplastik anemidir. Nadirdir, ancak 

irreverzibl olduğu için ölümle sonuçlanabilir. İdiyosenkrazik bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir. 

İlacın tek bir doz uygulanmasından sonra bile görülebilir.  

 

2.Gri bebek sendromu.  

Yenidoğan ve prematüre bebeklerde görülür, doza bağlıdır.  

Bebeklerde karaciğerde kloramfenikolü metabolize eden glukronil transferaz enzimi ve 

kloramfenikolün böbreklerden aktif transportunun yeterli olmaması nedeniyle ilacın serum 

düzeyleri çok yükselir. Buna bağlı olarak konak hücre mitokondriyal ribozomlarmda protein sentezi 

inhibe edilir. Klinik tablo tedavinin 3-4. günlerinde bikarbonat tedavisine yanıt vermeyen asidoz ile 

başlar. Periferde solukluk, siyanoz ve ciltte tipik kül rengi bir solukluk oluşur. Kusma, distansiyon, 

hipotansiyon, solunum düzensizlikleri, hipotermi ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölüm ortaya çıkar. 

3.Nörolojik yan etkiler.  

En sık görülenleri optik nörit, periferik nöropati, baş ağrısı, depresyon ve mental 

konfüzyonlardır. Tümü reversibldir ve ilaç kesilince geriye döner. 

  

4.Gastrointestinal sistem.  

Nadiren stomatit, glossit, bulantı, kusma, ishal veya psödomembranöz enterokolit yapabilir.  

 

Kloramfenikole direnç mekanizmaları 

En sık görülen mekanizma plazmid aracılı asetiltransferaz enzimi salgılanarak 

kloramfenikolün asetillenmesi ve inaktive edilmesidir.  

 

LİNKOZAMİDLER 

 Bu grup içinde antibakteriyel spektrum, etki mekanizması ve farmakolojisi makrolidlere 

benzer, ancak kimyasal yapıları farklı linkomisin ve klindamisin bulunmaktadır.  

Linkozamidler bakterilerin 50S ribozomal alt birimlerine bağlanarak protein sentezini 

inhibe ederler.  

Bunun dışında düşük dozlarda klindamisinin hücre içinde bakteri öldürülmesini kolaylaştıran 

opsonizasyon ve fagositozu artırıcı etkinliği de vardır. 

 Dokulara ve vücut sıvılarına (akciğer, karaciğer, safra, yumu¬şak dokular, kemik, eklem ve 

prostat) geçişleri iyidir. Lökositler, alveoler makrofajlar ve abselere yoğunlaşarak birikir.  

Linkozamidler dar spektrumlu antibiyotiklerdir. Gram pozitif   bakteri    türlerinin    çoğuna    

ve    anaeropbakterilere etkilidirler.  

Antibakteriyel spektrum ve farmakolojik üstünlüğü nedeniyle klinik kullanımda klindamisin 

daha çok tercih edilmektedir. İlk seçenek olarak kullanıldığı durumlar, santral sinir sistemi 

dışındaki anaerop bakteri enfeksiyonlarıdır.  

 

Linkozamidlerin yan etkileri.  
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En sık diyare, bulantı, kusma gibi gastrointestinal sisteme ait yan etkiler görülür. 

Gastrointestinal sisteme en önemli toksik etkileri C. difficile'ye bağlı pseudomembranöz enterokoiit 

gelişimidir.  

Pseudomembranöz enterokolite en sık neden olan antibiyotik klindamisindir. Hastalık 

antibiyotik dozundan bağımsız olarak ve oral ya da parenteral tedavi sırasında gelişebilir.  

 

Linkozamidlere direnç mekanizmaları.  

Enterobacteriaceae ve Pseudomonas gibi gram negatif bakteriler, hücre duvarı 

geçirgenliklerinin az olması nedeniyle linkozamidlere karşı doğal olarak dirençlidirler.  

Kazanılmış dirençte ise iki mekanizma etkilidir. Bunlardan birincisi 50S ribozomal alt ünitesinin  

adeninin metilasyonu sonucu ortaya çıkan dirençtir. 

Diğer yol ise nükleotidil transferaz gibi bazı enzimlerle linkozamidlerin inaktive edilmesidir 

ve bazı stafilokok suşlarında görülür. 

  

NOT: 

Antianaerop antibiyotikler 

Penisilinler 

Sefoksitin 

Karbapenemler 

Klindamisin 

Nitroimidazoller(Metronidazol) 

Kloramfenikol 

STREPTOGRAMİNLER 

Streptomyces türlerinden elde edilen ve moleküler yapılarına göre A ve B olmak üzere iki 

gruba ayrılan antibiyotiklerdir. A grubunda dalfopristin, B grubunda ise kinupristin yer almaktadır. 

Bu iki streptograminin %30 kinupristin ve %70 dalfopristinden oluşan kombinasyonu klinik 

kullanımda olan tek streptogramindir. 

 Dalfopristin ve kinupristin bakteri ribozomunun 50S bölgesine bağlanarak protein sentezini 

sinerjik etki ile inhibe ederler.  

Kinupristin/dalfopristin sadece intravenöz infüzyon şeklinde uygulanabilir. Kısa bir yarı ömrü 

(1.2 saat) vardır. 

Kinupristin/dalfopristin gram pozitif bakterilere etkilidir. Vankomisine dirençliler de dahil 

olmak üzere Enterococcus faecium (Enterococcus faecalis eflüks pompası nedeniyle doğal olarak 

dirençlidir), metisiline dirençli stafilokoklar(VRSA), streptokoklar ve Corynebacterium türleri kinupristin/ 

dalfopristinin etki spektrumu içine girerler.  

Bu etki spektrumu nedeniyle klinik kullanımı vankomisine dirençli E. faecium ile 

vankomisine veya metisiline dirençli stafilokok enfeksiyonları ile sınırlıdır. 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             1647 

En sık görülen yan etkisi uygulama yerinde inflamasyon, ağrı ve ödem gibi lokal 

reaksiyonlardır. Doza bağlı olarak artralji veya miyalji, hiperbilirubinemi, eosinofili, GGT ve kreatinin 

düzeylerinde yükselme diğer yan etkileridir.  

Streptograminlere direnç aktif eflüks (E. faecalis'te görülen doğal direnç), ribozomal 

modifikasyon ve enzimatik inaktivasyon (dalfopristin için asetil-transferazlar, kinupristin için Vgb 

lyase) olmak üzere üç yolla gelişebilir. 

  

OKSAZOLİDİNONLAR.    

Bu   grup içinde organik sentez yoluyla elde edilen antibakteriyeller olan linezolid ve 

eperozolid  yer  almaktadır.   

Özgül olarak bakteride 30S ribozomuna yakın bir yerdeki 50S bölgesin bağlanır.  

Klinik kullanımı Vankomisine dirençli S. aureus kökenleriyle(VRSA) oluşan enfeksiyonlar, 

vankomisine dirençli enterokok enfeksiyonları(VRE) ve vankomisine yanıt alınamayan ya da 

vankomisini tolere edemeyen hastalarda oluşan metisiline dirençli stafılokok enfeksiyonlarıdır. 

Gram negatif bakteriler endojen eflüksleri nedeniyle doğal olarak dirençlidirler.  

Linezolidin yan etkileri.  

En sık ortaya çıkan yan etki dilde renk değişikliği, tad alma bozukluğu, bulantı ve diyare gibi 

gastrointestinal yakınmalardır. 

Linezolid aynı zamanda reverzibl olarak monoamin oksidazı (MAO) inhibe etmektedir. 

Linezolide direnç mekanizmaları.  

Günümüze dek linezolide dirençli dek çok az sayıda enterokok ve stafılokok kökeni 

bildirilmiştir. Bunlardaki direnç mekanizması rRNA'da meydana gelen mutasyonlardır. 

 

FUSİDİK ASİD 

  EF (Elongasyon faktör) inhibe ederek protein sentezini inhibe eder. 

  Steroid yapılı tek antibiyotiktir 

  

MUPİROSİN 

 İzolösin antimetabolitidir.  

 S.aureus nazal taşıyıcılığını elimine etmek için kullanılır. 

NÜKLEİK ASİT SENTEZİNİ BOZANLAR 

Kinolon 

Nalidiksik Asid 

Rifampisin 

KİNOLON 

 Kinolonlar (Bakterisidal): DNA giraz enzimini etkileyerek DNA replikasyonunu önlerler. 
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 Siproflaksasin: En kısa etkili, en güçlü kinolon. P.auriginoza’ ya en etikli kinolon. 

 Ofloksasin 

 Sparfloksasin 

 Rufloksasin:En uzun etkilidir. 

 Pefloksasin:BOS a en fazla geçen kinolondur. 

 Norfloksasin 

 Enoksasin 

Moksifloksasin 

Gatifloksasin 

Levofîoksasin : Legionella ve sreptoko etkinliği diğer kinolonlardan fazla. KOAH alevlenme ve 

sinuzitte kulanım alanı var. 

Özellikler: 

  Nalidiksik asit gibi 1960'lı yıllarda klinik kullanıma girenler birinci kuşak kinolonlar olarak 

isimlendirilirler. ilk kinolon olan nalidiksik asit de sadece gram negatif enterik bakterilere etkili ve 

kullanımı üriner sistem enfeksiyonları ile kısıtlı dar spektrumlu bir ilaçtır.  

  Daha sonra akrosoksasin, pipedimik asit ve tlumekin gibi ikinci kuşak kinolonlar klinik 

kullanıma girmiştir. İkinci kuşak kinolonların gram negatif enterik basillere in vitro etkinlikleri genelde 

nalidiksik aside oranla daha fazla olmakla beraber, bunlar da antibakteriyel tedavi alanında önemli 

avantajlar sağlamamışlardır.  

  1980'li yıllardan sonra etki alanı çok daha genişlemiş ve üçüncü kuşak olarak adlandırılan 

florokinolonlar elde edimiştir. Geniş etki spektrumları ve çok iyi farmakokinetik özellikleri nedeniyle 

nalidiksit aside oranla en az 100-200 kat daha güçlü olan florokinolonlar veya üçüncü kuşak kinolonlar 

(nortloksasin, enoksasin, petloksasin, ofloksasin ve siprotloksasin) antibakteriyel tedavide çok 

önemli bir yer edinmişlerdir. Genel olarak aralarında ufak tefek bazı farklılıklar olmasına karşın bu 

gruptaki kinolonların tümü Enterobacteriaceae ailesine çok iyi etkinlik gösterirler.  

  P. aeruginosa'ya karşı en iyi etkinlik siprofloksasindedir. Diğerlerinin antipseudomonal 

etkinlikleri iyi değildir. Ayrıca, hiçbiri aeruginosa dışı Pseudomonas türlerine etkili değildir. Kendi 

aralarında kıyaslandığında genel olarak en etkin kinolon siprofloksasin, ikinci olarak da ofloksasin 

olarak kabul edilmektedir.Üçüncü kuşak kinolonlar gram pozitif etkinlikleri açısından yeterli olarak 

kabul edilmezler. Florokinolonların H. influenzae, M. catarrhalis ve L. pneumophila gibi solunum yolu 

enfeksiyon etkenlerine karşı oldukça etkilidir. Ancak, S. pneumoniae'ye etkinliklerinin iyi olmayışı 

nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarında kullanımları kısıtlı kalmıştır.  

  Kinolonların anaerop bakterilere etkinlikleri de iyi değildir. C. trachomatis ve U. Pefloksasin 

urealyticum gibi nongonokoksik üretrit etkenlerine siproflok tuberculosis'e orta düzeyde etkindir. 

Üçüncü kuşak kinolonların en büyük dezavantajı gram pozitif bakterilere olan etkinliklerinin iyi 

olmayışıdır.  

  Son yıllarda bu dezavantajları bir ölçüde gideren moksifloksasin, gatifloksasin ve 

levofloksasin gibi dördüncü kuşak kinolonlar klinik kullanıma sunulmuştur. Levofloksasinin S. 

pneumoniae'ye etkinliği siprofloksasin ve ofloksasinden daha fazladır. Bu nedenle deri ve yumuşak 
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doku enfeksiyonları, toplum kaynaklı pnömoniler, KOAH akut alevlenmeleri ve akut sinüzitler gibi 

enfeksiyonlarda kullanım alanı bulmuştur. Levofloksasinin antianaerop etkinliği ise yeterli düzeylerde 

değildir. 

Kinolonların sindirim kanalından absorbsiyonları oldukça iyidir.  

En düşük oran %40-50 ile norfloksasindedir, bu oran siprofloksasin için %70'dir. En yüksek 

biyoyararlanım oranı olan ofloksasinin ise hemen tamamı emilir.  

 

Florokinolonların yan etkileri.  

Kinolonlar, genel olarak yan etkileri az antibiyotikler içinde yer alırlar En sık rastlanan yan etki 

gastrointestinal sisteme ait bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyaredir.  

İkinci sıklıktakiler, özellikle nonsteroid antiinflamatuarlarla (NSAI) beraber kullanıldıklarında 

ortaya çıkan uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve konsantrasyon yeteneğinde azalma gibi 

santral sinir sistemi bulgularıdır. Deri lezyonları, özellikle güneşle temastan sonra en sık görülen 

hipersensitivite reaksiyonudur. GABA antagonistik etkileri vardır. 

Kinolonların çocuklarda kullanılmama nedeni kartiiaj toksisitesidir.  

Kinolonlar alüminyum, magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko gibi katyonlar ile etkileşime 

girerek ilaç emiliminde belirgin miktarlarda azalma ortaya çıkabilir.  

Demir veya mineral içeren mutivitamin preparatları için de aynı durum geçerlidir. Bazı 

kinolonlar teofilinin serum düzeyini yükseltir ve teofılin toksisitesinin ortaya çıkmasına neden 

olabilir.  

Enoksasin, NSAI birlikte kullanıldığında santral sinir sistemi toksisitesi ve konvülsiyonlar 

ortaya çıkabilir.  

 

Kinolonlara direnç mekanizmaları 

Bakterilerde kinolon direncine neden olan mutasyonlar iki şekilde gerçekleşir: 

gyrA geninde olan mutasyon ile DNA giraz enziminde değişiklik olmakta ve kinolonun 

bağlanması azalmaktadır. 

Bakterinin membran geçirgenliğinin azalması bağlı kinolon ve diğer antibiyotik girişi azalır. 

 

Rifampisin  

 DNA'ya bağımlı RNA polimerazı inhibe eder.  

 Hepatotoksiktir.  

 Grip benzeri tablo yapabilir.  

 Vücut sıvılarını portakal rengine boyar. 

Tek ilaç olarak sadece meningokok ve H. influenzae tip b profılaksilerinde yeri vardır. 
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SİTOPLAZMİK MEMBRAN İNHİBİTÖRLERİ  

Polimiksinler (Bakterisidal) 

Gramisidinler (Bakterisidal) 

 

 

METABOLİK ANTAGONİSTİK ETKİ YAPANLAR 

 

TRİMETOPRİM/SÜLFAMETOKSAZOL 

Kotrimoksazol iki farklı antibakteriyel olan trimetoprim ile sülfametoksazolün 1/5 oranındaki 

kombinasyonudur.  

Her iki antibakteriyelin kombine şekilde kullanılması, bakteri metabolizmasının birbirini izleyen 

iki ayrı basamakta inhibisyonuna neden olarak sinerjik etki oluşmasını sağlar. Sülfametoksazol, 

diğer sülfonamidler gibi sülfanilamidden türetilmiş bir paraamino benzoik asit  (PABA) 

analoğudur. 

 

Bakteriler, memeli hücrelerinden farklı olarak nükleik asit sentezi için gerekli folik asitlerini 

kendileri sentezlerler. PABA bakteri hücresinde folik asit sentezi için gerekli bir maddedir. PABA 

analoğu olması nedeniyle sülfametoksazol, folik asit sentezinin birinci basamağı olan PABA'dan 

dihidrofolik asit oluşumunu inhibe eder.  

Trimetoprim ise folik asit sentezinin ikinci basamağında, dihidrofolik asitten 

tetrahidrofolik asit oluşmasını engeller. Böylece folik asit sentezi, dolayısıyla bakteriyel DNA ve 

RNA sentezinin durması sonucu bakteriler ölür.  
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Sülfametoksazol ve trimetoprim tek başlarına bakteriyostatik iken, kombinasyonu olan 

trimetoprim/sülfametoksazol (TMP/SMZ) bakterisidal etkilidir. 

Kotrimoksazolün etki spektrumu içine gram negatifler girmektedir. 

Ayrıca P. carimi, L. monocytogenes, M. catarrhalis ve atipik mikobakteriler de etki spektrumu 

içindedir.  

TMP/ SMZ, özellikle metisiline dirençli S. aureus1a da oldukça etkilidir.  

TMP-SMZ'nin immünsupresyonu olan hastalarda en çok kullanıldığı enfeksiyon, HIV ile 

enfekte kişilerde görülen P. carinii pnömonisidir. 

Dışarıdan folik asit kullanabilen bakteriler enterokok ve ureaplasma sülfonamidlere doğal 

dirençlidir. Riketsiyanın tedavisinde sülfonamidler kontrendikedir. 

Kotrimoksazolün yan etkileri.  

En sık görülen yan etkiler kaşıntı, makülopapüler veya morbiliform karakterdeki deri 

döküntüleridir.  

Kotrimoksazol folik asit antagonisti olan trimetoprim içermesi ve gebelikte folik asit eksikliği 

eğiliminin bulunması nedeniyle teratojenik etki potansiyeli vardır.  

Teratojenik etkisi kanıtlanmamış olmakla birlikte gebelerde yeterli deneyim olmadığından 

zorunlu haller dışında kullanımı önerilmez.  

Sülfonamidler albümine bağlanmak için bilirubin ile yarışırlar. Yenidoğanlarda indirekt 

bilirubin düzeylerinin artmasına ve kern ikterusa yol açabilirler. Bu nedenle gebeliğin son üç 

ayında ve iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdırlar. 

 

Trimetoprim/sülfametoksazole direnç gelişimi  

En sık görüleni dihidrofolat redüktaz enzimi üretimidir. 

  

  

DNA HASARI ve SERBEST RADİKAL OLUŞUMU ile ETKİ 

YAPANLAR 

METRONİDAZOL 

Başlıca anaerop bakterilere ve protozoonlara etkili sentetik bir nitroimidazol bileşiğidir. 

Tinidazol, nimorazol ve ornidazol benzer etkiye sahip diğer nitroimidazollerdir.  

İlaç bakteri hücresi içine pasif difüzyon ile girdikten sonra kısa yarı ömürlü metabolitlerine 

dönüşür. Bu metabolitler de bakteri DNA'sını hasarlayarak mikroorganizmanın ölümüne neden 

olurlar.  

Etki spektrumu içine Bacteroides, Clostridium, Peptostreptococcus, Veilonella gibi 

anaeroplar, Campylobacter fetus, Gardnerella vaginalis ve Helicobacter pyolori gibi bakteriler ve 

Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Blasiomyces hominis ve Balantidium 

coli gibi protozoonlar girmektedir. 

Metronidazol oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı %100'e yakındır.  
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Yan etkiler 

En sık görülen yan etkisi baş ağrısı, bulantı, ağızda kuruluk ve metalik tat oluşumudur.  

En ciddi yan etkileri ise yüksek doz ve uzun süreli tedavi sonucunda ortaya çıkan 

konvülsiyonlar, ansefalopati ve periferik nöropati gibi sinir sistemi bozukluklarıdır.  

Gebeliğin ilk üç ayında ve emziren kadınlarda kullanımı önerilmez. 
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BAKTERİYOLOJİ 

 

STAFİLOKOKLAR 

S. aureus en sık stafilokok enfeksiyonuna yol açan türdür.  

Stafilokokların en sık izole edilen başlıca 3 tipi vardır: 

 1. S. aureus 

 2. S. epidermidis 

 3. S. Saprophyticus 

 

Stafilokoklar gram (+), sporsuz, hareketsiz koklardır.  

S. aureus sporsuz bakteriler arasında en dayanıklı olanıdır.  

S. aureusu diğer stafilokoklardan ayıran özellikleri şunlardır: 

        koagülaz üretmesi  

   mannitolü fermente etmesi  
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           kanı hemoliz etmesi 

Stafilokokların antijenik özellikleri: 

 Kapsül (Bazı S. aureus'larda bulunur) 

 Peptidoglikan tabakası 

 Teikoik asit (türe özgül hücre duvarı antijenidir) 

 Protein A (S. aureus'ta bulunan virulans faktörüdür, bakteriyi fagositoza karşı korur. Protein 

A IgG’nin (IgG1, IgG2 veIgG4’ün) Fc bölgesine parçasına nonspesifik bağlanır. 

 Hücre dışı antijenleri (Toksinler) 

Stafilokokların ekstrasellüler enzimleri: 

 Katalaz (H2O2'yi, H2O ve O2'ye parçalar) 

 Koagülaz 

 Beta-laktamaz 

 Hiyalüronidaz 

 Stafilokinaz 

 Lipaz 

 Nükleaz 
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Stafilokokların ekstrasellüler toksinleri: 

    Hemolizinler 

  Lökosidin 

  Enterotoksin 

  Pirojenik toksin C  

  Bütün stafilokoklarda katalaz bulunur.  

  Koagülaz ile fibrinojeni fibrine çevirerek pıhtı oluşturur. Bu nedenle S. Aureus abseleri bir 

fibrin ağıyla örtülüdür. (Fibrinojen üzerinden fagositozdan korur).   

  S. aureusta koagülaz (+) diğerlerinde (-)'tir.  

 

 Enterotoksinlerinin A-F'ye kadar 6 tipi vardır.  

  Enterotoksinleri ısıya dayanıklıdır. Besin zehirlenmesi yapar.  

  S. aureusun enterotoksini besin zehirlenmesini 1-8 saat içerisinde kısa bir inkübasyon 

periyodundan  hemen sonrabaşlatır.  

 Besin zehirlenmesinde tablo kısa bir inkübasyondan sonra başlar ve 24 saat içinde düzelir.  

 Besin zehirlenmesinde inhübasyon süresi en kısa olan s. aureus'dur.  
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TOKSİK ŞOK SENDROMU TOKSİNİ (TSST) 

  Pirojenik toksin C toksik şok sendromundan sorumlu pirojen proteindir.  

 Toksik şok sendromu aniden başlayan, yüksek ateş, boğaz ağrısı, konjuktivit, aşırı terleme, 

konfüzyon, diffüz maküler eritamatöz döküntüler (yaygın deskuamasyon gösterir, el ayası ve ayak 

tabanında da döküntü olur) hipotansiyon, senkop ve şok ile karakterizedir. Genelde vaginal tampon 

kullanan kadınlarda mens döneminde görülür.  

 Toksik şok sendromu toksemidir, bakteriyemi değildir.  

 TSST bir süperantijendir yani çok sayıda T helper hücresini aktive eder.  

 TSST hücre içinde işlenmesine gerek duymadan MHC Class II’nin beta zinciri ve CD4 T 

lenfositin TCR’sinin hipervariable beta bölgesine doğrudan bağlanır.  

Süperantijen, aktive olmuş T hücrelerinden IL-2 ve makrofajlardan IL-1 salınmasına neden 

olur.  

Etken kan kültüründen izole edilemez. Seroloji ile tanı konabilir fakat TSST’e karşı meydana 

gelen antikorlar %50 vakada hasta düzeldikten sonra ortaya çıkar. 

 

HAŞLAK DERİ SENDROMU 

 Eksfoliyatif toksin özellikle yenidoğan ve süt çocuğunda SSSS (staphylococal scalded skin 

syndrome)  Ritter yapar. Epidermis stratum Granulozum etkilenir. 

 Hastalık eksfolyatif toksine bağlı geliştiğinden bül sıvısı berraktır, bakteri ve lökosit 

bulunmaz, nikolsky bulgusu pozitiftir (bülün üzerine bastırılınca patlamaz ve çevreye yayılır) 
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STAFİLOKOKLARIN OLUŞTURDUĞU KLİNİK TABLOLAR: 

1. İnvazyon yoluyla oluşan hastalıklar: 

 piyodermi 

 follikülit- arpacık (hordeolum) 

 fronkül: Folikülitin genişlemesi ile oluşan ağrılı, büyük lezyon 

 karbonkül: (boyun ve sırtın üst kesimine yerleşen en ağır cilt enfeksiyonudur) 

derin abse oluşumu 

 pnömoni  

 akut endokardit 

 akut hematojen osteomyelit  

 Hydradenitis suppurativa 

 

2. Toksijenik yolla oluşan hastalıklar: 

 Besin zehirlenmesi 

 Toksik epidermal nekrozis (TEN) 

 Haşlanmış deri sendromu (SSSS) 

 Toksik şok sendromu (TSS) 

 Kızıla benzer döküntülü hastalık 

 

Stafilokoklar 

 toksik şok sendromunun,  

 hastanelerdeki Gr(+) pnömoni’nin,  

 pnömonilerden sonra görülen abse, pnömotosel, ampiyem ve pnömotoraksın,  

 pyodermi enfeksiyozumların 

 Scalded (haşlanmış) skin sendromunun,  
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 gebelerdeki ve laktasyon dönemindeki kadınlardaki akut mastitin,  

 tırnak pulpası enfeksiyonuun (felon), 

 fronkülün,  

 follikülitin,  

 karbonkülün, 

 süpüratif lenfadenitin,  

 besin zehirlenmelerinin,  

 açık kafa travmalarında menenjit 

 akut bakteryel endokarditlerin en sık sebebidir. 

 S. aureus hastane çalışanlarının burunlarında en sık izole edilen gram (+) bakteridir. (En sık 

Gram (-) E. coli’dir.)  

 Çeşitli konjenital hastalıklar S.aureus enfeksiyonunun sıklığını arttırır: Hiper IgE 

sendromu (Job-Buckley sendromu), kronik granülomatöz hastalık ve Wiskott Aldrich sendromu 

gibi. 

 Staph. epidermidis, koagülaz negatiftir. Cilt florasında en fazla bulunan mikroorganizmadır. 

Silme üretimi sayesinde yabancı cisimlere yapışma özelliğine sahip olduğundan protez (ortopedik 

veya vasküler) infeksiyonlarının önemli etkeni olarak kabul edilmektedir. 

 Staph. aureus halen osteomiyelitin en önemli etkenidir.  

 Orak hücreli anemi hastalarında salmonella osteomyoliti sık görülmesine rağmen en sık 

etken yine S. aureus’tur.  

 S. aureus osteomyeliti çocuklarda en sık uzun kemiklerin metafizini (vaskülarizasyon fazla) 

tutar,erişkinde ise genellikle torakal vertebralar (%60) tutulur. 

 S. aureus, sağlam kapakta gelişen akut infektif endokarditin (mitral kapak) en sık 

sebebidir. Normal veya protez kapakta ve genellikle IV ilaç kullanıcılarında sağ kalp endokarditine 

(trikuspit kapak) neden olur. 

 S. aureus, kistik fibrozisli hastalarda erken dönemlerde en sık akciğer enfeksiyonu 

sebebidir.  

 S. saprophyticus daha çok üriner sistem enfeksiyonu yapar. Hastane dışında bayanlarda 

meydana gelen üriner enfeksiyon ve sistitte E.coli’den sonra ikinci ensık etkendir. 
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 S. epidermidis ise prostetik kapak ve protez enfeksiyonlarına neden olur.  

 S. epiderdimidis, Beyin Omurilik Sıvısı şantı olanlarda en sık menenjit etkenidir. 

 S. epidermitis; kronik periton diyalizi sonucu oluşan peritonitin en sık nedenidir. 

Tanı 

 Lezyonlardan yapılan yaymalarda üzüm salkımı manzarasında gram (+) koklar izlenir.  

 S. aureus kültürlerinde altın sarısı beta hemolitik koloniler yapabilir.  

Tedavi 

 S. aureusların %80'i Penisilin G'ye dirençlidir. 

 “Stafilokok enfeksiyonlarında günümüzde en büyük sorun metisilin direncidir.(MRSA) 

PBP mutasyonu sonucu gelişir. (Metisilin, nafsilin, kloksaailin B-laktamaz dirençli 

Penisilinlerdir.) 

 Metisiline dirençli vakalarda vankomisin, basitrasin veya teikoplanin kullanılır.  

 S. epidermidis ileri derece dirençlidir. Seçilecek ilaç vankomisindir. Vankomisine rifampisin 

veya aminoglikozid eklenebilir. 

 S. sapraphyticusun yaptığı idrar yolu enfeksiyonu norfloksasin (kinolon) veya Co-trimoksazol 

ile tedavi edilebilir.  
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Tedavide kullanılabilecek ilaçlar 

• Nafsilin ve diğer betalaktamaza dayanıklı penisilinler (ilk seçenek) 

• Sefazolin (birinci kuşak sefalosporinler) 

• Betalaktamaz inhibitörlü penisilinler 

• Karbapenemler 

• Klindamisin (özellikle toksik şok sendromunda) 

• Kinolonlar 

• Kotrimoksazol (metisiline dirençli kökenlerde de kullanılabilir) 

• Glikopeptidler (vankomisin, teikoplanin) 

• Streptograminler (kinupristin, dalfopristin) 

• Oksazolidonlar (linezolid) 

• Tigesiklin 

Metisiline (nafsiline, oksasiline) dirençli S. aureus (MRSA, NRSA, ORSA) infeksiyonlarında 

hiçbir beta laktam antibiyotik (imipenem, ampisilin sulbaktam dahil) etkili değildir. Metisilin 

(oksasi-lin) direnci kromozomal olarak kodlanır (metisilin direncini göstermek için oksasilin veya son 

zamanlarda sefoksitin diski kullanlmaktadır).  

Bu dirençten Mec a geninin kodladığı PBP-2a yapımı sorumludur. PBP-2a, PBP-2 ile aynı 

görevi gören bir transpeptidazdır. Ancak beta laktam antibiyotiklere bağlanmadığı için bakteri bu 

antibiyotiklerin tümüne dirençli hale geçer. MRSA infeksiyonlarında vankomisin, teikoplanin , 

linezolid veya kinupristin-dalfopristin (streptogramin), tigesiklin kullanılır. Bakteriyemik olmayan 

MRSA'ya bağlı sellülitte antibiyogramda duyarlı olmak kaydıyla kotrimoksazol kullanılabilir. Ancak bir 

süre sonra buna da direnç gelişebilir. 

MRSAAntibiyogram, 

 

 

Stafilokoklarda metisilin direncinin varlığını tesbit etmek için oksasilin veya son zamanlarda 

daha çok sefoksitin diski kulanılmaktadır. Antibiyogramda bu iki antibiyotikten birine dirençli olduğu 

tesbit edilen Bütün stafılokoklar antibiyogramda duyarlı bile görünse asla hiç bir beta laktam 

antibiyotikler (örneğin sefazolin, koamoksiklav, imi-penem vs) tedavi edilmemelidir. Antibiyogramda 

duyarlı olmak kaydıyla bakteriyemik olmayan enfeksiyonlarda kotrimoksazol kullanılabilir. 
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Vankomisine nadiren direnç, azalmış duyarlılık ve tolerans görülebilir. Tolerans bakterilerin 

üremelerinin durdurulabilmesi ancak öldürülememesi durumudur. Normalde MIC/MBC oranı 1/4'tür. 

Toleransta bu oran 1/32'ye çıkar. Bu durumda linezolid veya kinupristin-dalfopristin kullanılabilir. 

Böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda MRSA enfeksiyonlarında vankomisin yerine ilk ilaç 

olarak linezolid verilebilir. 

Burun MRSA taşıyıcılığı, rifampisin, oral antibiyotikler ve mupirosin pomatla tedavi edilir. 

 

 

  

Hordeolum 

Karbonkul 
Sinüzit 

Fronkul 

Ponomoni 

Kusma 

Soyulmuş deri sendromu 

Osteomiyelit 

Bakteriyemi 

Endokardit 

İmpetigo 

Diyare 

Toksik sok sendromu 

Uriner sistem infeksiyonu 
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STREPTOKOKLAR 

 

Streptokoklar, Gram (+), sporsuz, hareketsiz ve sıvı besiyerlerinde zincir yapan bakterilerdir.  

 Zengin besiyerlerinde özellikle kanlı agarda iyi ürerler.  

 Streptokoklar fakültatif anaerobturlar.  

 Serolojik olarak gruplara ayrılırlar. (A-U'ya kadar) 

Gruba spesifik hücre duvarı antijenleri, gruplanmayı sağlayan karbonhidrat yapısında 

antijenlerdir. (Lancefield sınıflaması) 

 A grubu: ramnoz-N-asetil glukozamin 

 B grubu: ramnoz glukozamin polisakkarit 

 C grubu: ramnoz-N-asetil galaktozamin 

 D grubu: D-alanin gliserol teikoik asit (glukozlu) 

M proteini A grubu S. pyogeneslerin major virulans faktörüdür. (tüysü uzantılar) 
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Streptokoklar aynı zamanda eritrositlerde hemoliz yapabilme özelliklerine görede sınıflandırılır:  

 1. Alfa hemoliz (tam parçalanmaz-yeşil hemoliz zonu) 

 2. Beta hemoliz (tam parçalanır-şeffaf zon) 

 3. Gama hemoliz (hemoliz görülmez) 
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Tıbbi önemi olan streptokoklar: 

 S. pyogenes (beta-hemoliz) (A grubu) 

 S. agalactiae (beta-hemoliz) (B grubu) 

 S. faecalis (D grubu) : S. Fecalis( enterokok) %6.5 NaCl 'lü ortamda kolay ürer. 

 S. bovis (D grubu): Kolon kanseri olanlarda endokarditin etkeni Streptococcus bovis’tir. 

%6.5 NaCl 'lü ortamda üreyemezler. D grubu streptokok ve enterokoklar % 40 lık safralı ortamda 

üreyebilir ve eskülini hidrolize ederler. 
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 S. pneumoniae (alfa-hemoliz) (sınıflandırılamıyor) 

 Viridans grubu (alfa-hemoliz) (sınıflandırılamıyor) 

Beta Hemolitik streptokoklar antibiyotiklere en duyarlı tiplerdir. 

A grubu streptokoklar 8 tane önemli toksin ve enzimi üretir:  

  Streptokinaz (fibrinolizin) 

  DNaz (streptodornaz) 

  Hiyalüronidaz 

  Eritrojenik toksin 

  Streptolizin O 

  Streptolizin S 

  Pirojenik ekzotoksin A,  Ekzotoksin Beta 

Özellikler: 

 Streptokinaz plazminojeni plazmin haline çevirir.  

 AMI sırasında ilk 4-6 saatte tıkanan damarın rekanalize olması için IV olarak 

kullanılabilir.  

 DNaz eksüda veya nekrotik dokulardaki DNA'yı depolimerize eder.  

 Eritrojenik toksin. Kızılın döküntüsüne neden olur. Dick testi ile antitoksin bulunmayan 

duyarlı kişilerde (+) sonuç verir. (Eritrojenik toksin) 
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 B grubu streptokoklar, kadınların %15-20’sinin genital sisteminde kolonize olarak doğum 

sırasında çocuğa bulaşır ve neonatal menenjit ve sepsis yapar. B grubu streptokoklar en sık 

puerperal sepsis etkenidir. 

 B grubu streptokokları diğer streptokoklardan ayıran en önemli fark cAMP faktörünün 

bulunmasıdır. 

 M proteini S.pyogenes’in en önemli virülans faktörüdür. Bakteriyi fagositoza karşı korur. 

A grubu beta-hemolitik streptokoklarda 2 tip streptolizin vardır: 

 Streptolizin O : Streptolizin O'ya karşı antikor oluşur. (ASO)  

 Streptolizin S  

 ASO titresi 200 ünitenin üzerinde ise anlamlıdır. ASO titreleri enfeksiyondan 3-4 hafta sonra 

yükselir. Bu yüzden geçirilmiş farenjit olgularını tesbit etmede kullanılır.  

 Streptokoksik deri enfeksiyonlarında ASO titresi  yükselmediğinden AntiDNAse B pozitifliğinin 

tanısal değeri vardır.  Streptolizin S antijenik değildir, eritrositleri hemolize ettiği için kanlı agarda 

streptokokların oluşturduğu beta hemolizden sorumludur.  

A grubu streptokokların yaptığı önemli klinik hastalıklar: 

 Streptokokal farenjit 

 Scarlet fever (kızıl) 

  İmpetigo (pyoderma) 

  Selülitis ve Erizipel 

  Akut romatizmal ateş (ARA) 

  Akut glomerulonefrit (AGN) 

  Endokarditis 

  A grubu streptokokların prototipi S. pyogenestir.  
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S. pyogenes başlıca 3 tip hastalık yapar: 

 1. Piyojenik hastalıklar (farenjit, sellülit) 

2. Toksijenik hastalıklar (Kızıl, TSS) 

 3. İmmünolojik hastalıklar (ARA, AGN) 

Özellikler 

 S. pyogenes boğaz ağrısının en sık rastlanan bakteriyel nedenidir. En sık selülit nedeni 

olan organizma Streptococcus pyogenes'dir.. 

 İmpetigonun en sık nedeni A grubu streptokoklar’dır. 

 Erizipel genellikle yüzdedir. Gövde ve ekstremitelerde olursa klinik tablo daha ağırdır.  

 Erysipelothrix rhusiopathia streptokokların yaptığı erizipele benzer bir tablo olan erizipeloide 

neden olan gram (+) bir basil’dir. H2S oluşturabilen nadir gram (+) bakterilerdendir. Erizipeloid genelde 

kasap ve balıkçıların ellerinde görülür. Bakteri katalaz ve oksidaz (-)’tir.  

 S.pyogenes hyalüronik asit yapısında bir kapsüle sahip olduğundan kapsül şişme reaksiyonu 

negatiftir. 

GAS tanımı 

S. pyogenes kanlı agarda beta hemoliz yapar, basitrasine duyarlı, kotrimoksazole dirençlidir. 

PYR (pyrolidonil beta naphtilamid) testi pozitiftir. 

 

 

Kızıl 
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 Kızıl hastalığı eritrojenik toksin(Superantijen) salgılayan streptokokların oluşturduğu bir 

hastalıktır. Eritrojenik toksin lizojenik bir faj’la kodlanır. 

Kızıl teşhisinde 2 test yapılır:  

 1. Dick testi (Saf eritrojenik toksin ile) 

 2. Schultz-Carlton (Anti serum ile): Schultz-Carlton tanı amacıyla kullanılır.  

Klinik: 

 Kızılda inkübasyon periyodu 1-7 gündür. (ortalama 3 gün) Ateş, titreme, başağrısı ve 

kusmayla başlar. Torsiller eritematöz ve eksuda ile kaplı olarak görülür. önceleri beyaz, 2-3 gün sonra 

ise kırmızı çilek dili meydana gelir.  

 Gövdenin üst kısmı ve boyundan başlayan makülopapüler döküntüler tüm vücuda yayılır. 

Peroral bölgede döküntü görülmez. 

 Döküntü deskuamasyonla kaybolur. 

 Kızılda derinin kıvrım yerlerinde, koltuk altlarında, dirsekte ve boyun kenarlarında oluşan 

döküntülere Pastia çizgileri denir.  

 Bağışıklık eritrojenik toksinin tipine bağlı olduğundan tekrar kızıl geçirilebilir. 

Enfektif endokardit 

 Enfektif endokarditin sık rastlanan nedeni orafarinksten zaman zaman kana giren viridans 

streptokoklardır. (S. viridans) 

 Viridans streptokokların en sık rastlanan türleri S. mutans, S. salivarius, S. milleri ve S. 

sanguis’tir. Optokine dirençli ve safrada erime testinin negatif olmasıyla pnömokoklardan ayrılır. 

 Subakut endokarditte kalp kapakçıklarında bir deformite olması gerekir. Pnömokoktan farklı 

olarak optokine dirençlidirler ve safrada erimezler. %6,5 NaCI'de ürememe-leri ile de 

enterokoklardan ayrılırlar. 
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Endokardit En sık etken Not 

Genel olarak en sık 

etken 

Streptococcus 

viridans 

Oral florada bulunur. 

Akut endokardit Staphylococcus 

aureus 

Normal veya hasarlı kapağı tutabilir. Virulansı 

yüksek olduğundan kapak deformitesi multipl 

distal apse, myokardial apse ve perikardite neden 

olur. 

Subakut endokardit Streptococcus 

viridans 

HACEK grubu (gram negatif basil, oral florada 

var), Bartonella ve Coxiella (atipik pnömoni 

granülomatöz hepatit) subakut endokardit 

yapar. 

Doğal kapak 

endokarditi 

Streptococcus 

viridans (>%50) 

Daha önce var olan kapak deformite zemininde 

gelişir. 

Protez kapak endokarditi S. epidermitis Candida ve aspergillusta EKO’da geniş 

vejetasyonlar görülür. 

IV ilaç kullananlarda S. aureus (%50) Diğerleri streptococcus, gram negatif bakteriler ( 

pseudomonas, serrasia) ve candida. 

Gastrointestinal ve 

genitoüriner girişim 

uygulananlarda 

Enterokok GIS tümörü olanlarda özellikle S. Bovis 

endokarditi 

 

B GRUBU STREPTOKOKLAR 

 B grubu streptokokların prototipi S. agalactiae'dir.  

 S. agalactiae normal vajina ve oral florada bulunur.  

GBS tanımı: Hippuratı hidrolize eder, basitrasin ve kotrimoksazole dirençlidir. CAMP testi 
pozitiftir. Bu teste S. aureus'un hemolizi, GBS tarafından artırılır. 

 B grubu streptokoklar beta hemolitiktir ve basitrasine dirençlidir. (A grubu duyarlıdır). 
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CAMP testi pozitif bakteriler 

• B grubu streptokok 

• Listeria 

 

Yenidoğanda görülen sepsisler iki tiptir :  

1. Erken neonatal sepsis (İlk 7 gün) 

 B grubu streptokoklar yenidoğandaki sepsisin en sık etkendir.  Erken sepsiste pnomoni 

sık görülür. Diğer etkenler E.coli, Listeria monositogenez 

2. Geç neonatal sepsis (7 gün - 4 ay) 

 Hastane kökenli flora baskındır. Menenjit ile karakterizedir. (Psodomonas, Stafilokok) 

 

S. PNEUMONİAE 

 Normal florada bulunabilir.  

 S. pnömoni Alfa hemolitiktir 

S. pnömoniler diplokoklar şeklinde bulunur.  

 

 S. pnömoniler safrada çözünürler ve optokinle inhibe olurlar.  
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 S. pnömonilerinin birbirinden farklı 85'ten fazla tipte polisakkarit kapsüle sahiptirler.  

 Tipe özgün antiserum uygulandığında kapsül şişer (quellung reaksiyonu) . Bir akut faz 

reaktanı olan CRP pnömokokun hücre duvarındaki C polisakkaridi ile reaksiyona girer. CRP'nin 

adı da burdan gelir. 

 Kapsül şişme reaksiyonu pnömokoklar için en iyi tanı yöntemidir.  

 Kapsülleri virulans faktörüdür.  

Kapsül polisakkariti primer olarak B hücre yanıtı uyandırır. (T'den bağımsız) 

Hücre duvarında bulunan ve hücre bölünmesi sırasında aktive kazanan pnömolizin O (kolin 

amidaz) pnömokokal otolizden sorumludur. Safra varlığında pnömolizin O’ nun aktivitesi artar, 

bundan dolayı pnömokoklar safrada erirler. 

 Pnömokoklar patogenezde rol oynadığı bilinen herhangi bir toksin üretmez.  

 Pnömokoklar IgA proteaz salgılayan üç bakteriden biridir (Neisseria spp, Hib). 

 Splenektomi, orak hücreli anemi ve nefroz gibi bazı hastalıklar pnömokoksik enfeksiyonlara 

kişiyi yatkın hale getirir.  

 S. pneumoniaeler, pnömonilerin %75'inden sorumludur. KOAH’lı olanlarda ise H. influenzae 

ve M. Catarrhalis daha sık izole edilir.  

 Erişkinlerde menenjitin en sık etkenidir. Lober pnömonide ilk düşünülecek mikroorganizma 

S. pneumaniae’dır. Klebsiella alkolik ve diyabetiklerde lober pnömoni yapar. 
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 Balgamın paslı ve kanlı olması pnömokoku akla getirir.  

 S. pneumonia, pnömoni etkeni olduğunda en çok plöroziye neden olan mitroorganizma’dır.  

Balgam incelemesinde: 

 PNL  hakimiyeti, gram pozitif diplokoklar (mum alevi şeklinde) ve idrarda latex 

aglutinasyonunun (+) olması pnömokok 

 Gram negatif kokobasil H. İnfluenzae 

 Balgam yaymasında bol PNL’ye rağmen mikroorganizma görülmemesi ve idrarda antijen 

tespiti Legionellayı, 

 İnterstisyel pnömoni ve lenfosit hakimiyeti viral pnömoniyi düşündürür. 

 Splenektomili ve yatalak hastalarda polivalan (23-Tip) polisakkarit aşı ile bağışıklanır. (5 yıl 

korur) 

 Pnömokokların kapsülü nötrofiller ve makrofajlar tarafından fagositozunu engeller.  

Tedavide  

 Penisilin. 

Pnömoni tedavisinde hastaneye yatırma kriterleri 

• Yaşlılık (65 yaş ve üzeri) veya 1 yaş altı bebekler 

• Altta yatan hastalık (Böbrek, kalp, akciğer hastalıkları, diyabet, kanser, immün süpresyon) 

• S. aureus, Gram negatif basil veya anaerob şüphesi 

• Süpüratif komplikasyonlar (Ampiyem, artrit, menenjit, endokardit) 

• Ayaktan yapılan tedavinin başarısız olması 

• Oral ilaç alamama 

• Taşipne (>30), Taşikardi (>140), Hipotansiyon (<90), Hipoksemi (PaO2 <60 mmHg), 

Mental durumda akut değişiklik. 

23 tip içeren kapsül aşısı % 90 koruma sağlar. Koruyuculuğu 5 yıldır. Kapsül aşıları 

(pnömokok, me-ningokok, Hib) polisakkarid yapıda olduğu için T lenfositlerden bağımsız olarak B 
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lenfositleri uyarırlar. Bu nedenle immünojeniteleri diğer aşılara göre daha zayıftır. İki yaş altında ve 

lenfomalılarda koruyucu etkisi yetersizdir. 

 

 Pnömokoklarda beta laktamaz (penisilinaz) üretimi tespit edilmemiştir. Pnömokoklarda 

görülen penisilin direnci PBP’ de yapı değişikliği sonucunda gelişir.  

ENTEROKOKLAR 

Dışkı florasında bulunan enterokoklar (Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium) 

genellikle non (gama) hemolitik, Katalazları negatif, Gram pozitif kok şeklinde bakterilerdir. En sık E. 

faecalis ile infeksiyon olur. E. faecium daha az görülür fakat vankomisine genellikle dirençlidir. 

% 6,5 NaCI içeren besiyerinde ve 10-45 °C'de üreyebilirler. 60 °C'de 30 dakika canlı kalırlar. 

Safra-eskülin agarda ürerler. Eskülini ve PYR'yi hidrolize ederler. 

En sık yaptıkları hastalıklar sonda takılı hastalarda üriner infeksiyon, katater kaynaklı sepsis 

ve bak-teriyemidir. Bir hastaya sonda takılması sonrasında endokardit oluşmuşsa en muhtemel 

etken ente-rokoktur. 

Enterokok endokarditlerinde kolon kanseri varlığı araştırılmalıdır. 

Hiçbir antibiyotik enterokoklara karşı tek başına bakterisidal etkili değildir. Tedavide 

ampisilin ve gentamisin birlikte verilir. Üriner sistem dışındaki enterokok infeksiyonlarında mutlaka 

ikili kombine antibiyotik verilir. 

Penisiline (ampisiline ) dirençli kökenlerde vankomisin verilir. Vankomisine en çok direnç 

geliştiren bakteriler enterokoklardır (özellikle E. faecium). Bu durumda streptograminlerden 

kinupris-tin-dalfopristin kullanılabilir. 50 S ribozoma bağlanarak proein sentezini inhibe eder. 

Enterokoklara bakteriyostatik etkilidir. Bu ilaç E. faecalis'e etkisizdir. 

Vankomisine dirençli enterokokların tedavisinde diğer bir alternatif linezoliddir. Bu ilaç 50S ve 

30S ribozomun birbirlerin bağlanmalarını engelleyerek protein sentezini inhibe eder. Buna benzer 

etki mekanizması olan başka bir ilaç yoktur. Streptokok ve stafilokoklara da etkilidir. 

Daptomisin vankomisine dirençli enterokokların tedavisinde kullanılabilir. 

Aminoglikozitler diğer Gram pozitif bakterilerde de olduğu gibi kalın olan peptidoglikan 

tabakasını geçip hücre içine giremedikleri için tek başına verildiklerinde etkisizdir. Aminoglikozitlerin 

etkili olabilmesi için hücre duvarı sentezi inhibitörü bir antibiyotikle (penisilin, ampisilin, vankomisin 

gibi) birlikte verilmeleri gerekir. 
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Sefalosporinlerin ve kotrimoksazolün (antibiyogramda duyarlı bile olsa) hiç etkisi yoktur. 

Enterokokal endokardit profilaksisi için kapak bozukluğu olan kişiler barsak veya üriner sistem 

ameliyatlarında peroperatif ampisilin + gentamisin kombinasyonu verilir. 

Enterokok Antibiyogramı 

 

Enterokoklar sefalosporinlere ve sülfonamidlere intrensenk dirençlidir 

 

GRAM (+) BASİLLER 

Tıbbi önem taşıyan 4 cinsi vardır.  

1. Bacillus (sporlu, Aerob) 

2. Clostridium (sporlu, anaerob) 

3. Corynebacterium (sporsuz, anaerob) 

4. Listeria (sporsuz) (anaerob) 

Bacillus,Gram (+), aerob, sporlu ve zincir oluşturan büyük basillerdir.  

Tıbbi önem taşıyan 3 Bacillus türü vardır: 

  B. anthracis 

 B. cereus 

 B. subtilis 
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B. ANTHRACİS 

 B. anthracis, tek patojen tipidir. Kanlı agarda hemoliz yapmaz. Penisiline duyarlıdır. 

 B. cereus ve subtilis saprofit bakterilerdir ve kanlı agarda hemoliz yapar.  

 B. anthracisin D-glutamattan oluşmuş bir anti fagositik kapsülü vardır.  

 Diğer bakterilerin kapsülü polisakkarit iken B. anthracisin kapsülü D. glutamattan 

oluşmuştur.  

 Vücut dışında spor oluştururlar.  

KLİNİK 

B. anthracisin giriş yeri deri, mukozalar ve solunum yoludur.  

B. anthracis 3 ayrı yapıda şarbon toksini üretir:  

 1. Koruyucu toksin 

 2. Ödem faktörü 

 3. Letal faktör 

Ödem faktörü koruyucu toksine bağımlı olan bir adenilat siklazdır.  

Şarbonun tipik lezyonu siyah, nekrotik bir eskara sahip ağrısız bir ülserdir. (malign püstül)  

Yumuşak dik jeloza batırarak ekildiğinde ters çam ağacı şeklinde ürer.  

3 tip klinik form vardır: 

 1. Kutanöz şarbon 

 2. Akciğer şarbonu 

 3. GIS şarbonu 

KUTANÖZ ŞARBON 

 En sık (%95) rastlanan klinik formdur.  

 Cilt yüzeylerindeki lezyonlara spor yerleşir ve subkutanöz dokuda ürer.  

Subkutan dokuda üredikten sonra sırasıyla 

 papül (kaşıntılı) 

 vezikül 

 malign püstül 

 nekrotik ülser oluşturur. 

Özellikler 

 Lezyon etrafında ödem ve etrafında LAP meydana gelir.  

 Püstüller boşaltılmamalıdır.  

 Kutanöz şarbonun diğer bir şekli malign formudur.  

 Malign form boyun, göz kapakları, göğüs subkutan dokusunda ve mukuzalar altında yayılır.  

 Malign formda yüzde, boyunda ve göz kapaklarında şişlikler olur.  
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 Tedavi edilmeyenlerde mortalite %20’ dir. 

 

 

AKCİĞER ŞARBONU 

Nadirdir. %100 fetal seyreder.  

Yüncü hastalığı da denir. Sporların inhalasyonu ile bulaşır. 

İnsandan insana inhalasyon yoluyla bulaşmaz. 

İki evreli klinik seyri vardır: 

 1. ÜSYE benzeri seyir 

 2. Dispne ve sekonder pnömoni evresi 

Akciğer şarbonu sonucu regional lenf nodları ve mediastinal lenf nodlarında genişleme ve nekroz 

görülür.  

GİS ŞARBONU 

 GIS şarbonu en az görülenidir. 

  Sporlu etlerin yenmesi sonucu oluşur. 

 Mezenterik adenopati, hemoraji, asit ve kollaps sonucu hastalık genellikle ölümle sonuçlanır 

(mortalite %80). 

 Ayrıca beyinde perivasküler hemorajik infiltrasyon sonucunda hemorajik meningoensefalite 

neden olabilir. 

Şarbon Tanı: 

  Yara kenarından sızan eksüdadan yapılan Gram ile boyalı preparatlarda çok az sayıda veya 

hiç lökositin olmaması, gram pozitif kapsüllü, sporsuz büyük basillerin görülmesi önemlidir. 

Şarbonun kesin tanısı kültür ile konulur.  
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Yara kenarından sızan sıvıdan yapılan ve aerop koşullarda bekletilen besiyerlerinde B. anthracis üzeri 

granüllü, çevresi ondüle saç görünümünde (medusa başı) koloniler oluşturur.  

  Bakteri aerop olması nedeniyle yarı katı dik jeloz besiyerinde ters çam ağacı görüntüsü 

şeklinde ürer.  

 

Şarbon Tedavisi 

 en etkili ilaç penisilindir. 

  Allerjisi olanlarda tetrasiklin veya siprofloksasin kullanılabilir. 

 

B. CEREUS  

 Gıda zehirlenmesine neden olur. Pilavın hızlı ısıtılması sporların açılmasına neden olabilir. 

 Sütün bozulmasında en sık etkendir. 

B. cereusun yaptığı besin zehirlenmesi 2 türlüdür: 

 1. Isıya dirençli, süper antijen. Kısa bir inkübasyon evresinden (4 saat) sonra bulantı-kusma 

yapar. Stafilokoksik besin zehirlenmesine benzer.  

 2. Isıya duyarlı, adenilat siklaz aktivasyonu (kolera toksini gibi). Uzun bir inkübasyon 

evresinden (18 saat) sonra ishal yapar.  

Tedavisi  

 semptomatiktir.  

 

CLOSTRİDİUMLAR 

 Gram (+), sporlu ve patojenlerinin çoğu anaerob olan basillerdir.  

 Tiyoglikolatlı besiyerlerinde kolay ürerler.  

Tıbbi önemi olan 4 clostridium türü vardır: 

 1. C. tetani 

 2. C. botulinum 

 3. C. perfiringes 

 4. C. difficile 

C. TETANİ 

 C. tetani tetanoz etkenidir. 

 Peritrik kirpikleri vardır ve hareketlidirler.  

 Zorunlu anaeropturlar.  
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 Organizma dışında spor oluştururlar ve sporlar ısıya dayanıklıdır.  

 Tüm türlerde nörotoksin yapısında toksin bulunur.  

 Nörotoksin protein yapısındadır ısıya ve proteolitik enzimlere dayanıksızdır.  

 Toksin iki bölümden oluşur: 

1. Tetanolizin: Oksijene duyarlı hemolizindir. 

2. Tetanospazmin: Isıya duyarlı bir nörotoksindir. Tetanospazmin nonkonjugatif bir plazmid ile 

kodlanır. Hastalık semptomları bu toksine bağlıdır. 

 Toksin oral alındığında etkisizdir.  

 C. tetani invazyon gösteremediğinden ancak bütünlüğü bozulmuş dokudan penetre olurlar.  

 Klinik tablo toksinin kana karışması ile meydana gelir.  

 Toksin snaptobrevini parçalayarak glisin salınımını engeller ve sinaptik inhibisyonu ortadan 

kaldırır. Bu etki presinaptiktir.  

 İnhibisyon sonucu kontrol edilemeyen stimuluslar sonucu kaslarda hiperrefleksi gelişir. (m. 

spinaliste) 

KLİNİK 

İnkübasyon periyodu 2 gün- 2 ay arasındadır. Yenidoğanlarda ise 3-14 gün arasındadır.. 

Klinik bulgular  

 Lokalize 

 Generalize 

 Lokalize tetanozda: zedelenme bölgesinin civarındaki kaslarda rijidite, spazm ve ağrı vardır 

Jeneralize tetanoz  

 En sık görülen şeklidir 

 Trismus, rizus sardonikus ve opistotonus vardır 

 Trismus, ilk ortaya çıkan ve en son kaybolan bulgudur. 

 Tetanik konvülsiyonlar görülür 

 Tetanozda bilinç açıktır.  

 Laringeal ve respiratuar kasların spazmı ile solunum yolu obstruksiyonu oluşur 

 Kasılmalar sırasında 40 °C’ye varan ateş olur 

 İyileşme 2-6 haftada olur 
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Yenidoğan tetanozu, 

 doğumdan 3-10 gün sonra çıkar 

 jeneralize tiptedir 
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 aşırı ağlama, emme-yutma güçlüğü vardır   

 opistotonus olmayabilir 

 Tetanoz geçirenlerde bağışıklık oluşmaz, daha sonra aktif bağışıklama yapılmalıdır. 

 

Tetanoz tedavisinde; 

   Hasta sessiz ve loş bir odaya alınır 

   antispastik olarak benzodiyazepin’ler verilir 

   Sinir uçlarında bulunan toksin insan kaynaklı tetanoz immünglobülini verilerek nötralize 

edilir  

   Antibiyotikler (Metronidazol yada penisilin) yara yerindeki canlı bakterileri öldürmek amacıyla 

kullanılır. (Penisilin GABA inhibitörü etki gösterebileceğinden önerilmiyor) 

TETANOZ PROFiLAKSiSi  

 Temiz minör yaralar  Kontamine, delici, ezici, ateşli silah vs.  

İmmünizasyon  Td  TIG  Td  TIG  

Bilinmiyor veya <3  Evet  Hayır  Evet  Evet  

≥ 3 kez  Hayır*  Hayır  Hayır**  Hayır  

* Son dozun üzerinden 10 yıldan fazla geçmiş ise ** Son doz üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ise  

 

 

 

C. PERFİRİNGENS 

 C. perfiringens gazlı gangren ve besin zehirlenmesi etkenidir.  

 Gram (+), hareketsiz, sporlu ve zorunlu anaerob bir basildir.  

 Clostridiumların oluşturduğu invaziv enfeksiyonların en sık sebebi C. perfringenstir. (%90) 

 C. perfringens Alfa-toksini (fosfolipaz C, lesitinaz) ile hücre membranını parçalar.  

 Alfa-toksine karşı antikor oluşumu görülür.  

 Toksin Nagler reaksiyonuyla gösterilebilir. 

 Besi yerinde çift hemoliz zonu oluşturur (lesitinaz aktivitesiyle) 

 Gazlı gangrene clostriyal myonekroz da denir.  

 Clostriyal myonekroz mikst bir enfeksiyondur.  

 Akut gangrenöz kolesistitin en sık etkeni C. perfiringens’tir.  

 Oluşan doku, kokulu ve siyahımsı kabukludur. Gaz oluşumuyla ilgili olarak krepitasyon verir.  

Tedavi  

 penisilin kullanılır ve debritman yapılır.  
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Besin zehirlenmesi  

 8-16 saatlik inkübasyon evresinden sonra kusma ve krampların eşlik ettiği sulu ishalle 

karakterizedir. Olay 24-48 saatte çözülür.  

Tedavi 

 Semptomatik  

 

CLOSTRİDİUM BOTILISMUS 

 Gram (+), sporlu ve hareketli bir basildir.  

 Sporlar 100 oC'de 3 saat ve 120 oC'de 10 dak. dayanabilir.  

   %10 tuz içeren et ürünleri bakteri üremesi için elverişli değildir.  

 Salgıladıkları eksotoksinler, parçalanmadan salınmaz.  

 Bakteri daha çok konserve edilmiş besinlerle alınır.  

 Toksinin yapımı bakteriyofajla aktarabilen bir plazmide bağlıdır.   

 Botilismus toksini bir nörotoksindir. (İnsanlar için bilinen toksinlerin en güçlüsüdür.) 

Botox etkisi 

 Toksin, sinapslarda ve nöromüsküler kavşakta Ach salınımını inhibe eder. 

 BOTOX, sinaptobrevin ve sintaxin ihibisyonu yaparak, Ach bulunan veziküllerin membrana 

kaynaşmasını inhibe etmektedir. 
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İnfant botilizmi: 

 İnfant botilizmi 2-3 aylık bebeklerde görülür.Bu nedenle 1 yaşına kadar bal verilmemelidir. 

 İnfant botilizmi hazır toksinlerin besinlerle alınmasıyla değil, sporların gıdalarla alınıp GIS'te 

kolonize olmaları ve toksin üretmeleri sonucunda oluşur. 

 İlk bulgu kabızlıktır.  

 Botilismuslu bebekte halsizlik ve felç gelişir.  

 Toksinine bağlı olarak flask paralizi görülür.  

 

Botilizmde:  

 Diplopi 

 Akomodasyon bozukluğu  

 Disfaji 

 Disartri gibi belirtiler görülür.  

 Duyu kaybı yoktur. Bilinç açıktır.  

 Ateş yoktur.  

Tedavide  

 antibiyotik kullanılmaz çünkü hastalık bir enfeksiyon değil intoksikasyondur.  

 antitoksin kullanılır. 

Geç kalınırsa solunum ve kalbin durması sonucu ödem gerçekleşebilir.  
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C. DİFFİCİLE  

 Gram (+) sporlu ve anaerob basillerdir. 

 İnsan normal barsak florasında bulunur.  

 Fekal oral yoldan bulaşır.  

 Antibiyotikler, ilaca duyarlı normal florayı baskılar ve C. difficile'in çoğalmasına ve ekzotoksin 

üretmesine neden olur.  

 Pseudomembranöz enterokolit yapar. (Bir yaşın altındaki çocuklarda difficilenin bağlanması 

için gerekli reseptörler henüz gelişmediğinden, C.difficile’ye bağlı PME gelişmez. Bu yaş grubunda 

PME geliştiğinde S.aureus (enterotoksin B) düşünülmelidir). 

 Tablo; genellikle antibiyotik tedavisinin ilk 6 haftasında görülebilmekle birlikte tedavisinin 

bitiminden 6 hafta sonrasına kadar da görülebilir. 

 En sık klindamisin kullanımından sonra ortaya çıkar. 

 Ayrıca; Ampisilin, sefalosporinler ve kloramfenikol kullanımından sonra da rastlanabilir.  

Tanı:  

 Dışkıda toksin A ve B nin gösterilmesiyle konur (ELISA vb.). 

 Toksin B’nin hücre kültüründe stopatik etkisinin gösterilmesi altın standarttır. 

 

Tedavide  

 oral yolla vankomisin kullanılır.  

 2. seçenek metranidazoldür.  

  Gram pozitif sporlu basiller 

 Etken Toksin Not 

 
 
B.anthracis 
(Şarbon) 
 
 

Ekzotoksini üç bölümden oluşur; 
ödem faktörü, letal faktör ve koruyucu 
antijen.Ödem faktörü adenilat siklazı 
aktive eder, letal faktör bir proteazdır ve 
hücre çoğalmasını inhibe eder. 

Zoonozdur. Kutanöz 
şarbonda ağrısız siyah 
kabuklu ülser (eskar) 

   

  Bacillus 

 (Aerob) 

 

 

 

 

 

 
   B. cereus 

 (Besin 

zehirlenmesi) 

   Isıya dirençli ekzotoksin: S. Aureus 
enterotoksini gibi süper antijen, 1-6 saat 
enkübasyon 
   Isıya duyarlı ekzotoksin: Kolera tosini 
gibi adenilat siklaz aktivasyonu yapar, 8-
16 saat inkübasyon 

Genellikle prinç yenmesiyle 
ortaya çıkar. Tanı toksinin 
gösterilmesiyle konur. 

C.botulinum 
(Besin 
zehirlenmesi) 

Bakteriyofajla kodlanan ekzotoksini bir 
nörotoksindir. Asetilkolin salınımını 
inhibe ederek spastik felçlere neden 
olur 

Konserve yenmesi sonucu 
nörolojik semptomlar 

  

 Clostridium 

 (Anaerob) 

 

C.tetani Plazmid ile kodlanan ekzotoksini bir 
nörotoksindir. İnhibitör nt. GABA ve 
glisin salınımını inhibe ederek spastik 

Erişkinde ilk bulgu trismus, 
neonatal tetanozda emme 
güçlüğü 
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felçlere neden olur. 

C.difficile Sitotoksin kolon mukozasında hasara 
neden olur. Nazokomial 
gastroenteritlerin en sık rastlanan 
etkenidir. 

Tanı toksin A ve B nin 
gösterilmesiyle konur 

 

 

C.perfringens Lesitinaz (alfa toksin, fosfolipaz C) 
gazlı gangrene neden olur, ısıya dirençli 
toksini (süperantijen) besin zehirlenmesi 
yapar( inkübasyon 8-16 saat) 

 

 

SPORSUZ GRAM (+) BASİLLER 

Bu grupta 2 önemli patojen vardır: 

 1. Corynebacterium diphtheriae 

 2. Listeria monocytogenes 

 

C. DİPHTHERİAE 

 Difteriye neden olur. Bilinen tek rezervuarı insandır. 

 Gram (+), katalaz (+), sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz ve boyanmalarında çin harfi 

görünümünde basillerdir.  

 Fakültatif anaerobturlar. 

 Metakromatik granülleri (Ernst-Babes cisimcikleri) vardır.  

 C. diphtheriae'nin yegane doğal konakçısı insandır.  

 Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. 

 Kanlı agar ve Löfler besiyerlerinde ürerler.  

 Toksijenik bir bakteridir.  

 

Patogenez için 2 şart vardır: 

 1. Boğaza yerleşebilme 

 2. İnvazyon yapabilme 

Toksin bakteriyofajla taşınır 

Toksinin salınması için ortamdaki Fe++ konsantrasyonun yeterli olması lazımdır.  

Toksin A ve B fragmanlarından oluşur:  

 B fragmanı:A'nın hücre reseptörüne yapışmasını sağlar.  

 A fragmanı: toksik etkiden sorumludur.  

 A fragmanı toksijenik etkisini, bütün ökaryotik hücrelerde uzama faktörü (EF2-Elongation 

Factor)’nü inaktive ederek protein sentezini durdurma ile gösterir. (Pseudomonas toxinide aynı 

mekanizmayı kullanır)  
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 Myokard, sinir ve böbrek tübül hücreleri toksine karşı daha hassastır.  

 Bakteri farinks ve tonsillerde yerleşir.  

 Bakterinin kendisi kana karışmaz ama toksinini kana salar.  

 Farinks ve tonsillerde kaldırmakla kanayan pseudomembran oluşur.  

KLİNİK 

 Bakteriyel hastalıklar arasında kuluçka zamanı (1-4 gün) ve prodrom dönemi (12-24 saat) en 

kısa olan enfeksiyon hastalığı difteri’dir. 

 Difterinin oluşturduğu semptomlar:  

 Psödomembran 

 Stridor, dispne (n. frenikus etkilenimiyle) 

 Öküz boynu 

 Myokardite bağlı aritmi 

 Akomodasyon bozukluğu ve şaşılık (n. abducens tutulumu) 

 Yumuşak damak paralizi 

 Göz, kulak, vajen ve deride difteri lezyonu 

 

 Erişkinlerde en sık ölüm nedeni myokardittir.  

 Faringeal difteri, en fazla ölümün görüldüğü tiptir. 

 C. diphteriae’nin en sık komplikasyonu yumuşak damak felci’dir. (IX. kranial sinir tutulumu 

sonucunda gelişir.)  

Tanı  

 hem bakteriyi izole etme hem de toksini göstermeyi içermelidir.  

 Antitoksin tedavisine başlamak için laboratuvar sonucunun çıkması beklenmez (Kliniğe göre 

karar verilir). 

 En iyi serumlu besiyerlerinde (sistein tellürit agar, serum tellürit agar, Löffler besiyeri) 

ürerler.  

 Boğaz sürüntüsünden hazırlanan yaymalarda gram ve metilen boyama ile sonuca varılır.  
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 Kültürde Corynebacterium dipteriae üretilmesi difteri tanısı koymak yeterli değildir. izole edilen 

suş’un toksin üretip üretmediğinin saptanması gerekir.  

Toksijenite testleri 4 şekilde yapılabilir. 

  1- İn vivo test 

    2- invitro toksijenite (virulasyon) testi (Elek testi) : Besiyerinde üremiş bakterilerin üzerine 

antitoksin emdirilmiş fıltre kağıtları yerleştirilir. Bakteri toksin oluşturuyorsa, bu toksin kağıttan yayılan 

antitoksin ile birleşerek presipitasyon çizgileri oluşturur. 

  3- Doku kültürü testi 

  4- PCR 

 

Difteri bağışıklığı 2 türlüdür: 

1. Aktif (Hastalık sonucu) 

2. Pasif (aşı veya anneden geçen antikorlarla) 

 Pasif bağışıklıkta anneden geçen antikorlar ilk 6 ay bebeği  korur. Bu yüzden 2., 4. ve 6. 

aylarda aşı yapılmalıdır.  

 Aktif bağışıklıkla ömür boyu bağışıklık devam eder.  

Tedavide  

 ilk seçenek penisilindir. (2. seçenek Eritromisin) (Tedavide en önemli aşamadır.)  

 Penisilin yanında antitoksin uygulaması da yapılır.  

 Difteride antitoksin dozu hastalığın yerleşim yeri ve kliniğine göre ayarlanır.  

Profilaksi  

 ilk yaşta DBT yapılır. (Toksoid) 

 

CORİNEBAKTERİUM MİNİTİSSİUM 
 

  Eritrasmanın etkenidir. Eritrasma, özellikle vücudun kıvrım yerlerinde (en sık kasık, koltuk altı, 

pubis, intergluteal bölge, meme altı ve periumblikal bölgelerde) sınırları belirgin, ancak düzensiz 

kırmızımsı-kahverengi yama tarzı lezyonlarla seyreden yüzeyel bir deri enfeksiyonudur.  

  Hastalık bulguları asemptomatik bir formdan, özellikle Diabetes mellituslu hastalarda tüm 
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gövde ve ekstremiteleri içine alan ve yaygın plaklar oluşturan formlara kadar değişkenlik gösterebilir.  

 

Tanı 

  Lezyonlardan alınan örneklerin mikroskopik veya patolojik incelemesinde bakterinin görülmesi 

ve ultraviyole (Wood) ışığı ile lezyonun mercan kırmızısı renk vermesi değerlidir.  

Tedavi  

  Hafif olgularda anti bakteriyel sabunlar, yaygın enfeksiyonlarda sistemik olarak eritromisin 

kullanılır. 

L. MONOCYTOGENES 

 Yenidoğanlar ve immünsüpresif erişkinlerde menenjit ve sepsise neden olur.  

 L. monositogenes, renal transplantasyonlu ve immün yetmezlikli hastalarda en sık 

menenjit etkenidir. 

 Gram (+); sporsuz, kapsülsüz basillerdir. .   

 Listeria 22 oC'de hareketli fakat 37oC'de hareketsizdir.  

 Soğukta zenginleştirme yöntemi ile (+4 oC 1-2 gün bekletme) daha iyi ürerler.  

 Listerialar zoonozdur.  

 Doğada hayvanlar listeryalar için iyi bir rezervuardır. Buradan oral-fekal yolla bulaşır.  

 Listerialar tercihen hücre içinde ürerler. Shigella’da olduğu gibi aktin roketleriyle hücreden 

hücreye kompleman ve antikorla karşılaşmadan geçiş gösterir. 

 Listeriaya karşı hücresel bağışıklık hümoral bağışıklıktan çok daha önemlidir.  

 Bu yüzden hücresel bağışıklık baskılanırsa enfeksiyona yatkınlık artar.  

 Organizma bir hemolizin olan listeriyolizin O üretir.  

Listeria enfeksiyonlarında başlıca 2 klinik tablo görülür:  

 1. Fetüs (plesantadan geçiş) veya yenidoğan (doğum sırasında) enfeksiyonu 

 2. İmmünsüprese yetişkin kişilerde (böbrek nakli v.s) enfeksiyon 

Gebelikteki listerioz olgularının üçte biri asemptomatik seyreder. 

Semptomatik enfeksiyonlar ise (ateş, myalji, diyare...) çoğu zaman tedavi edilmese de kendiğinden 

geçer.  

Yetişkinde: 

 menenjit (en sık) 

 meningoansefalit 

 septisemi 

endokardit 

 konjonktivit yapabilir.  

Fetüste: 
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 Karaciğer, dalak, akciğer ve barsaklarda abse granülom ve nekrotik odaklar yapar. 

(Granülomatozis infantiseptika) 

 Abortus 

 Prematürite 

 Doğumdan 5 gün sonra menenjit ve meningoansefalit yapar.  

Tanı 

 boyama ve kültür ile konulur.  

 Boyama ile gram (+) difteroidlere benzer basiller görülür.  

 Kanlı agarda ürer 

 BOS incelemesinde bakterinin tespit edilemez, çünkü BOS’ta bakterinin tespit edilebilmesi için 

gerekli olan sınır konsantrasyonunun (10000/ml) altında bakteri bulunur. 

Tedavi 

 ampisilin + gentamisin 

 TMP+SMX 
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GRAM-NEGATİF KOKLAR 

Bu grupta iki önemli patojen vardır:  

 1. N. meningitidis 

 2. N. Gonorrhoeae 

 

 Neisserialar Gram (-), aerob diplokoklardır.  

 Neisserialar, haraketsiz, sporsuz ve hücre içi bakterilerdir.  

 N. meningitis belirgin bir kapsüle sahip iken N. gonorrhoeaede kapsül yoktur.  

 Neisserialar modifiye Thayer-Martin ve Trans Grow besiyerlerinde ürer. (%5 CO2 agar) 

 Meningokok maltozu fermente ederek gonokoklardan ayırt edilir.  

 Menengokoklara karşı aşı üretilmiştir.  

 Neisserialar oksidaz pozitiftir. (Sitokrom C mevcut) 

 

N. GONORRHOEA (GONOKOK) 

 Gonokoklar, Gram (-) kapsülsüz diplokoklardır. Lipooligosakkarid içerirler. 

 Gonokokların mevcut bir aşısı yoktur ve maltozu fermente edemezler.  

 Organizmaya veneral yol ile bulaşırlar.  

 N. gonore insidansı cinsel olarak en aktif yaş grubunda (15-25) en yüksektir.  

 Yenidoğanlar doğum sırasında enfekte olabilirler.  

 Gonore erkekte genel olarak semptomatik iken kadında çoğunlukla asemptomatiktir. 
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Gonokoklarda bulunan antijenler: 

 Pilus: Bu antijenlerden pilus, gonokokun virulansı için mutlaka gereklidir. Gonokok piluslar 

aracılığıyla mukozaya tutunur.  

 protein I (por); en önemli yüzey antijenidir. Gonokokun notrofil içinde öldürülmesinden 

korur. Fagolizozom oluşmasını engeller. 

 protein II (opa) : Konak hücresine tutunmayı sağlar. Gonokok CD66 (CEA) exprese eden 

hüğcrelere tutunuır. 

 protein III  

 Lipopolisakkarit tip 

 Fe bağlayan protein 

 IgA1 proteaz (IgA proteaz yapan diğer bakteriler H.influenza, S.pnomoni) 

 

 Gonokoklar intrasellüler yerleşimli mikroorganizmalardır.  

 Gonokoklar Heamophilus cinsi bakterilerden konjugasyon yolu ile plazmid kazanarak Beta 

laktamaz sentezleyebilirler.  

 Meningokoklar ise Beta-laktamaz sentezleyemez.  

 Gonokokların salgıladıkları IgA proteaz konağa yerleşmeyi ve enfeksiyonun devamlılığını 

sağlar.  

 C6-C9 eksikliği olan kişilerde gonokoklar yaygın enfeksiyonlar yapar.  
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KLİNİK  

 Gonorode 2-4 günlük inkübasyon periyodu vardır.  

  İnkübasyon periyodundan sonra görülen sarı akıntıda bol lökosit ve gram (-) diplokoklar 

izlenir.  

 Erkekte en sık karşılaşılan klinik tablo üretritdir. 

 

 Üretrit tedavi edilmezse epididimit ve orşite bağlı steriliteye yol açabilir.  

 Kadında enfeksiyon genelde asemptomatik olmasına rağmen enfeksiyon gerçekleşirse daha 

ciddi seyreder (Endometrit, PID). Direk yayılımla perihepatit tablosu (Fitz-Hugh-Curtis sendromu) 

gelişebilir. Bu sendrom özellikle klamidyada daha sıktır. 

 N.gonore vajinit yapmaz (squamoz epiteli tutmaz) ve genital ülsere neden olmaz. 

 Gonokokların yaygın enfeksiyonlarında, bakteremi sonucu cilt döküntüleri ve küçük eklemlerde 

ağrı ile seyreden Artritis-Dermatitis sendromu oluşur.  

 N. gonere enfeksiyonunun disseminasyonunu gösteren bulgular; süpüratif artrit (en sık), 

deri lezyonları ve gonokokal menenjittir.  

 Yenidoğanda doğum kanalından kontaminasyonla konjunktivaya yerleşerek Oftalmia 

Neonatarum denen tablo oluşur.  

Tedavi 

 Seftriakson 
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 Gonoreli hastaların yarısında klamidya bulunabileceğinden tedaviye mutlaka doksisiklin veya 

azitromisin eklenmelidir. 

 

 

N.MENENGİTİDİS 

 Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.  

 İnsanda hastalık yapan en önemli suşlar A,C,Y, W 135 dir. 

 Gram (-) kapsüllü diplokoktur 

 N. meningitidis Ig A1’i parçalayan Ig Aaz üretir. 

 Meningokokların vücuda giriş yeri nazofarinkstir.  

Bakteryel menenjit etkenleri : 

 H. influenza 

 S. pneumonia 

 N. menengitidis 

Meningokokların 3 önemli virülans faktörü vardır:  

 1. Polisakkarit kapsül (PS) 

 2. Endotoksin (LPS)  

 3. IgA proteaz 

KLİNİK 

 Meningokoksik enfeksiyonlarda, kompleman konakçı savunmasının önemli bir yönünü 

oluşturur.  

 Kompleman eksikliklerinde en sık izole edilen menenjit etkeni N. menengitidis’dir. 

 N. meningitidis epidemik menenjit etkenidir ve nazofarinks mukozasına yerleşirler. Portör 

taramasında nazofarinksten örnek alınır.  

 

2 önemli hastalık oluşturur: 

 1. Menengokoksemi 

 2. Menenjit 

Waterhouse-Friderciehsen sendromu meningokoksemi sonucu oluşur.  

Waterhouse-Fridrichsen sendromu: 

 Yüksek ateş 

 Şok 

 Yaygın purpura 

 DIC 

 Sürrenal yetmezlik ile karakterizedir.  
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Döküntü endotoksine bağlı gelişir ve döküntüden bakteri izole edilebilir. 

 

Tanı 

 kan ve BOS örneklerinin yayma ve kültürleriyle yapılır.  

 Meningokoksik menenjitin hızlı tanısında BOS'da kapsül polisakkaritlerini saptayan lateks 

aglütinasyon testi yapılır.  

Tedavi: 

 Meningokok enfeksiyonlarında tek tedavi penisilin G'dir. 

 Penisiline allerjisi olan menenjit hastalarında Kloram fenikol tercih edilir. 

 3. kuşak sefalosporin (sefotaksim, seftriakson) 

Proflaksi 

 Meningokok profloksisi rifampisin, minosiklin, siprofloksasin kullanılır. 

 A, C, Y, W-135 suşları için aşısı var. 

 

KİNGELLA 

  Gram negatif basil ya da kokobasil  

  İnsanda en sık enfeksiyona yol açan tür K. kingae'dir.  

  Tümü oksidaz pozitiftir ve Neisseria ve Moraxella'dan farklı olarak katalaz enzimleri 

bulunmaz.   

  Ağız hijyeni bozuk olan kişilerde farenjit veya mukozal ülserasyonlar gibi giriş kapılarının 

olması durumunda orofarinksten kan akımına karışabilir.  
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  Kalp kapakları, eklem boşluğu ve iskelet sistemine spesifik olarak tropizm gösterdiği için en sık 

görülen enfeksiyonları özellikle çocuklarda olmak üzere septik artrit ve osteomiyelitler, tüm yaş 

gruplarında ve altta yatan kongenital malformasyon, romatizmal kalp hastalığı, protez kapak gibi 

hazırlayıcı faktörlerin varlığında endokarditler ve meningokoksemi veya dissemine gonokoksik 

enfeksiyona çok benzeyen sepsis tablolarıdır.  

  K. kingae'ye penisilin, ampisilin, sefalosporinler, aminoglikozitler, trimetoprim / 

sülfametoksazol ve florokinolonlar etkilidir. 

 

ASİNETOBAKTER 

 Acinetobacter baumannii en çok izole edilen suştur. 

 Gram (-) diplokoktır. Bu nedenle Neisseria ile karışır. 

 Nazokomial enfeksiyon yapar. 

 Katater enfeksiyonu, mekanik ventilatör pnomoni etkenidir. 

Tedavi 

 gentamicin, amikacin, tobramycin 

 

MORAXELLA 
  Moraxella cinsi içindeki birçok tür normal üst solunum yolu florasında bulurlar ve sinüzit, 

konjunktivit, bronşit, septik artrit, osteomiyelit, peritonit ve menenjit gibi klinik tablolara da yol 

açabilirler.  

  İnsanda en sık enfeksiyona neden olan M. Catarrhalis 

  Neisseria türleri gibi küçük, gram negatif diplokok görünümünde, kapsülsüz ve sporsuz 

bakterilerdir.  

  Karbonhidratları oksidatif ya da fermentatif yolla kullanamazlar ve bu nedenle asakkarolitik 

bakteriler olarak adlandırılırlar. Oksidaz, DNAse ve katalaz enzimleri pozitiftir. 

  M. catarrhalis kökenlerinin %90'ından fazlası beta laktamaz üretimi nedeniyle penislinler, 

ampisilin ve birinci kuşak sefalosporinlere dirençli hale gelmiştir.  

  Beta laktamla beta laktamaz inhibitörlü kombinasyonlar ile ikinci ve üçüncü kuşak 

sefalosporinler M. catarrhalis'in salgıladığı beta laktamazlara dayanıklıdır ve ampirik tedavide 

kullanılabilirler. 
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GRAM (-) BASİLLER 

 Gram (-) basiller geniş bir grup olduğundan gruplara ayrılarak incelenir.  

 Hastane enfeksiyonlarının en sık rastlanan etkeni Gram (-) basillerdir. (E. coli, 

pseudomonas, serratia...)  

Klinik önemi olan Gram (-) basiller: 

 1. Enterobacteriacea'lar 

 2. Solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden grub 

 3. Zoonotik grup  

ENTEROBAKTERİCEA 

  Enterobacteriaceae familyasına ait mikroorganizmalar klinik örneklerden en sık izole edilen 

bakteri grubunu oluşturmaktadırlar. 

  Familya içindeki bazı cinsler insan için her zaman patojendirler (Salmonella, Shigella, Yersinia 

pestis), bazıları ise florada yer alırlar, ancak bulundukları normal vücut bölgelerinden ayrıldıklarında 

fırsatçı enfeksiyonlara neden olurlar (Eschericlıia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis).  

 Hepsi gram (-) sporsuz basillerdir.  

Enterobakterillerde 4 metabolik olay ortaktır:  

 1. Fakültatif anaeropturlar.  

 2. Glikozu fermente ederler.  

 3. Enerji üretirlerken nitratları nitritlere indirgerler.  

 4. Oksidaz (-)'tirler (diğer gram (-) basillerden ayırır) 

Bu 4 reaksiyon enterobactericea'yi P. aerouginosadan ayırt etmeye yarar.  

 Enterobakteriler, gastrointestinal sistem dışında en sık üriner sistem enfeksiyonuna neden 

olurlar. 

 Enterobakterileri tanımlamak için Endo agar, EMB ve Mc Conkey besi yerleri kullanılır.  

 Salmonella ve Shigella, laktozu fermente etmemeleriyle  diğer enterik bakterilerden ayrılırlar.  

Antijenik özellikleri  

Antijenik özellik gösteren 4 temel yapı vardır: 

 1. Pilus/fimbrial antijenler 

 2. O. antijenleri 

 3. H. antijenleri 

 4. K. Antijenleri 
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 O antijeni bakteri duvarı ile ilgilidir. O antijenleri lipopolisakkarit yapısındadır.  

 H antijeni kirpik antijenidir ve flagele yerleşmiştir. H antijenine karşı organizmada IgG 

yapısında antikor oluşur. H antijeni sadece kamçılı bakterilerde mevcuttur. H antijeni özellikle 

üriner sistem enfeksiyonlarında önemlidir 

 K antijenide polisakkarit yapısındadır. Isıya dirençlidir. K antijeni virulanstan sorumludur.  

 Pilus ve fimrialar özellikle E. coli'nin etken olduğu üriner sistem enfeksiyonlarından 

sorumludur.  
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ENDOTOKSİNLER 

Patogenez 

 Tüm gram (-) bakterilerde endotoksin bulunur.  

 Endotoksin lipopolisakkarit yapısındadır.  

 Endotoksin ısıya dayanıklıdır.  

 Endotoksin verildiğinde ilk görülen reaksiyon ateştir.  

 Ekzotoksinlere göre endotoksinlerin toksitesi daha azdır.  

 Lipopolisakkaritin toksik parçası lipid A kısmıdır.  

 Gram (-) bakterilere ait endotoksinler septik şoka sebep olur.  

 

Endotoksinlerin biyolojik etkileri: 

 1. Ateş IL-1'e bağlıdır.  

 2. Hipotansiyon, bradikinin ve nitrik oksit tarafından oluşturulur.  

 3. Koagulasyon (DIC), Faktör XII (Hageman faktörü)'nin aktivasyonu sonucu oluşur.  

 4. Enflamasyon, alternatif compleman yolunun aktivasyonu ile olur.  

 5. İmmünolojik reaksiyon, makrofajların aktivasyonu sonucu B lenfositlerin antikor 

üretmeleriyle gerçekleşir.  

Endotoksinler tüm bu etkilere doğrudan neden olmazlar.  

Endotoksinlerin etkilerine aracılık yapan başlıca maddeler:  

 1. IL-1 

 2. TNF 

E. COLİ 

 Gram (-), fakültatif anaerob, peritriköz flagellası ile hareketli basillerdir.  

 Normal barsak florasında bol bulunur.  

 E. coli kalın barsak ve dışkıda en bol bulunan fakültatif anaeroptur.  

 E. coli, idrar yolu enfeksiyonları ve Gram (-) basil sepsisinin en sık rastlanan sebebidir.  

 Prognozu en iyi olan bakteriyel septisemi etkeni E. coli’dir. 

 Galaktozemi’li hastalarda en sık sepsis etkeni E. coli’dir. 

 Abdominal cerrahi sonrası oluşan peritonitten en sık izole edilen mikroorganizma E. coli’dir.  

 EMB agarda laktoz pozitif metalik refle veren sarı yeşil koloniler oluşturur. 

E. coli tipleri: 

  EPEC (Enteropatojenik) 

  ETEC (Enterotoksijenik) 

  EHEC (Enterohemorajik) 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             1699 

  EIEC (Enteroinvazif) 

  EAggEC(Enteroagregatif)  

Enteroinvazif form: 

  Dizanteri benzeri kanlı mukuslu ishal yapar.  

 Sereny testinde, kobay gözüne EİEC olduğu kuşkulu E. coli damlatılmakta ve kobay gözünde 

keratokonjunktivit ortaya çıkması beklenmektedir. 

Enteropatojenik form:  

 Enterositlerde yapışma-bozma ‘’attaching-effacing’’ mekanizmasıyla mikrovilluslarda hasara 

neden olur. 

  Daha çok süt çocuklarında ishal yapar.  

 

Enteroagregatif form 

 Gelişmekte olan ülkelerde kronik, persistan çocuk diyarelerinin etkenidir. EAggEC'ler ince 

barsaklarda yerleşirler, ancak toksin salgılamaz ve invazyon yapmazlar. Hastalığın 

patogenezinden, bakterinin insan barsak hücrelerine agregatif yapışma özelliği sorumludur 

Enterohemorajik form: 

  Sitotoksinleri aracılığıyla hemorajik kolit yapar. 

 Tablodan Shiga - benzeri toksin (verotoksin) sorumludur (Lizojenik bir bakteriyofaj ile 

kodlanır). 

 Vero ve şiga toksin konak hücrede 60S ribozoma(28S alt birimi) bağlanarak protein sentezini 

inhibe eder. 

 Enfektif dozu düşüktür (50-100 bakteri). 

 Verotoksin, hemorajik kolit (ateşsiz, lökositsiz kanlı ishal) ve Hemolitik üremik sendrom 

(HÜS) yapar.  

 EHEC olduklarını belirlemenin en kolay yolu sorbitol fermentasyonunun araştırılmasıdır. 

Diğer tüm E. coli'ler sorbitol pozitif iken, E. coli O157:H7 sorbitol negatiftir. Bu nedenle EHEC 

enfeksiyonundan kuşkulanılan hastaların dışkı kültürlerinin direkt olarak %1 sorbitol içeren 

besiyerlerine yapılması erken tanıda önemlidir. 

Enterotoksijenik form: 

Plazmid’le kodlanan iki farklı ekzotoksinleri aracılığıyla ishal yapar: (Enterotoksin)  

 1. ısıya dirençsiz ve adenilat siklazı aktive ederek cAMP'yi artırarak etki eden enterotoksin.  

 2. ısıya dirençli ve guanilat siklazı aktive ederek cGMP'yi artırarak etki eden enterotoksin.  

 Enterotoksin üreten suşlar barsak mukozasını istila etmez ve sulu kansız bir ishale neden 

olurlar. 

 Turist diyaresinin en sık etkeni enterotoksijenik E. coli’dir. 

  Enterotoksijenik ishal kendi kendini sınırlar 1-3 günde kendiğinden geçer.  
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  Neonatal menenjite sebep olan E. coli suşları genel olarak K antijeni denen özel bir kapsül  

yapısına sahiptir.  

 E.coli kökenlerinin %75’i K1 kapsül antijenine sahiptir ve bu antijen N. Meningitidis’ in grup B 

kapsüler polisakkariti ile çapraz reaksiyon verir. 

Tedavi 

 Komplikasyonsuz aşağı idrar yolu enfeksiyonunda co-trimaksazol veya ampisilin ile oral 

yoldan 1-3 günde tedavi edilebilir.  

  E. coli sepsisinde 3. kuşak sefalosporinler + Aminoglikozidler beraber kullanılır.  

  Neonatal menenjitte ampisilin + AG birlikte verilir. E. coli ishallerinde antibiyotik tedavisi 

gerekmez fakat co-trimaksazol semptomların süresini kısaltabilir.  

 

SALMONELLA 

Gram (-) aerob ve fakültatif anaeropturlar.  

Kapsülsüzdür ve genel olarak hareketlidirler.  

Normal barsak florasında bulunmaz.  

Laktaz (-)'tirler.  

Çoğu H2S üretir ve safra tuzlarına dirençlidir.  

Klorlama ve pastörizasyona duyarlıdır.  

Tipleri 

S. typhi 

S. cholerasuis 

S. Enteritidis 

S. Paratifi A 

S. Paratifi B 

Özellikleri: 

 S.typhi ve S.paratypi’ nin tek rezervuarı insandır. 

 Vİ antijenleri S. typhinin tiplendirilmesinde kullanılır.  

 Vİ antijeni bakteriyi fagositoza karşı korur.  

 Vİ antijeni tifo taşıyıcılığını tesbit etmede kullanılır.  

 Vİ antijeni sadece canlı bakteri varlığında bulunur.  

 O somatik antijeni LPS yapısındadır.  

 O antijenine karşı oluşan antikorlar IgM tipindedir.  

  Bu IgM tipindeki antikorlar aktif hastalıkta yükselir.  

  H kirpik antijeni protein yapıdadır.  
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  H antijenine karşı IgG türü antikorlar oluşur.  

  O ve H aglütininlerinin yüksek değerleri enfeksiyon tanısında kullanılır.   

  Endotoksinleri aracılığıyla hastalık yaparlar.  

  Oral yolla bulaşırlar.  

  105 bakteri enfeksiyon için yeterlidir. 

  Pasajın yavaş olduğu terminal ileumda mukozayı invaze ederler.  

  Lenfatik dokuyu özellikle peyer plaklarını tutarlar.  

  Salmonella peyer plaklarındaki plazma hücrelerine girer ve orada çoğalırlar.  

  Lenfatik yolla dolaşıma katılır.  

  Kemik iliği, dalak, karaciğer ve diğer RES elemanlarına yerleşirler.  

  Safra kesesinede lokalize olurlar. (Kronik taşıyıcılık)  

 Salmonella, mukoza ve submukozada nekroz, ülser ve hemoraji yapar.  

 Safra kesesinde lokalize olan bakteriler tekrar barsağa geçerse yeni bir siklus başlatabilirler.  

 Salmonellalar 4 tip klinik görünüm verir:  

 1. Gastroenterit 

 2. Tifoid ateş (enterik ateş) 

 3. Septisemi ve lokal organ enfeksiyonu  

 4. Asemptomatik kolonizasyon 

 

Gastroenterit 

  Salmonellozun en yaygın formudur.  

Salmonella Typhimurium ve Salmonella Enteritidis tarafından oluşturulur. 

  Kontamine yiyeceklerin alınmasından 6 saat - 2 gün arasında başlar.  

  Ateş, diyare (kansız), bulantı, kusma ve karın ağrısı ile seyreder.  

  Gastroenterit 2-5 gün içinde kendiliğinden geçer.  

  Mide asiti bu enfeksiyonlar için iyi bir bariyerdir.  

Septisemi 

 Septisemiye en sık S. cholerasuis sebep olur. 

  Salmonellozlu enfeksiyonların %5-10'unu oluşturur.  

  Bakteri barsaklarda duraklamadan dolaşıma katılır.  

  Yerleştiği organlara göre semptomlar ortaya çıkar.  

Septisemi sonucu en sık rastlanan sekeller: 

  osteomyelit 

  pnömoni 
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  pulmoner abse 

  kolesistit 

  endokardit 

  menenjit 

  Bakteri virulansı ve konağın direnci önemli rol oynar.  

 

Tifoid ateş 

  Klinik tabloyu oluşturmak için 105 - 109 bakterinin alınması lazımdır.  

  Tifoid ateşin 7-14 günlük inkübasyon peryodu vardır.  

  1. hafta geceleri 40 oC'ye yükselen ve sabahları ise bir miktar düşen ateş görülür.  

  Tifoid ateşin en belirgin özelliği; ateşin yükselmesine paralel nabız artışı yoktur. (Rölatif 

bradikardi)  

 

Tipik klinik tablo 2. haftada oluşur:  

  Karında şişlik 

  Splenomegali 

  Hepatomegali 

  Kabızlık 

  Karında rozeol maküller. (basmakla solar) 

 “Rose Spot” döküntülerinden yapılan kültürlerde S. typhi üretilebilir.  

 Hastalık 3. haftada çözülmeye başlar. Fakat barsak kanaması  ve perforasyonu gibi 

komplikasyonlara karşı uyanık olmak lazımdır.  

 Tifo hastalarının %3 kadarı kronik taşıyıcılığa dönüşürler.  

 Barsak perferasyonu olduğunda ateş aniden düşüp nabız artar bu duruma ölüm hacı 

denir.  

 Ateşin yavaş düşmesi iyi prognozu gösterir.  

 Tifoda göreceli lökopeni vardır.  

  1. haftadan itibaren kan kültürü (+)'tir.  

  Tifoda portörler gaita kültürleri 1 yıl boyunca daima pozitif sonuçlanan kişilerdir.  

Tanı: 

  Serolojik olarak O (IgM) ve H (IgG) antijenlerine karşı Gruber Widal tüp aglütinasyon testi 

yapılabilir.  

 Enterik ateşte etken mikroorganizmayı ilk hafta kan kültüründe üretme şansı daha fazladır. 

 Salmonellalar laktoz negatif olduğundan Mc Conkey veya EMB agar besi yerinde renksiz 

koloniler oluşturur. 
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 TSI besiyerinde alt kısım sarı (asit), üst kısım kırmızı (alkali) görünüme neden olduğu gibi, gaz 

oluşturur ve besi yerinde ferroz sülfat bulunduğundan H2S oluşturarak besiyerini siyaha boyar. 

(Shigella H2S ve gaz oluşturmaz). 

 S.typhi diğer salmonellalardan farklı olarak gaz oluşturmaz ve az miktarda H2S oluşturur. 

Tedavi: 

  Gastroenterit genel olarak kendisini sınırlandırır. Sıvı - elektrolit replasmanı yeterlidir.  

  Gastroenteritlerde antibiyotik kullanımı hastalığı kısaltmaz ve belirtileri hafifletmez 

hatta bakterinin atılım süresini uzatabilir. Antibiyotik kullanımı sadece yenidoğan ve septisemi ile 

yaygın apse riski altında olan kronik hastalığı bulunan kişilerde endikedir.  

  Enterik ateş ve septisemide seçilecek ilaçlar; Kloramfenikol, ampisilin, yada trimetoprim - 

sülfametoksazol’dür.  

 Duyarlılık testlerine göre 3. kuşak sefalosporinler ya da kinolonlarda tercih edilebilir. 

 S. typhi için iki tür aşı bulunmaktadır. Fakat bunlar sınırlı (%50-80) korunma sağlar. 

SHİGELLA 

  Shigella dizanteri etkenidir. 

   Shigella Gram (-), sporsuz, hareketsiz basildir.  

Shigella'lar salmonellalardan iki özellikleriyle ayırt edilir: 

 1. Hareketsizdir 

 2. H2S üretmezler 

Özellikler 

 Shigellalar enterik bakteriler arasında en etkili patojendir. (Virulansı en yüksek)  

  100 kadar bakteri alınması hastalığa yapmaya yeter.  

  Shigella bir insan hastalığıdır. Genel olarak semptomsuz taşıyıcılar aracılığıyla insandan 

insana bulaşır.  

 

 

Shigella tipleri: 

  S. dysenteriae  

  S. fleksneri (Türkiye’de en sık görülen tip) 

  S. boydii 

  S. sonnei (Çevre koşullarına en dayanıklı tür) 

  

 S. dysenteriae mannitolü fermente etmemesiyle diğer şigellalardan ayrılır.  

 S. Sonnei ise diğer şigellalardan farklı olarak laktoza geç etki eder, dış ortam şartlarına en 

dirençli şigelladır. 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             1704 

  Hastalık distal ileum ve kolon mukozasında meydana gelir.  

  Shigella enterotoksininin sitotoksik etkisi vardır. (Nörolojik etkileride vardır) 

  S. dysanteriae’nin en sık komplikasyonu konvülzyondur. 

  En sık gastroenterit yapan shigella türü S. flexneri’dir. 

  Shigellozis temelde kolit şeklindedir.  

  İnkübasyon süresi 1-4 gündür. 

   Baş ağrısı, halsizlik, ateş, üşüme ve titremeyle başlar sonra şiddetli karın ağrısı, tenezm ve 

kanlı ishal olur. 

  Başlangıçta sulu mukuslu olan dışkı sonra kanlı bir hal alır.  

  Enterotoksin adenilat siklaz üzerinden etki göstermeden sıvı-elektrolit kaybına neden 

olur.  

 Shigella hem toksin salgılayarak hem de invazyon yaparak etkisini oluşturur. 

  Toksin 60S ribozomal subünitte irreversibl olarak bağlanır ve protein sentezini peptidin 

uzaması aşamasında inhibe eder.  

Protein sentezini inhibe ederek etkili olan toksinler 

Difteri toksini ve P. aeroginosa’nın ekzotoksin A’sı  →→→ EF2 inhibisyonu 

  EHEC’nin Verotoksini ve Shiga toksin →→→ 60S (28S) rRNA’ya etki ederek 

   

 Shigellozis 5-7 gün içinde geçer.  

  Shigellozisin ana tedavisi sıvı elektrolit tedavisidir.  

  Multipl ilaca dirençli suşlar bulunduğundan tedaviden önce duyarlılık testlerinin yapılması 

zorunludur.  

  Tedavide siprofloksasin (Co-trimaksazol ve kloramfenikol tercih edilen antibiyotiklerdir.) 

KLEBSİELLA 

  Gram (-) kapsüllü, hareketsiz basillerdir.  

  Laktoz (+) ve Üreaz(+)’ tirler.  

  Besi yerlerinde geniş mukoid M tipi koloniler yapar.  

  Sıklıkla barsakta bulunsalar da toprak ve suda da bulunurlar.  

  En önemli patojeni K. pneumonia'dır.  

  K antijeni (kapsül) patogenezde önemlidir.  

  Normal kişilerin %10 kadarında solunum yollarında bulunabilir. 

  Konak zayıflayacak olursa (alkolizm, solunum yolu enfeksiyonları vs) pnömoni oluşturur.  

  Pnömoni hemorajik nekrotizan karakterdedir.  

 K.pnomoni ve K.oxytoca hastane enfeksiyonuna yol açarlar. 
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  K.rhinoscleromatis burun ve farinkste destrüktif bir granülomaya neden olur.  

  K. ozanea atrofik rinitle beraberdir.  

  Fırsatcı patojendir.  

  İV kateterizasyon, solunum entübasyonu ve idrar yolu girişimi uygulanmış hastanede yatan 

hastalarda patojenlerdir.  

  Tedavide direnç göz önüne alınarak (ESBL) sefotaksim ve aminoglikozid gibi kombine 

tedaviler ön görülür. 

  Genel olarak kateterlerin zamanında değiştirilmesi ve hijyene dikkat edilmesi bu bakterilerin 

enfeksiyonunu azaltır.  

 

PROTEUS 

  Gram (-) hareketli basillerdir.  

  Laktoz (-)'tirler.  

  Üreaz (+)'tir ve H2S üretirler.  

  Bazı türler çok hareketlidir kanlı agarda sıvanma etkisi gösterir.  

 

  Ekzotoksinleri yoktur.  

  Primer olarak hem hastane dışı hem de hastane içi İYE'na neden olurlar.  

  Proteus idrarı alkalileştirir, bu nedenle radyo opakt magnezyum-amonyum fosfat (strivüt) 

taşlarına neden olur.  

  Bazı proteusların OX-2, OX-19 ve OX-K gibi hücre duvarı O antijenleri riketsiyaların bazı 

türleriyle çapraz reaksiyon verir. Proteusların bu O antijenleri Weil Feliks testinde riketsiyalar ile çapraz 

reaksiyon verir.  

  Proteus türleri pnömoni, yara enfeksiyonları ve septisemiye de neden olabilir.  

  P. mirabilis idrar yolu enfeksiyonuna sebep olur.  

 P. morganii ve P.mirabilis nazokomial enfeksiyon etkenidirler.  

  P. mirabilis penisiline duyarlıdır. Acak aminoglikozit ve sefalosporinlerde etkilidir.  
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VİBRİONACEAE ve CAMPYLOBACTERİACEAE 

VİBRİO’LAR 

Önemli vibriolar 
 
Organism Hastalık 

V cholerae serogroups O1 ve O139  Epidemic ve pandemic 
cholera 

V cholerae serogroups non-O1/non-O139   Cholera benzeri ishal 

V parahaemolyticus  Gastroenteritis 

Diğer   

  V mimicus, V vulnificus, V hollisae, V fluvialis, V damsela, V 
anginolyticus, V metschnikovii  

Kulak, yara enfeksiyonu 

 
 

 Ana patojeni V. cholerae, koleranın etkenidir.  

  Vibriolar, virgül şeklinde Gram (-) sporsuz, kapsülsüz basillerdir.  

  Polar flajelleri vardır. Bu sayede hızlı hareket edebilirler.  

  V. parahaemolyticus aşırı tuzlu ortamda yaşamaya uyum sağlamış bir deniz bakterisidir. V. 

parahaemolyticus, midye gibi kabuklu deniz ürünleri ve pişmemiş balık etlerinin yenmesiyle bulaşır. 

İnsanlarda en sık oluşturduğu enfeksiyon gastroenterit’tir.  

 Vibrio vulnificus alkolizm ve karaciğer hastalığı olan kişilerde mortal seyreden sistemik 

enfeksiyona sebep olur. V. Vulnifikus bağımlı yara yeri enfeksiyonları saatler içinde progresyon 

gösterir. Bülloz deri lezyonları, miyozit, sellülit oluşur. 

  V. chloreae primer olarak su ve gıdaların insan kaynaklı fekal kirlenmesi ile bulaşır.  

  Kültürleri alkali ortam içerirse daha iyi ürerler. (ayırıcı özellik) 

 V. cholerae enfeksiyonu en çok sonbahar ve yaz aylarında görülür. 

  Asitlere karşı dayanıksızdırlar (En önemli bariyer mide asitidir).  

  Mansur besi yerinde üretilir (K+ tellurit, safra tuzları ve jelatin)  

 Direkt ishalden yapılan yaymanın faz-kontrast mikroskobi invelemesinde hareketli bakteriler 

görülebilir. 

  Thiosulfate-citrate-bile-sucrose (TCBS) agarda sarı renkli koloni yaparlar. 

  V. cholerae oksidaz (+) bakterilerdir. (Enterobakterilerden farkı) 

  H2S oluşturmazlar.  

  Normalde hastalık yapabilmek için 1012 bakteri gerekirken mide pH'ı alkali ortama kaymışsa 

105 bakteri yeterlidir.  

  V. cholerae invazif değildir. V. cholerea enterotoksini aracılığıyla hastalık oluşturur.  

  Enterotoksin adenilat siklaz üzerinden etkiyerek cAMP düzeyini artırarak sıvı-elektrolit 

kaybına neden olur.  
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  Toksin ısıya ve aside duyarlıdır.  

  Büyük hacimde, sulu ishal koleranın temel belirtisidir.  

  V. chloreadaki kansız dışkıyı tanımlamak için pirinç suyu deyimi kullanılır.  

  Tedavi uygulanmadığında ölüm %40'tır.  

  Enterotoksin A1 ve A2 olmak üzere iki fragmandan oluşmuştur.  

  Kronik taşıyıcılık bakterinin safra kesesinde taşınmasıyla olur.  

  Kolera şiddetli değilse yüksek ateş görülmez.  

Kolerada sıvı kaybı ile birlikte, oluşan klinik tablo: 

  Halsizlik 

  Deri turgor tonusunda azalma 

  Ses kısıklığı 

  Tırnaklarda siyanoz 

  Kuru paslı dil 

  Ekstremite ve karın kaslarında ağrılı kramplar 

  Oligüri 

  Hemokonstrasyon 

  Metabolik asidoz 

  Hipotansiyon 

  Letarji 

  Hipovolemik şok 

Tedavide  

 sıvı-elektrolit replasmanı yapılır.  

 Antibiyotik olarak tetrasiklin  
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CAMPYLOBACTER 

  Gram (-), spiral, martı kanadı şeklinde mikroaerofilik basillerdir. (%5 O2 ve %10 CO2)  

2 önemli üyesi vardır: 

  C. jejuni 

  C. Coli 

  C.fetus 

 Campylobacter özellikle çocuklarda enterokolitin sık rastlanan bir sebebidir. Ender olarak 

sistemik enfeksiyona neden olur.  

 C. Jejuni, ince barsakları invaze ederek hemorajik nekrozla giden gastroenterit yapar.  

 Bulaşma fekal-oral yoldandır.  

  C. jejuni oksidaz (+)'tir.  

  Campylobacter üreaz (-)'tir.  

  C. jejuninin neden olduğu enterokolitde sulu, kötü kokulu ishal ve ateş ile birlikte karın 

ağrısı vardır.  

 Diyareden yaklaşık 2-3 hafta sonra Guillain-Barre sendromu gelişebilir. 

 C. fetus oportuvistik davranıp, immun yetmezlikli hastalarda bakteremi şeklinde 

sistemik enfeksiyona sebep olur.  Diğer campylobacterlerden farklı olarak hücre duvarında kapsül 

benzeri bir S proteinine sahiptir. 

Tedavi: 

 Gastroenterit genelde kendini sınırlar  

 Eritromisin 

 HELİCOBACTER PYLORİ 

  Spiral şekilli, gram (-) bakteridir, mikroaerofiliktir. Oksidaz, katalaz ve üreaz (+)’tir. 

  H.pylori taşıyan insanların büyük bir bölümü asemptomatiktir. 

  Duodenal ülserlilerin %90’ı, gastrik ülserlilerin %70’inde (+)’tir. 

  Gastrik antrum ve duodenumda gastrik metaplazili alanlarda daha çok bulunur. 

Mukus tabakasının altında, epitelyal yüzeye yakın lokalizasyondadır. 

  Polar flajelleri vardır 

  Epitel yüzeyine yerleşir. İnvazyon göstermez 

  Müsinaz ile mukus tabakasını penetre eder 

  Pilileri tutunmaya yardımcı olur 

  Üreaz ile yakınındaki mide asidini nötralize eder 

  Warthin-starry gümüşleme yöntemi ile boyanır 

  Gastrit, peptik ülser ve mide kanseri ile ilişkilidir 
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  H. pylori’nin gastroösefagial reflü, gastroparezi, alt ösefagus adenokarsinomu ve midenin 

kardia bölümünde görülen lezyonlarla ilişkisi yoktur. 

  Midede epitel ve lamina propriada PMNL ve mononukluer infiltrasyonla giden gastrite 

neden olur 

  Fukoz taşıyan reseptörlere bağlanır 

  MALT lenfomada önemli risk faktörüdür 

  Epigastrik ağrı, zaman zaman bulantı, kusma, anoreksi ve gaz şikayetlerine sebep olabilir 

Tanı 

 Üreaz aktivitesine dayanan nefes testi( 13C- or 14C-işaretli üre)  kullanılabilir. Nefes testinde 

solunum havasındaki radyoaktif CO2 bakılır. (Tedavinin başarısını ölçmek için kullanılan en yararlı 

yöntemdir. Tedaviden en az bir ay sonra bakılmalıdır). 

 Mide biyopsisinden alınan örnekte üreaz aktivitesine bakılır (renk işaretli üre solüsyonu)  

 Gaitada antijen H.pilori eredikasyon tedavisinden sonra kontrol amaçlı yapılır. 

H.pylori enfeksiyonunun muhtemel etki mekanizması: 

  Sitotoksin salınımı 

  Üreaz açığa çıkartır 

  Doku hasarını toksin üreterek yapar 

   Vac A (vacuolating toksin) 

   Cag A (cytotoxin-associated protein) 

  Kronik gastritte H.pylori, atrofi ve intestinal metaplazi riskini arttırır. 

  Gastrik B cell lenfomalıların (MALT lenfoma) %90’ında H.pylori bulunur. 

Tedavide  

 Omeprazol, metronidazol, bizmut subsalisilat, klaritromisin ve amoksisilin kullanılır. İkili yada 

üçlü kombinasyonlar şeklinde tedavi edilir. 

 

PSEUDOMONADACEAE 

PSEUDOMONAS 

  Gram (-) zorunlu aerob, hareketli, kapsülsüz basillerdir.  

  Pseudomonaslar fermentasyon özelliği olmayan bakterilerdir.  

  Enerjilerini fermentasyon yerine şekerlerin oksidasyonundan üretirler.  

  Oksidaz (+)'tirler. (Enterobacteriaceae'lerden ayıran özellik) 

  Normal barsak florasında bulunurlar. Fakat esas olarak toprak ve suda bulunur.  
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Patojen pseudomonaslar: 

 P. aeruginosa 

  P. pseudomallei 

  P. mallei 

 

 Pseudomanaslar çeşitli pigmentler üretirler: 

  piyosiyanin (mavi) 

  floresein (sarı)  

  piyorubin (kırmızı-kahverengi) 

  

 P. aeruginosa’nın yaptığı yara enfeksiyonlarında karakteristik olarak sarı-yeşil renkte püy 

görülür.  

 Mueller-Hinton agar besiyerinde mavi-yeşil pigment oluşumu ve kültürlerinde meyve 

kokusu tipiktir. 

 En sık enfeksiyona yol açan tip P. aeruginosa’dır. 

  P. aureginosa ve P. cepacia dezenfektan maddelere direnç gösterirler. (Antiseptik ve 

detarjanlarda üreyebilirler) 

  P. aeruginosa'nın ürettiği fluoresein mor ötesi ışık altında fluoresans verir. (Yanık 

hastalarında erken tanı için önemli) 

  Patogenezde hem endotoksin hem de ekzotoksin önemli roller oynar.  

  P. aeuroginosa difteri toksini gibi etki gösteren ekzotoksin A üretir. (EF-2’yi inaktive eder) 

 Ayrıca psodomonaslar elastases, proteases ve 2 hemolysins üretirler. heat-labile 

phospholipase C ve  heat-stable glycolipid. 

  P. aeruginosa fırsatçı bir patojendir. 

  Hastane enfeksiyonlarının %10-20'sinden sorumludur.  

P. aeruginosa enfeksiyonları: 

  Bakteriyemi 

  Endokardit 

  Solunum yolu enfeksiyonları 

  IYE 

  Yanık-yara enfeksiyonları 

  Göz ve kulak enfeksiyonları 

  Gastroenterit 

  Menenjit 

  Besiyerlerinde pigment oluştururlar ve kendine özgü aromatik kokuları vardır.  
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Şu hastalıkların  en sık sebebidir: 

  Yüzücülerde en sık external otit sebebidir(Swimmer’s ear) 

  Ayaktaki ostekondritin en sık sebebidir  

  Malign external otitin en sık sebebidir.   

  Kontakt lens kullananlarda  en sık keratit nedenidir 

  Yanık hastalarında önemli bir sepsis etkenidir, en önemli ve en sık yanık yarası enfeksiyonu 

sebebidir  

  Prognozu en kötü gram negatif sepsis etkenidir. 

  Kistik fibrozis hastalarında en sık akciğer enfeksiyonu etkenidir  (Beş yaş altındaki 

çocuklarda en sık rastlanan etken S. aureus’tur) 

 Nötropenik ve immunyetmezlikli hastalarda diffüz bilateral bronkopnömoni veya nekrotizan 

bronkopnömoniye neden olur.  

 Kontamine solunum ekipmanları önemli bir bulaş kaynağı olduğundan gram negatif 

nazokomial pnömonilerin en sık rastlanan etkenidir (mortalite %70). 

  Bakteriyemisinin tipik deri bulgusu ektima gang-renozumdur   

  İ.V. ilaç alışkanlığı olanlarda spinal osteomyelit etkenidir 

 Bir pseudomonas kökenine panrezistan diyebilmek için mutlaka kolistine (polimiksin E) 

dirençli olması gerekir. 

Tedavi  

 piperasilin, tikarsilin ve aztreonam, aminoglikozidlerle kombine edilir.  

 aztreonam, imipenem, ciprofloxacin, ceftazidime ve cefoperazone  

 

Burkholderia pseudomallei  

 mellioidozis etkenidir.  

 Kemirici hayvanlarda hastalık yapar.  

 En sık pnomoni ile semptom verir. Üst lobları tutan kaviteli lezyonalr yapar. Ayrıca kalp, 

beyin, karaciğer gibi organlarda sistemik tutulum oluşturabilir. 

Tedavi 

 Tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, chloramphenicol, amoxicillin,  ticarcillin ve 

clavulanic acid, piperacillin, imipenem,3. kuşak cephalosporins. 

 

Burkholderia mallei  

 Ruam etkenidir. 

 Tek tırnaklı hayvanlarda enfeksiyon yapar. 

Atlarda derialtı ülseratif lezyonlar, lenf nodlarında şişme, sistemik hastalık oluşturur. 
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  İnsanlarda meslek hastalığı şeklinde görülür.  

 İnsanlarda deri ve burunla ülserler, lenfanjit, ateş, sepsis oluşturur.  

İnhalasyon yolu ile bulaşta pnomoni oluşur. 

Tedavi: 

Tetracycline ve aminoglycoside. 

 

Burkholderia cepacia 

 Özellikle kistik fibrozisli hastalar duyarlılık gösterirler. 

 İnhalasyon yolu ile bulaşırlar.  

 Nekrotizan pnomoni oluştururlar. 

 CF hastalarda bakteri multi-drug rezistandır. 

 

Stenotrophomonas maltophilia 

 Hastane enfeksiyonlarına sebep olur. 

 İmmun yetmezlikli hastalarda enfeksiyon yapar. 

 Kataterli hastalarda etkendir. 

 Karbapenem ve aminoglikozitlere doğal dirençlidir. 

 

Tedavi: 

 Trimethoprim-sulfamethoxazole ve ticarcillin-clavulanic 

 cephalosporins, kinolon 

 

 

Nonfermenter  

Gram (-) basil 

      Hareketli      Hareketsiz 

Oksidaz (+) 

Chyryseobacterium 

Oksidaz (-) 

Acinetobacter 

Oksidaz (+) 

Pseudomonas 

B. cepacia 

Alcaligenes 

 

Oksidaz(-) 

S. maltophila 
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BAKTERİOİDES 

  Gram (-) anaerop, kapsüllü basillerdir.  

  Sepsis, peritonit ve apse gibi ağır anaerobik enfeksiyonların en sık rastlanan sebebidir.  

  B. fragilis en sık rastlanan patojenidir.  

Bacteroideslerin 3 patojen türü vardır: 

 1. B. fragilis 

 2. B. melaninogenicus 

 3. B. corrodens 

  B. fragillis kalın barsakta yoğun olarak mevcuttur ve 1 gr dışkıda 1011'den fazla bulunur.  

  Kadınların %60'ının vaginasında bulunur.  

  B. melaninogenicus ve corrodens primer olarak ağız boşluğunda bulunur.  

  Bulaşma kolondan veya peritona yayılma ile olur.  

  B. fragilisin hücre duvarındaki lipopolisakkarit tipik endotoksinden farklıdır ve daha az 

patojendir.  

  B. fragilisin ekzotoksini yoktur.  

  Kapsülü antifagositiktir.  

  Anaerob kültürlere ekilmelidir.  

 Tedavide  

 metronidazol, klindamisin ve sefoksitin etkilidir.  

  Abseler cerrahi olarak drene edilmelidir.  

  Penisiline karşı plazmide bağlı Beta-laktamaz'lı direnç gözlenir.  

 

SOLUNUM YOLU İLE İLGİLİ GRAM (-) BASİLLER 

Solunum yolu ile ilgili 3 gram (-) basil bulunmakta: 

 1. Haemophilus influenzae 

 2. Legionella pneumonia 

 3. Bordetella pertussis 
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HAEMOPHİLUS TÜRLERİ  

  Gram (-), kapsüllü, kokobasillerdir.  

 Type b H influenzae meningitis, pnomoni, ampiyem, epiglottitis, sellülit, septik artrit 

etkenidir. 

 Tip B olmayan suşlar ise kronik bronchitis, otitis media, sinusitis, konjuktivit etkenidirler.   

  Virulansı belirleyen en önemli etken polisakkarit kapsüldür.  

  Polyribose-ribitol phosphate (PRP) kapsüler antijendir. 

   Menenjit ve sepsis gibi invazif hastalıkların %95'i serotiplerden Tip B ile olur. 

  Besi yerlerinde üretilmesi için faktör V (NAD) ve Faktör X (Hem) gerektirir.  

 
Hemofilus türleri ve gereksinimleri 
 

Hemofilus Türü X V Hemolysis 

H influenzae (H aegyptius)  + + - 

H parainfluenzae  - + - 

H ducreyi  + - - 

H haemolyticus  + + + 

H parahaemolyticus  - + + 

H aphrophilus  - - -  

H paraphrophilus  - + - 

H paraphrophaemolyticus  - + + 

H segnis  - + - 
 

 

   H. İnfluenza, stafilokok kolonilerinin etrafında daha geniş koloniler yapar.  (Satellit 

fenomeni) 

   Kapsül şişme reaksiyonu pozitiftir.  

  H. influenza sadece insanları enfekte eder. 

  H. influensa izolasyonunda en sık çukulatamsı ağar kullanılır. 

  Akut Epiglottit vakalarında en sık izole edilen mikroorganizmadır. 

  Organizma sekretuar IgA'yı yıkan proteaz üretir.  

  Kapsül antifagositik ve antijen iletir. Virülanstan sorumludur. 

İnfluenza menenjiti 

  H. influenza, iki ay - üç yaş arası görülen menenjitlerden en sık sorumlu etkendir.   

  Menenjit klinik tabloların %50'sini oluşturur.  

  H. influensanın yaptığı menenjit, meningokok ve pnömokokların yaptığı menenjittten ayırt 

edilemez.  
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  Menenjit etkeni olduğunda en sık sağırlığa neden olan ve menenjit sırasında en sık 

konvülziyon görülen mikroorganizmadır.  

 Menenjit komplikasyonu olarak subdural efüzyon oluşturan organizmadır. 

Tedavi: 

 H. influenzae menenjiti için uygulanacak tedavi sefotaksim-seftriaksondur.  

 Menenjit proflaksisi için Rifampisin kullanılır.  

  Kapsül polisakkaritleriyle hazırlanan aşılar ile korunma sağlanır.  

 

 

Bakteri Üreme 

gereksinimi 

Hastalık Tanı Profilaksi 

Kapsüllü         

H.influenza (a-f) 

 

X ve V 

Menenjit, 

epiglottit, artrit ve 

sellülit 

Quelling 

reaksiyonu ve 

kültür 

Rifampisin 

Kapsülsüz 

H.influenza 

X ve V Otit, sinüzit ve 

bronşit 

Kültür -- 

H. ducreyi X Yumuşak şankr  Kültür -- 

B. pertussis Nikotinamid Boğmaca Kültür ve floresan 

antikor testi 

Eritromisin 

L. pneumophila Sistein ve demir Atipik pnömoni Üriner antijen ve 

kültür 

-- 

 

 H. ducreyi 

 seksüel geçişli bir hastalık olan yumuşak şankırın etkenidir.  

 X gereksindirirken, V gereksindirmez.  

   Şankırın (ülserin) kenarları düzgün, yumuşak, ağrılı ve ortası pürülandır.  

 Labiada kissing (öpüşen ülser yapar) 
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Tedavi: 

 ceftriaxone,  

 trimethoprim-sulfamethoxazole 

 erythromycin  

LEGİONELLA PNEUMOPHİLİA 

  Zayıf boyanan, Gram (-), çomak şekilli ve uzun filamentler oluşturan bakterilerdir 

  Dieterli gümüş boyasıyla boyanır 

  Fakültatif intrasellüler bir parazittir 

  Yüksek yoğunlukta dallı zincirli yağ asitleri içerir 

  Katalaz(+)’tir. Zayıf oksidaz(+)’dir 

  Hippuratı hidrolize eder 

  Havalandırma sistemlerini kolonize eder. Havayolu ile ve çevresel su kaynakları ile 

bulaşabilir  

 Üremek için yüksek oranda sistein ve demire gereksinim gösterir, bu yüzden Charcoal yeast 

agara (aktif karbonla tamponlanmış maya ekstresi agarı) ekilir. (BCYE) 

  Beta-laktamaz üretir. 

  Endotoksin üretir; lizozomlarla fagozomların birleşmesini engeller 

  İnklüzyon granülleri görülür. 

  Lejyoner hastalığı etkenidir.Atipik pnömonidir. 

  En sık sigara içenlerde, organ nakli yapılmış hastalarda, T hücre bozukluğunda ve kronik 

akciğer hastalarında görülür. 

 Lejyoner hastalığı en sık Temmuz - Ekim ayları arasında görülür. 

Kinik 

  Ani başlangıçlı ateş ve titreme ortaya çıkar 

  Öksürük 

  Başağrısı 

  Diyare 
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  Mikroskopik hematüri, proteinüri, hiponatremi görülebilir. 

Tanı   

 Normal flora olduğundan balgamdan izole etmek zordur. 

  Balgamın gram boyasında nötrofiller gösterilmesine rağmen bakteri tespit edilemez (çünkü 

gramla boyanmaz). 

 İdrar antijenine bakılabilir. Özellikle L. Pneumoniae serogrup tip 1 için duyarlı bir testtir. 

 Serolojik testler yarar sağlar 

Tedavi 

 Eritromisin 

 Rifampisin.  

 

Pontiac ateşi 

  Baş ağrısı, ateş ve myalji ile seyreder 

  Pnömoni görülmez 

 

BORDETELLA 

  B. pertussis boğmaca etkenidir.  

  Gram (-), hareketsiz, sporsuz kokobasillerdir.  

  Sadece insan için patojendir.  

  Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.  

B. pertussis toksinleri 

 Pertussis toksini (eksotoksindir) (ADP-Ribozilasyon sağlar) 

 Filamentöz Hemaglütinin (yapışmayı sağlar) 

 Dermonekrotik toksin (Vazokonstriksiyona neden olarak trakea’da iskemiye neden olur), 

 Lipopolisakkarit (Aşının yan etkilerinden sorumludur) 

 Adenylate cyclase toxin (Kalmodulinle birleşerek aktivite kazanır ve nötrofillerin bakterisidal 

aktivitesini engeller)  

 hemolysin  

 tracheal cytotoxin: DNA sentezini inhibe eder. 

Özellikler: 

  Pertussis toksini silier epitele yapışmadan ve paroksismal öksürükten sorumludur.   

  Toksin, lenfositlerin hakim olduğu lökositoz yapar. 

  Pertussis toksini pankreastan insülin salınımını artırarak hipoglisemiye neden olur. Ayrıca 

histamin duyarlılığını artırdığından alerjik rinit benzeri tablo oluşturur. 
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  İnvazyon yapmadan sadece ekzotoksiniyle hastalık oluşturur. 

  Pertussis toksini bağışıklık oluşturur. 

  Anneden geçen antikorlar koruyucu olmadığından 6 aydan küçük çocuklar hastalığa 

yakalanabilir. 

  Boğmaca 1- 4 hafta süreli tipik paroksismal öksürük ile karakterize akut bir trakeobronşittir. 

  B. pertusis enfeksiyonunda en bulaşıcı dönem kataral evre’dir. 

  Belirtilerin ağırlığına rağmen bakteri sadece solunum yolunu tutar.  

  Boğmaca tanısında en iyi yöntem Nazofaringeal sürüntü kültürü yüpılmasıdır. 

  Üretilmesinde Bordet - Gengou besiyeri (nikotinamid içerir) kullanılır.  

  Paroksismal öksürük; ard arda ekspirasyonları izleyen derin bir inspirasyonun olduğu 

nöbetler vardır.  

 B. pertusis enfeksiyonunda en sık komplikasyonu ve aynı zamanda en sık ölüm nedeni 

akut bakteriyel pnömoni’dir. 

Tedavi 

 Antibiyotik olarak kloramfenikol veya eritromisin kullanılır.  

  O2 tedavisi paroksismal evrede uygulanır. 

Proflakside  

 DPT aşısı yapılır.  

HACEK GRUBU 
  Bu grup içinde Haemophilus parainfluenzae, H. aphrophilus, H. paraphophilus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ve Kingella kingae yer 

almaktadır.  

  Tümü orofarinkste normal flora üyesi olarak bulunmasına karşın, nadir de olsa insan 

enfeksiyonlarına yol açabilen küçük, zor ve yavaş üreyen, üremeleri için zenginleştirilmiş ve bazı özel 

katkılar eklenmiş besiyerleri ve CO2'den zengin ortam gerektiren pleomorfik gram negatif basil 

morfolojisinde bakterilerdir. Hacek grubuna ait bakteriler toplamı, insanlarda görülen enfektif 

endokarditlerin %3'ünden sorumludurlar. 

  Cardiobacterium türleri gram negatif, küçük, fermentatif, indol ve oksidaz pozitif bakterilerdir. 

Karbondioksitli ortamlarda, zengin besiyerlerinde uzun sürede ürer.     

  Cardiobacterium hominis'in insanda oluşturduğu tek enfeksiyon endokardittir. Bakteri 

normal üst solunum yolu florasında bulunur.  

  Ağız hastalıkları veya diş girişimlerinden sonra, önceden var olan kalp hastalığı zemininde 

subakut endokardit oluşturabilir. Tedavisinde ilk seçilecek ilaç penisilindir. 

  Eikenella cinsi içinde bulunan Eikenella carradens hareketsiz, sporsuz, nonfermentatif, 

fakültatif anaerop, gram negatif basillerdir. Ürernek için %5-10 CO2'ye gerek duyar ve 48 saatte 

ürerler. Agar plaklarında, kolonilerin altında oluşturduğu çukurlaşma tipiktir. 

   İnsan ağız florasında bulunur. İmmünsupresif hastalarda ve ağız boşluğu ile temasa 
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neden olan travmalar sonrası fırsatçı enfeksiyonlara neden olur. Bu nedenle insan ısırıkları ile 

ortaya çıkan yara enfeksiyonlarından da sorumludur. Bakteri penisilin ve ampisiline duyarlıdır. 

ZOONOTİK GRAM (-) BASİLLER 

  Zoonozlar, hayvanlardan geçen organizmaların neden olduğu insan hastalıklardır.  

Tıbbi önemi olan 4 zoonotik Gram (-) basil vardır: 

  Brucella  

  Francisella tularensis 

  Yersinia pestis 

  Pasteurella multocida 

BRUCELLA  

  Brucella türleri bruselloza (ondülan ateş) neden olur.  

  Gram (-), hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz basillerdir.  

Brucella'nın 3 büyük insan patojeni vardır: 

  B. melitensis (keçi-koyun); en sık etkendir. 

  B. abortus (sığır) 

  B. suis (domuz) 

  B.canis (köpek) 

Özellikler 

 Brusellalar hücre içi parazitleridir.  

  Eksotoksinleri yoktur.  

  Brucella enfeksiyonunun patogenezinde rol alan en önemli virülans faktörü bakterinin hücre 

içinde yaşayabilme özelliğidir.  

  Bakteri vücuda ya kantamine süt ve süt ürünlerinin alınması veya mezbahane gibi bir 

işyerinde doğrudan temasla deriden bulaşır.  

 Brucellada korunmada en etkili yöntem pöstorizasyon’dur. 

  Bakteri RES'e yani lenf düğümleri, karaciğer, dalak ve kemik iliğine yerleşirler.  

  En sık saptanan fizik muayene bulgusu hepatosplenomegalidir. 

  Enfeksiyonun seyri sırasında pansitopeniye sık rastlanır. 

  Bakteriye karşı konakçı yanıtı fokal abse ve granülom şeklindedir.  

  İnkübasyon süresi 10-30 gündür.  

  Hastalığa adını veren ondülan ateş hastaların az bir bölümünde görülür.  

  En ölümcül komplikasyon kardittir. En sık rastlanan komplikasyon osteomyelittir (En sık 

sakroiliak eklemde - %20-60). 

  İnsanda abortusa neden olmaz, fakat hayvanda abortus yapabilir. 
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  Brusellozisin 3. haftasında antikor yanıtı iyi gelişir.  

  Bruselloziste kullanılan tüp aglütinasyon testine Wright testi adı verilir.  

  1/160’ ın üzerindeki titreler ve titrede 4 kat artış pozitif kabul edilir. Eğer serumda yüksek 

miktarda antikor varsa aglutinasyon görülmez buna prozon olayı denir. 

  ELISA ile antikor ölçümü yapılabilir. 

  Rose Bengal testi özel bir boya ile brusella antijenlerini kullanarak yapılan basit bir lam 

aglutinasyon testidir.  

  Brusellaya karşı oluşan bağışık yanıtta hücresel bağışıklık daha önemlidir. Brucella’da kemik 

iliği ve kan en iyi kültür materyalidir, fakat kronik brusellada bakteri izole edilemez tanı seroloji ile 

konur. 

Tedavide  

 tetrasiklin (4-5 hafta) 

 rifampisin  

 streptomisin kombine olarak kullanılmalıdır.  

FRANCİSELLA 

  Gram(-) kokobasildir 

  Zoonotik bir hastalıktır 

  Zorunlu aeroptur 

  Beta laktamaz (+)’dir 

  Bipolar boyanır. Kene ile bulaşır 

  Françis besiyerinde sistein varlığında ürer (BCYE besiyeri). 

  Antifagositer kapsül major virulans faktördür. 

  İntrasellüler yerleşimlidir. 

  Tek bir immünolojik tipi vardır. 

 Tularemi (Avcı hastalığı): 

 Ülseroglandüler, en sık görülen formdur (% 75-85). Deri enfeksiyonudur. 

 Tifoidal form ise en mortal formdur. LAP ve ülser olmadan sepsis semptomları vardır. 

 Orofaringeal form ülkemizdeki en sık görülen formdur. 

 Mukoza ve sıyrıklardan bulaşır. 

 Bölgesel LAP bulunur. 

Semptomlar 

 Ani başlangıçlı ateş, başağrısı 

  Ağrılı lokal adenopati 

  Sırt ağrısı, terleme 

  Anoreksi, bitkinlik ve titreme 
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Tedavi 

  İnsanlarda kullanılan canlı attenüe aşısı vardır 

  İlk seçenek ilaç streptomisindir 

YERSİNİA PESTİS 

  Y. pestis kara ölüm denen vebanın etkenidir.  

  Gram (-), sporsuz.  

  Y. pestis hareketsiz olmasıyla diğer yersinyalardan ayrılabilir.  

  Bipolar boyanır. 

 Y. pestis, en virulan bakterilerden birisidir, çünkü 1-10 bakterinin alınması hastalığın gelişmesi 

için yeterlidir. 

 

Yersinya tipleri: 

  Y. pestis (Veba) 

  Y. pseudotuberculosis (Gastroenterit) 

  Y. enterocolitica (Gastroenterit)- invaziv bir bakteridir 

 

 

Özellikler 

  Temelde kemiricilerin hastalığıdır.  

  Fareler birincil rezervuardır ve pire ısırığı ile birbirine bulaştırırlar.  

  İnsan geçişi damlacık enfeksiyonu veya insan pireleriyle olur.  

  Pirenin ısırmasıyla ile vücuda giren bakteriler lokal lenf nodlarına giderek bunları şişirir ve 

duyarlı hale getirir.  

 Demir yersinealar için büyüme faktörüdür, bu nedenle hemoliz, herediter hemokromatozis 

gibi hastalıklarda enfeksiyonun dissemine olma ihtimali artar. 
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  Şişmiş lenf düğümlerine bubon adı verilir.  

3 klinik formda görülür:  

 1. Bubonik form: (En sık görülen form) 

 2. Septisemik form 

 3. Veba pnömonisi 

 

 

Bubonik veba 

 En sık görülen şekil bubonik vebada, pirenin ısırdığı alanı drene eden lenf düğümlerinde 

ağrı ve şişme ile birlikte yüksek ateş, miyalji ve halsizlik görülür.  

 

  Septik şok (DIK) ve pnömoni daha sonra gelişen durumlardır.  

  Tedavi görmemiş bubonlu vebaların %50'si ölürken akciğer vebası olguların %100'ü ölür.  

Tanı  

  Eniyi yöntemler kan veya bubondan gelen apsenin yayma ve kültürüdür.  

  Giemsa ve Wayson boyaları ile tipik çengelli iğne görünümü ortaya çıkar.  

Tedavide  

 streptomisin tek başına kullanılsada çoğulukla tetrasiklin ile kombine edilir.  

 Proflaksi için sülfonamidler kullanılabilir.  

STREPTOBACILLUS 

  Streptobacillus moniliformis, Haverhill hastalığı, fare ısırığı hastalığı veya epidemik 

eritema artritikum adları verilen hastalığın etkenidir.  

  Fare ısırığı hastalığı adı verilen iki hastalık vardır ve bunlardan birinin etkeni S. moniliformis. 

diğerinin etkeni ise Spirillum minus'tur.  

  Gram negatif, fakültatif anaerop, pleomortik, zengin besiyerlerinde üreyebilen bakterilerdir. S. 

moniliformis normalde kemirici hayvanların nazofarinks floralarmda bulunur.  

  İnsana kemirici hayvanların ısırması, hindi gibi kemiricilerle ilişkide olabilen hayvanlarla temas 

ve kemiricilerin çıkartıları ile kontamine olmuş süt ve suların ağız yoluyla alınması sonucu bulaşır.  
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  On günden kısa olan kuluçka döneminden sonra fare ısırığı olan bölgede ortaya çıkan ısırık 

yarası önce iyileşir. Ancak 10 gün sonra aynı yerde yeni bir ülserasyon açılır. Aynı anda ani aşlayan 

ateş, titreme, baş ağrısı, miyalji, deri döküntüleri ve artrit ya da artralji ile seyreder.  

  Tedavi edilmezse rekürren ateşler sıktır. Tanı için uygun materyalin zengin besiyerlerinde  

kültürü yapılır. 

SPİRİLLUM 

  Spirillum minus fare ısırığı hastalığı veya Sodoku hastalığı adları verilen hastalığın etkenidir.  

  Spirillum minus, gram negatif, spiral şekilli bir bakteridir. S. minus insana kemirici hayvanların 

ısırması ve hindi gibi kemiricilerle ilişkide olabilen hayvanlarla temas sonucu bulaşır. Sindirim yoluyla 

bulaşmaz. Kuluçka dönemi daha uzundur.  

  Klinik bulgular Baverhill hastalığına benzer. Farklı olarak Sodoku hastalığında, fare ısırığı 

olan bölgede lenfadenopati ve lenfanjit saptanır, ancak artrit ya da artralji görülmez.  

  Tanı için ülser eksüdası, kan veya lenf bezi aspirasyonlarının karanlık saha mikroskopunda 

incelenmesi, kanın Giemsa veya Wright ile boyanması ve hayvanlara intraperitoneal olarak verildikten 

sonra bu hayvanların kanında bakterilerin gösterilmesi gibi yöntemler kullanılır. İn vi/ro ortamlarda 

kültürü yapılamaz.  

  Bem Sodoku hem de Baverhill hastalığının tedavisinde penisiIin, allerjik hastalarda ise 

tetrasiklin kullanılır. 

 Streptobacillus moniliformis Spirillum minus 

Hastalık Fare ısırığı hastalığı (Haverhill) Fare ısırığı hastalığı (Sodoku) 

Bulaşma yolu Kemiricilerin ısırması, kemiricilerle ilişkide 

olabilen havanlarla temas ve kontamine süt ve 

suların ağız yoluyla alınması 

Kemiricilerin ısırması, kemiricilerle 

ilişkide olabilen hayvanlarla temas 

Kuluçka süresi On günden kısa İki hafta 

Mortalite Tedavi edilmezse %10 Tedavi edilmezse %6 

Tedavi Penisilin Penisilin 

Tanı Kültür Karanlık saha, Giemsa-Wright boyaları, 

hayvan inokülasyonu 

YERSİNIA ENTROKOLİTİKA-PSODOTUBERKÜLOZİS 

  Y. enterocolitica, kontamine yiyecek veya direkt hayvanlardan bulaşır.  

  Y. enterocolitica 22 oC'de hareketliyken 37 oC hareketsiz olmalarıyla Y. pestisten ayrılır.  

  Enterotoksin aracılığıyla hastalık yapar.  

  Çocuklarda gastroenterit, erişkinlerde enterokolit oluşturur.  

  Mezenterik lenfadenit ile seyredebilir. Akut apandisitle karıştırılabilir. 

 Bakteriyemi genelde immun yetmezlikli kişilerde görülür. 
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 İmmun komplekse bağlı olarak gelişen komplikasyonlar arasında en sık görüleni reaktif 

artrittir. 

 Yersinia Enterocolitice, soğukta zenginleştirme yöntemiyle (+4°C’de 4-5 günde) 

çoğalabilmesiyle diğer bakterilerden ayrılır.  

Tedavi 

 Tedavi gerektirmeden geçer.  

 3. kuşak SS, Kinolon, tetrasiklin, Aminoglikozit 

PASTEURELLA 

  P. multocida kedi ve köpek ısırığına bağlı yara enfeksiyonları yapar.   

  Gram (-), hareketsiz, kapsüllü basillerdir.  

  Bu, hayvanların normal ağız florasında bulunurlar.  

  Hayvan ısırıklarına dikiş atılması enfeksiyona yatkınlaştırıcı bir etki yapar.  

  Isırık yaralarının çoğu polimikrobiktir.  

  Hayvanın ısırdığı yerde hızla başlayan bir granülomatöz sellülit P. multocida enfeksiyonunu 

gösterir.  

Kedi ısırığı sonrası osteomyelitin en sık etkenidir. 

Tedavide  

 penisilin G 

 Tetrasiklin, kinolon 

 Kedi tarafından ısırılanlara profilaksi için ampisilin verilmelidir.  

MİKOBAKTERİLER  

  Aside – dirençli (Nokordia gibi) hareketsiz, kapsülsüz basillerdir 

  Bu bakteriler ne Gram (-) ne de Gram (+) boyanırlar.  

  Zorunlu aeropturlar.  

 Mikobakterilerin ortak özellikleri: 

  Zorunlu aeropturlar 

  Geç ve güç ürerler 

  Hepsi mikolik asit içerir (Uzun zicirli yağ asidi C78-C90) 

  Hücre duvarında %60 lipid içeriği bulunur. 

İnsanda başlıca 2 patojen tipi vardır: 

  M. tuberculosis 

  M . leprae 
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M. TUBERCULOSİS 

Veremin nedenidir.  

M. tuberculosisin başlıca 3 tipi vardır: 

 1. Hominis (insan) 

 2. Bovis (sığır) 

 3. Muris (fare) 

 

 

Özellikler 

 Hominis tipi daha çok erişkinlerde, bovis tipi ise çocuklarda enfeksiyon yapar.  

 Her organın tbc'u olabilir, fakat %80 oranında akciğer tbc'u görülür. 

 Löwenstein - Jensen besiyerinde (3-6 hafta) geç ürerler.  (M. tuberculosis inkübasyon 

periyodu en uzun olan (3-4 hafta) bakteridir)  

 Erlich - Ziehl - Nielsen tekniğiyle boyanırlar.  

  ARB boyanan mikroorganizmalar 

  Bakteri   Parazit 

Mycobakterium Cryptosporidium parvum 

Nokardiya İsospora belli 

Corynebakterium minittisium Cyclospora cayetansis 

Rhodococcus equii Microspora 

Legionelle micdadei  

 

 M. tuberculosis Niasin üretirken diğer mikobakteriler üretemez. 

 M. tuberculosis hiçbir ekzotoksin üretmez ve hücre duvarında endotoksin yoktur.  

M.tuberkülozis membran içeriği: 
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  mikolik asid (uzun zincirli yağ asidi). 

  cord factor (trehalose-6,6'-dimycolate) : Virulansı sağlar. Granulom oluşumunu tetikler. 

 Sulfolipidler ve lipoarabinomannan fagozom-lizozom birleşmesini engelleyerek bakterinin 

hücre içinde yaşamasını sağlar. 

  Proteinler: Tuberkülin reaksiyonundan sorumlu. 

 M. tuberculosis granülomatöz tipte doku hasarı oluşur. Langhans hücreleri tipiktir. 

Kazeifikasyon nekrozununun sebebi mikobakteri hücre duvarında bulunan mumsu yapıdaki 

peptidoglikolipidlerin toksik ekilerinin olmasındandır.  

 Primer tüberkülozda akciğerin orta alt lobunda gelişen granülomla (gonn odağı) beraber hiler 

lenfadenopatiye gonn kompleksi adı verilir ve zamanla bu granülomatöz dokuda kazeöz nekroz 

gelişir. 

 Dormant basiller immun sistemin baskılandığı durumlarda (kızamık, kabakulak, HIV vb.), 

gama interferon reseptör bozukluğunda ve IL-12 reseptör eksikliği olanlarda tekrar aktivite 

kazanırsa (reaktivasyon) seconder tüberküloz meydana gelir. 
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ATİPİK MİKOBAKTERİUMLAR 

Runyan sınıflamasına göre 4'e ayrılır:  

Grup I( Fotokromojenler): 

  Gün ışığında pigment yaparlar.  

  M. kansasii: pulmoner tbc 

  M.marinum: yüzme havuzu granülomu yapar. 30 ˚C’de üremesi önemlidir. 

 

 

Grup II (Skotokromojenler): 

  Hem ışıkta hem de karanlıkta pigment yaparlar.  

  M. scrofulaceum: tbc servikal lenfadenite sebep olur. (Scrofuld) 

  M. flavescens: Saprofittir.  

Grup III (Non-fotokromojenler): 

  ışıkta pigment oluşturmazlar.  

  M. avium-intracellulare: pulmoner ve beyin tbc. AIDS li hastalarda CD4 T lenfosit sayısı 

50-100/μL’nin altına düşenlerde en sık rastlanan bakteriyel enfeksiyon ve bakteriyeminin 

nedenidir. Ayrıca AIDS hastalarında kronik ishale neden olur ve GİS’de büyük köpüksü makrofajların 

görünümü Wipple ve Chron hastalığıyla karışır. 

  M. avium kistik fibrozisli çocuklarda Pseudomonas ve S. aureus’tan sonra en sık rastlanan 

üçüncü etkendir (%20) 

 MAC tedavisinde temel kullanılan ilaç klaritromisindir. 

  M. ulcerans: Deri tbc'unun en sık sebebi.  

Grup IV (Hızlı üreyenler): 

  3-4 günde ürerler.  

  M. fortuitum: Akciğer enfeksiyonları ve abse  

  M. chelonei: immünsüpresif kişilerde enfeksiyon 

 Bu grubun en önemli özelliği besiyerinde 7 günden daha kısa sürede üreyebilmeleridir. 
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M. LEPRAE 

  M. leprae cüzzama (lepra) neden olur.  

  Kültürlerde üretilemez.  

  Farenin ayak tabanı ve armadillada üretilebilir.  

  İnsanlar doğal konaktır.  

  Üreme için optimum sıcaklık (30 oC) vücut sıcaklığının altında olduğundan deri ve yüzeyel 

sinirlerde daha iyi ürer.  

  Enfeksiyon M. leprae geçiren lepromatöz lepralı hastalarla uzun süre temas sonucu olur. (deri 

lezyonu ve burun salgıları) 

 M. lepra burun mukozasından yapılan kazıntıların Zielh - Helsen yöntemiyle boyanmasıyla 

gösterilebilir.  

 En sık N.auricularisi tutar. 

Bakteri başlıca 3 yerde çoğalır:  

 1. Deri histiyositleri 

 2. Endotel hücreleri 

 3. Schwann hücreleri (sinir) 

Lepranın başlıca 3 klinik formu vardır:  

1. Tuberküloid lepra: 

  Direnci yüksek kişilerde görülür.  

  Deri tbc gibi seyreder.  

  Bakteriye karşı hücresel bağışıklık basilin üremesini sınırlar.  

  Lepromin testi (+)'tir.  

  Hipopigmente maküler deri lezyonları görülür.  

   Kalınlaşmış deri lezyonları ve duyu kaybı vardır.  
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2. Lepramatöz lepra: 

  Direnci düşük kişilerde görülür. Hücresel yanıt bozulmuştur.  

  Simetrik ve nodüler lezyonlar yapar.  

  Facies leonides (aslan yüzü) görülür.  

  Granülomlar yerine köpük histiyositleri bulunur.  

  Lepromin deri testi negatiftir.  

  Yüksek ateşli ataklar olur.  

  Burun ve damak düşmesi görülebilir.  

3. Dimorfik şekil: 

  İki tablonun karışımından oluşur.  

Tanı 

  Lepromatöz leprada basiller deri lezyonlarından boyama yapılarak kolayca 

gösterilebilir.  

  Tüberküloid formda çok az sayıda basil görülür ve tanı için tipik granülom görünümü 

yeterlidir.  

  Leprada hiç bir serolojik test yararlı değildir.  

 Tedavide  

 dapson, (sülfonamidler gibi etki gösterir, methemoglobinemi yapar) 

 rifampisin  

 klofazimin(DNA ya bağlanarak ve potasyum girişini bloke ederek etki gösterir) 

 minocycline,  

 clarithromycin,  

 fluoroquinolones 

ACTİNOMYCES 

  Heterojen bir bakteri grubudur.  

  Gram (+), anaerop, hareketsiz, sporsuz, aside dirençsiz ve katalaz (-) bakterilerdir.   

  Gerçek bakteriler ise de fungusların hifalarına benzeyen uzun, dallanmış filamanlar 

yaparlar. (%95 A. israeili)   
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  Oluşturdukları hastalıklara aktinomikoz adı verilir.  

  A. israeili ağız boşluğunun normal florasına dahil bir anaeroptur.  

  A. israeili aktinomikoz ve diş çürüğü etkenidir.  

  Aktinomikozlar 15-35 yaş arası sıktır. (Erkeklerde iki kat fazladır) 

A. israeli, servikofasial aktinomikozun en sık sebebidir. 

      Termofilik aktinomiçes sporlarının solunması sonucunda meydana gelen çiftçiakciğerleri 

tip3 aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Alerjik pnömoni, eozinofili ve IgE’de yükseklik vardır (Alerjik 

bronkopulmoner aspergilloziste de aynı tablo vardır). 

 

Aktinomikozlar 5 klinik tablo halinde görülür: 

1. Servikofasiyal tip (%50): 

  Diş çürüğü, gingivit sonrası görülür.  
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  Enfeksiyon yeri tahta gibi serttir.  

  Enfeksiyonda piyojenik abse oluşur.  

  Abse sinüsler ve sülfür granülleri oluşturarak dışa açılır.   

  Osteomyelit oluşturabilir. (en sık mandibulada) 

 

2. Torasik tip (%20): 

  Servikofasiyal enfeksiyonun aspirasyonu veya yayılması ile olur.  

  Subakut pulmoner enfeksiyon olur. (Öksürük, ateş, balgam) 

  Akciğer dokusu, vertebra ve kostalara yayılır.  

  Mediastinumu delip dışarı fistülize olabilir.  

3. Abdominal Tip: 

  Apandisit veya ülser perforasyonu sonrası görülür.  

  En sık çekum veya apendikse yerleşir.  

  Karaciğere yayılarak sarılık yapar.  

4. Genital Tip: 

  RİA kullananlarda sık.  

Tanı 

  Tanı materyalinde sülfür granülleri aranır.  

  Granüllerde boyamayla gram (+) bakteri flamanları görülür.  

Tedavide  

 penisilin G 

 

NOCARDİA 

  Gram (+), aerob, sporsuz flamantöz yapıda basillerdir. 

  İnsan ve hayvanlarda patojendir. İnvazyon özellikleri yoktur.  

  Nocardia astroides nokardiyoz yapar. 

  Toprakta bulunan aeroplardır. 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             1732 

 

  İmmünsüpresif hastalarda akciğer enfeksiyonu yapabilir ve yayılabilir. Beyin tutulumu sıktır. 

 Akciğerde kaviter lezyonu olan bir kişide beyin apsesi tespit edilmişse nokardia 

düşünülmelidir. 

  N. asteroides aside dirençlidir. Sülfür tanecikleri yapmaz.  

  N. asteroides ve N. brasilensis insan nokardiyozunun en sık rastlanan sebebidir. 

  N. brasilensis miçetoma (modura ayağı) etkenidir ve kontakt lensle ilgili keratite neden olur. 

  Hastalık akciğer enfeksiyonu ile başlar ve abse ile sinüs kanalları oluşumuna kadar 

ilerleyebilir.  

  Hastalık bulaşıcı değildir. %40-80 fetal seyreder.  

 

Tanı  

 Gram (+) veya aside dirençli dallanmış çomak veya filamanların görülmesi ile olur.  

  Basit besiyerlerinde aerop ortamda üreyebilirler.  

Tedavide  

 kotrimoksazol uygulanır.  

 Gerekirse cerrahi uygulanır.  
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RHODOCOCUS EQUİ 

 Gram pozitif, hareketsiz, katalaz yapan, aerob basillerdir. Nokordia ve mikobakteri gibi hücre 

duvarında mikolik asid bulunur. 

 Asıl olarak hayvanlarda patojendir. Atlarda hastalık yapar. 

 Hücresel immunite bozukluğu olan kişilerde pnomoni yapar. 

 Nokordia benzer şekilde meninks, der, lenf bezleri tutulabilir. Granulamatoz infeksiyon yapar. 

Tanı 

 Kültürde nonhemolitik kırmızı pigment yapması tipiktir. 
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Tedavi 

 Eritromisin, kinolon, kloramfenikol 

MYCETOMA (MADURA AYAĞI HASTALIĞI) 

  Actinomyces, Nocardia, Actinomadura ve Streptomyces cinsleri sebep olabilir.  

  Ekstremitelerde ve özellikle ayakta sıktır. 

  Abse formasyonu ile başlar kemiğe yayılır.  

Tedavi 

  anti fungal ve antinokardiyal ilaçlar 

 cerrahi  

MİKOPLAZMALAR 

  Ana patojeni M. pneumoniae olan duvarsız bakterilerdir.  

  En çok kokoid şekilde bulunurlar. 

Duvarsız bakteriler 2 tipe ayrılır:  

 1. Mycoplazma grubu 

 2. Ureaplasma grubu 
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Özellikler 

  Bakterilerin en basit formudur. En küçük prokaryotlardır.  

  En küçük serbest yaşayabilen organizmalardır.  

  Hücre duvarı bulunmaz 3 tabakalı hücre zarı bulunur.  

  Deterjan, eter ve klorlamaya duyarlıdırlar.  

  İnvazyon yapamazlar.  

 Salgıladıkları hemolizinler yoluyla alfa ve beta hemoliz yaparlar.  

  Peroksidaz salgılarlar ve H2O2 oluşumuna neden olurlar.  

  Zengin besiyerlerinde üreyebilirler.  

  Gram (-) özellik gösterir.  

  Hücre zarında kolesterol içeren tek bakteridir.  

  M. pneumoniae aerop diğerleri ise fakültatif anaeorubturlar.  

  Antijenitede 3 tabakalı hücre zarı esastır. (Glikolipitler) 

  Kompleman bağlayan ve aglutinasyona yol açan antikorların oluşmasına neden olur.  

  Solunum sistemi, GIS ve ürogenital sistem en sık tutulan bölgelerdir.  

M. PNEUMONİAE 

  M. pneumoniae'nın tek rezervuarı insandır.  

  Primer atipik pnömoninin en sık rastlanan etkenidir. Atipik pnomoni hafif klinikle 

seyreden ancak akciğerde bazen ciddi tutulum oluşturan pnomonilere verilen isimdir. 

  Toplu yaşanan yerlerdeki pnömonilerin %25-50'sinden sorumludur.  

  5-20 yaş arasında insidansı yüksektir. 

   İnkübasyon süresi 1-3 haftadır.  

  Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır.  

  Tedavi edilmese bile ÜSYE 1-3 haftada, pnömoni ise 4-6 haftada kendiliğinden iyileşir.  

Klinikte 3 ekstrapulmoner komplikasyonu vardır: 

 1. Eritema multiforme major (Stevens-Johnson Sendromu) 

 2. Raynouds fenomeni 

 3. Hemolitik anemi 

Atipik pnömoniler: 

  Lejyoner hastalığı 

  Psittakoz 

  Klamidya enfeksiyonları 

  Virüsler (İnfluenza, RSV( ≤5 yaş en sık etken)) 

  Mikoplazma pnömonisi 
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Tanı 

 Serolojik test tanının temel taşıdır. (antikor) 

Tedavide  

 eritromisin  

 tetrasiklin 

UREOPLASMA 

  Gram (-) hareketsiz bakterilerdir.  

  Üreyi hidrolize etmeleri ile mycoplasmalardan ayrılırlar.   

  U. ureolyticum normal ürogenital mukoza florasında bulunabilir.  

  Gonokoksik olmayan bir üretrite neden olur.   

  Gebelerde koryoamniotit ve düşük doğum ağırlıklı bebeklere yol açabilir.  

 Tedavi 

 tetrasiklin 

SPİROKETLER 

Spiroketlerin 3 cinsi insanda enfekisyona neden olur: 

 1. Treponema 

 2. Borrelia 

 3. Leptospira 

Özellikleri 

  İnce duvarlı, esnek, spiral basillerdir.  

  Serbest flagelleri yoktur fakat endoflageller sayesinde hareket ederler.  

   Hücre duvarı peptidoglikan yapıdadır. Fakat endotoksin etkisi göstermez.  

  Gram ile boyanmazlar.  

  Giemsa ve gümüşleme yöntemleriyle uzun sürede boyanırlar.  

T. PALLİDUM 

  T. pallidum frenginin nedenidir.  

  T. pallidum besiyeri veya hücre kültürlerinde üremez.  

  Patojen olmayan treponemaların kültürü yapılabilir.  

  T. pallidum in vivo olarak en çabuk tavşanda üretilir. 

  T. pallidum yalnızca insanda enfeksiyon oluşturur.  

Tüm patojen treponemalardaki antijenlere karşı 2 türlü antikor oluşur:  
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 1. Spesifik antikorlar: IgG yapısındadırlar. Hayat boyu kalırlar. Spesifiktir, bakterinin 

hareketini durdurur ve öldürürler.  

 2. Reaginik antikorlar: IgM yapısındadırlar. Geçicidirler. Nonspesifiktir.  

Özellikler: 

  T. pallidum cinsel temas ile bulaşır.  

  Gebe kadından fetusa da geçer.  

  Ender olarak frenginin erken döneminde kan transfüzyonu ile de bulaşma olur.  

  Giriş yerinde üredikten sonra bölgesel lenf nodlarına oradan da kana yayılırlar.  

  T. pallidum önemli bir toksin veya enzim üretmez.  

Klinik olarak 3 dönemde incelenir: 

1. Şankr dönemi: 

  Bakterinin girdiği yerde 2 hafta sonra papül-vezikül-ülser oluşur.  

  Şankrın kenarı sert ve içeri çöküktür.  

  2 hafta içinde kendiliğinden geçer.  

  Lenf bezleri şişebilir. Sert ve mobildirler 

 

2. Roseol dönemi: 

   Şankırdan ortalama 6 hafta sonra görülür. (3 hafta - 6 ay) 

  Makülopapüler döküntüler oluşur (el ayası ve ayak tabanı da dahil) (roseol). Ağızda 

muköz plak oluşturur. 

  Genital bölgede kondilomata lata (deriden kabarık lezyon) 

  I. II. dönemde hasta bulaştırıcıdır.  

  Kan yoluyla menenjit, periostit ve korioretinit oluşturabilir.  

  2 - 3 ay sürer kaybolur.  
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3. GOM dönemi: 

 Mukoza, kemik, deri, karaciğer ve diğer iç organları tutabilir.  

 Gom’da mikroorganizma bulunmaz.  

 III. Dönemde hastalar bulaştırıcı değildir.  

 Kardiyovasküler sifiliz (%10), en sık aortit, asendan aort  anevrizması ve aort kapak 

yetmezliği görülür. 

  Temel patolojik lezyon endarteritis obliterans’tır. 
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Nörosifiliz 2 şekildedir:  

 1. Generalize:  SSS tutulur. Psikolojik ve motor bozukluklar görülür. 

 2. Tabes dorsalis: M. spinalis arka kökleri tutulur.  

 Santral sinir sistemi sifilizi için en kesin test PCR’dir. 

Konjenital Sfiliz 

 Enfekte bir kadın gebeliğin 3. ayından sonra T. pallidumu fetusuna geçirebilir. (Konjenital 

sifiliz) 

 Konjenital sfiliz tanısında en iyi test FTA-ABS testidir. 

Sifilizli bir fetus doğarsa, erken ve geç bulgular gözlenir.  

Erken bulgular: 

  Büllöz lezyonlar (el ve ayak tabanında) 

  Maküler lezyonlar (vucutta) 

  Burunda septal defekt 

  Hepatosplenomegali 

Geç bulgular: 

   4 yaşından sonra görülür.  

  Hutchinson dişleri (testere diş) 

  İnterstisyel keratit 

  8. sinir tutulumu  

  Semer burun 

  Kılıç kını tibia 

  Küçük maksilla 
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Sfiliz Tanı 

Sifiliz tanısında spesifik ve nonspesifik serolojik testler vardır. 

Nonspesifik testler: 

VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) 

RPR (Rapid Plasma Reagin) 

  Duyarlılıkları %70'dir.  

  Latent dönemde (-)'tirler.  

  Reagin antikorların saptanmasında kullanılır.  

  Reagin antikorlar 2-3 haftada oluşur.  

  Kardiyolipin (sığır kalbi) ile T. pallidum çapraz reaksiyon verir.  

Spesifik testler: 

  Duyarlılıkları %100'dür.  

  Ömür boyu (+) kalır.  

  Spesifik antikorlar tesbit edilir.  

FTA - ABS (Floresan antikor absorbsiyon testi) 

 Ölü T pallidum + hasta serumu + işaretli antihuman gamma globulin) 

TPA (T. pallidum aglutinasyon testi) 

 

Tedavi 

 penisilin  

 Tek bir benzatin penisilin G (2.4 milyon)  

  Penisilin G'ye allerji varsa eritromisin veya tetrasiklin  

  2. dönem sifilizli olguların Penisilin G ile tedavilerinden (%50 hasta) ateş, titreme, miyalji ve 

influenza benzeri semptomlar görülür. Buna Jarisch - Herxheimer reaksiyonu denir. Treponemaların 

parçalanması ile ortaya çıkar.  
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BORRELİA 

  Borrelia türleri muntazam olmayan, gevşek kıvrımlı spiroketlerdir. 

  Mikroaerofilik özellik gösterir. Giemsa ile boyanır.  

  Artropodlar (Bit, kene) tarafından bulaştırılırlar.  

  Lyme hastalığı ve nükseden ateş olarak 2 ana hastalığına neden olurlar.  

B. RECURRENS  

  Nükseden ateşe neden olur.  

  Vektörleri bit ve kenelerdir.  

  Kene kaynaklı olanlar : endemik ateşe sebep olur (Kene) 

  Bit kaynaklı olanlar    : epidemik ateşe sebep olur. (Bit) 

  İnsanlar tek konaktır.  

  Enfeksiyon sırasında Borrelialara ait antijenler değişime uğrar. (3-10 kez) TUS 

  Ateş, titreme, baş ağrısı ve miyalji ile seyreder. 3-5 günde kendiliğinden geçer. 5-10 

günlük ateşsiz dönemlerden sonra tekrar 8-10 ataktan sonra hastalık geçer.  

Tedavi 

 Tetrasiklin  

 Eritromisin 

 Penisilin  

B. BURGDORFERİ 

  Lyme hastalığına neden olur. (Lyme boreliyozu) 

  Kene ısırmasıyla geçer ve en sık yaz aylarında görülür.  

  İnsandan insana bulaşma yoktur.  

  Kenenin ısırık yerinde 3-30 gün sonra eritema kronikum migrans denilen tipik bir lezyon 

oluşur. (etrafı hiperemik ortası soluk) (I. evre) 
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I. evrede 

  halsizlik 

  baş ağrısı 

  ateş 

  titreme 

  eklem ve kas ağrılarıda görülebilir.  

II. evre (Nörolojik - Kardiyolojik) Haftalar + aylar sonra çıkar:  

  Kalp blokları (AV blok ensık) 

  Myokarditler 

  Perikardit 

  Aseptik menenjit 

  Fasial sinir paralizisi (Bell paralizisi) 

  Periferik nöropatiler 

III evre 2 hafta - 2 ay gibi latent evreden sonra başlar:  

  Büyük eklemleri tutan artrit (diz, dirsek vs) 

  Akrodermatitis kronika atrofikans 

  Tedavi edilmezse öldürücüdür.  

 

Kesin tanıda  

 Western blot analizi  

 PCR 

Tedavi 

 Doksisiklin  

 amoksisilin  

 seftriakson 
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LEPTOSPİRA 

  Spiroketlere benzerler. İki adet periplazmik flagellası ile hareketlidirler. 

  Aerob ortamlarda ürerler. Embriyonlu yumurtada üretilebilirler.  

  Temelde bir hayvan hastalığıdır. Hayvanlar leptospirayı idrar ile atar böylece su ve toprağı 

bulaştırır.  

 Köpekler en önemli rezervuardır. 

  Durgun ve alkali suda uzun süre canlı kalırlar.  

  Meslek hastalığı şeklinde (çiftci, veteriner) insanlarda görülebilir.  

  10-14 günlük inkübasyon süresinden sonra şiddetli vaskülit ile karakterize bir enfeksiyon 

oluşur.  

  Hastalarda %90 anikterik %5-10'u ise ikterik (Weil hastalığı-Hepatit) formda görülür.  

 

Hastalık bifazik gidiş gösterir: 

 1. Septisemik genel belirtiler; ateş, titreme ve şiddetli baş ağrısı, hepatit, nefrit, kanama ile 

karakterizedir.  

 2. İmmün dönem: Antikorlar egemendir. Aseptik menenjit, böbrek fonksiyonlarında 

bozulma ile karakterizedir.  

Tanı  

 Anemnezde temas öyküsü ve klinik bulguların olması ve aglutine edici antikorlarda belirgin bir 

artış bulunmasına dayanır.  

Tedavide  

 Penisilin 

 Ampisilin 

 Amoksisilin 

 Doksisiklin 
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CHLAMYDİAE 

  ATP sentezleyemediği için zorunlu hücre içi parazitidirler.  

  Sadece konak hücreler içinde üreyebilirler. 

  Hücre duvar yapısı Gram (-) bakterilere benzer fakat peptidoglikan tabaka yoktur yerine 

tetrapeptid zinrcirleri bulunur. 

  Hücre duvarında gruba özgü lipopolisakkarit yapısında antijenleri vardır.  

  Klamidyalar konakçı hücrenin yüzeyindeki resöptörlere tutunarak fagositozla içeri alınırlar.  

  Hücre içinde inklüzyon cisimcikleri oluştururlar.  

  Klamidya hücre dışında spor benzeri inert bir yapıda iken (Elemanter cisim) hücre içine 

girişi ile metabolik olarak aktif daha büyük bir retiküler cisme dönüşür. Bu da ikiye bölünme ile çoğalır.  

  Sitoplazmik inklüzyon cismi çok sayıda retiküler ve elementer cisimlerden oluşur.  

 Tıbbi önemi olan Klamidyalar: 

 1. C. psittaci (Psitakoz, (Pnömoni)) 

 2. C. trachomatis (Trahom, LGV, üretrit, pnömoni ve konjonktivit) 

 3. C. pneumoniae (Atipik pnömoni) 

C. TRACHOMATİS 

  C. trochomatisin doğal konağı insandır.  

  Cinsel temas ve perinatal bulaşma ile hastalık görülür.  

  C. trachomatisin 15'den fazla immünolojik tipi bulunmaktadır.  

C. trachomatis: 

1. Göz enfeksiyonları: 

  Trahom 

  İnklüzyon konjonktiviti 

2. Ürogenital sistem enfeksiyonları: 

  Erkeklerde nongonokoksik üretrit (en sık etken) 

  Kadınlarda üretrit, servist, salpenjit 

  Lenfogranuloma venerum (L1, L2, L3) 

  Mukopürülan servisitin en sık etkenidir. 

Trahom 

  C. trachomatisin A, B,  ve C serovarları tarafından meydana getirilir.   

  Körlüğe neden olabilir fakat sistemik hastalık yapmaz.  

  Bulaşmada havlu ve kozmetik eşyalar rol oynar.   

  Tropik bölgelerde endemiktir.  
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  Hastalık üst göz kapağında başlar, sonra keratit yapar. (Mononükleer hücre hakimiyeti 

vardır) 

  Enfeksiyonlara bağlı körlüğün en sık nedenidir.  

 

Tanı 

 Hücre Kültürü 

 Direkt antijen saptama(dış membran proteinleri veya lipopolisakkarit antijenlerini araştıran 

enzim immün assay veya direkt floresan antikor testlerin)  

Tedavi 

 Azitromisin ve tetrasiklin kullanılır.  

İnklüzyon konjonktiviti  

 İnklüzyon konjonktiviti (İ.K) etkeni yenidoğanda doğum kanalında ve yüzme havuzlarında 

bulaşabilir.  

  (İ.K) Trahomun aksine alt göz kapağından başlar. 

 (İK) konjonktivitada folliküler hipertrofi vardır.   

 Doğumdan 1-2 hafta sonra neonatal pnömoniye de neden olur.  

Lenfogranüloma venerum (LGV)  

  L1, L2, L3 alt tipleri tarafından yapılır.  

  LGV cinsel ilişki ile bulaşır.  

  LGV'de genital organda papül vezikül ve sonunda ağrısız ülser oluşur. 1 haftada kaybolur.  

  2 hafta artrit, konjunktivit ve meningoensefalite de sebep olabilir.   

 

Tedavide  

 tetrasiklinler  
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C. PSİTTACİ 

  Doğal konağı kuşlardır.  

  Kuru kuş gübresinin solunumu ile bulaşır.  

  Kümes hayvanlarının oluşturdukları enfeksiyon ornitoz, papağan gibi kuşlarda ise psittakoz 

adını alır.  

  Balgamla insandan insana da bulaşır. C. psittaci primer olarak akciğerleri enfekte eder.  

  Enfeksiyon belirtisiz (sadece antikor titresinin artışı ile farkedilir) olabilir veya yüksek ateş ve 

pnömoniye neden olabilir. 

Tedavide 

 tetrasiklin 

C. PNEUMONİAE 

  Genç yetişkinlerde üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur.  

  Atipik pnömoni etkenidir.  

  Doğal konağı insandır. 

  Damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. 

  C. pneumoniae glikojen içermeyen inklüzyonlar yapar. 

Tanı 

 Serolojik antikor tayini 

Tedavide 

 Tetrasiklin 

  Makrolid 

  Kinolon 

RİCKETTSİAE 

  Riketsiyalarda zorunlu hücre içi parazitlerdir. 

Riketsiyalar başlıca 3 hastalık yapar: 

  Tifüs 

  Lekeli humma 

  Q humması 

Özellikler 

  Işık mikroskobunda çok zor görülür.  

  Hücre duvarları Gram (-)'lere benzer fakat Gram boyasıyla da çok az boyanırlar.  

  Hücre dışında replikasyon için gereken enerjiyi üretemediklerinden zorunlu hücre içi 

parazitidirler. Konak hücre içinde ikiye bölünerek çoğalır.  
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  Proteus vulgularisin OX suşlarının antijenleri R. prowazekii, R. tsutsugamushi ve R. 

rickettsii ile çapraz reaksiyon verir.  

  Proteus ile aglütinasyon veren antiriketsiyal antikorları aramaya yönelik Weil-Feliks testi bu 

çapraz reaksiyona dayanır.  

  Riketsiyalar varlıklarını doğada kene, bit, pire ve akar gibi bazı artropodlarda sürdürürler ve 

insana artropodun sokması ile bulaşırlar. (İstisna C. burnetti inhalasyonla) 

  Tüm riketsiya hastalıkları zoonoz olup bunun istisnasıda sadece insanda görülen 

epidemik tifüstür.  

  Riketsiyanın neden olduğu tipik lezyon özellikle riketsiyanın yer aldığı damar duvar endotel 

örtüsünde bir vaskülittir.  

  Deride döküntü, ödem ve kanama yapar. 

  Embriyonlu tavuk yumurtası sarı kesesinde yada koryoallantoik kesede ürerler.  

 Sülfonamidler hastalığın şiddetini arttırdıklarından Rickettsia enfeksiyonlarında 

kullanımı kontrendikedir. 

 Rickettsia tedavisinde ilk tercih antibiyotik tetrasiklin’dir. 

 

KAYALIK DAĞLAR LEKELİ HUMMASI 

  Etken R. rickettsii 

  Ateş, baş ağrısı, miyalji ve halsizlik gibi belirtilerle akut olarak başlar.  

  2-6 gün sonra tipik döküntüler başlar. (El ve ayakta başlar) 

  Deliriyum ve koma gibi ciddi SSS değişiklikleri görülebilir. 

  Ağır olgularda DIC, ödem ve şok gelişebilir.  

  Kene R. rickettsii'nin önemli bir rezervuarı olduğu kadar aynı zamanda vektörüdür.  

  Kişiden kişiye bulaşma yoktur.  

  ABD'de riketsiyal hastalıkların %95'inden sorumludur.  
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Tanı 

 PCR 

 Deri biopsisinden immunfleresan boyama 

Tedavi 

 Tetrasiklin  

Q HUMMASI 

  Etken C. burnettiidir.  

 Diğer riketsiyal hastalıklarda farklı olarak hastalığın odak noktası akciğerlerdir. 

  Hastalık ateş, baş ağrısı ve gribe benzer semptomlarla birden başlar. Sonra pnömoni tabloya 

eklenir.  

  Pnömoni-hepatit birlikteliği Q hummasını düşündürmesini gerektirecek kadar sık görülür.  

  Ender olarak döküntü görülür.  

  Kronik enfeksiyon subakut endokardite neden olur. 

  Q humması artropod sokması ile bulaştırılmayan bir riketsiyal hastalıktır.   

 İnsanlara enfekte materyalin aerosollerinin solunması ile bulaşır.  

  Sütlede geçebilir ancak subklinik enfeksiyon oluşturur.  

Tedavi 

 Tetrasiklin  

EPİDEMİK TİFÜS 

  Etken R. prowazekiidir. Bitlerde taşınır.  

  Bitlerin uçma ve sıçrama yetenekleri olmadığı için ancak kalabalık savaş, göç ve doğal afet 

zamanlarında salgınlar yapar.  

  Riketsiyalar girdiği yerde çoğalır ve kan dolaşımına katılır.  

  Damar çevresinde Fraenkel nodülü denen tifüs nodülleri oluştururlar.  

  Ani yükselen ateş, halsizlik, baş ağrısı ile başlar. 

  Ateş 40-410C yükselir ve iyileşene kadar yüksek kalır. (Ortalama 2 hafta) 

  4-7. günlerde makül-papül şeklinde, pembe renkli, basmakla solan döküntüler belirir. (Yüz, 

avuç içi ve ayak tabanında görülmez) 

  2. haftadan sonra iz bırakmadan iyileşirler.  

  Enfeksiyon kalıcı bağışıklık geliştirir.  

  İyileşenlerde myokardit, gangren ve trombofilebit gibi komplikasyonlar görülebilir.  

  Tedavide tetrasiklin ve kloramfenikol kullanılır. 

  Sülfonamidler kesinlikle kullanılmamalıdır. (Aktive eder) 

  Brill-Zinsser hastalığı epidemik tifüsün nükseden bir formudur. 
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Lekeli ateş R. rickettsii Kayalık dağlar 
benekli ateşi 

Kene Yabani kemiriciler, keneler 

Lekeli ateş R. canari Akdeniz ateşi Kene Yabani kemiriciler, keneler 

Lekeli ateş R. akari Riketsia çiçeği Akar Yabani kemiriciler, fare, 
akarlar 

Lekeli ateş R. sibirica Kuzey Asya kene 
tifüsü 

Kene Yabani kemiriciler, keneler 

Lekeli ateş R. australis Avustralya kene 
tifüsü 

Kene Yabani kemiriciler, keneler 

Tifüs R. prowazekii Epidemik tifüs Vücut biti İnsanlar 

Tifüs R. typhi Fare (pire) tifüsü 
(endemik tifüs) 

Pire Yabani kemiriciler 

Tifüs R. tsutsugamushi Çalılık tifüsü Akar Akarlar, yabani kemiriciler 

Q ateşi C. burnetii Q ateşi Yok Koyun, sığır, kedi, keçi 

Ehrllchiozis E. chaffeensis, equi, 
sennetsu 

Ehrlichiozis Kene Keneler 

 

EHRLİCHİOZİS 

  Ehrlichia cinsi içindeki bakteriler, primer olarak lenfasitleri, nötrofilleri ve monositleri enfekte 

eden lökositik mikroorganizmalar olarak adlandırılırlar. Ehrlichia cinsi üç genogruptan oluşmaktadır.  

  Birinci genogrup olan E. canis geno grubu içindeki dört türden biri olan E. chaffeensis insan 

monositer ehrlichiozisinin, E. phagocytophila adı verilen ikinci geno gruptaki üç türden biri olan E. 

equi insan granülositer ehrlichiozisinin, son genogrup olan E. senfletsu geno grubundaki iki türden 

biri olan E. sennetsuda Sennetsu ateşinin etkenleridir.  

  Japonyada görülen Sennetsu ateşi ateş, letarji, servikal lenfadenopati, periferik yaymada 

lenfomonositoz ve atipik lenfositlerin varlığı ile karakterizedir. İnsan manasiter ve granülasiter 

ehrlichiozisi ise klinik olarak Kayalık Dağlar benekli ateşine benzer.  

  Bakteriler insana keneler aracılığıyla bulaşır ve keneler ve geyikler aynı zamanda hastalığın 

rezervuarlarıdır. Hastalık ateş, miyalji, baş ağrısı ile başlar. Etkenlerin lökositler ve trombositler 

üzerine olan etkisi nedeniyle lökopeni ve trombositopeni sıktır. Döküntü sadece %20 hastada 

görülebilir. Hastalık genellikle iyi seyirlidir ve mortalitesi çok düşüktür.  

  Tanı amacıyla periferik kan hücrelerinin boyalı preparatları hazırlanabilir ve kültür yapılabilir. 

Ancak bunlar duyarlılığı düşük ve güç yöntemlerdir.  

  En sık kullanılan testler, hastalığın başlangıcından iki hafta sonra yükselen antikorları 

saptamaya yönelik serolojik incelemeler ve bakterilerin nükleik asitlerini araştırmaya yönelik DNA prob 

yöntemleridir.  

  Tedavide letrasiklin (veya doksisiklin) kullanılır, Kloramfenikolün bu enfeksiyonlarda çok etkili 

bir antibiyotik değildir. 



TUS DERS NOTLARI 
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