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ÖZET

Gazl› gangrende materyalin direkt Gram boyama ile incelenmesi klinisyene tan›y› koymada ve tedavi ko-
nusunda acil karar verilmesi gerekti¤inde, çabucak de¤erli bilgi sa¤lar. Burada, laboratuvar›m›zda farkl› zaman-
larda incelenen iki materyal münasebetiyle gazl› gangrenin laboratuvar tan›s›n›n önemi vurgulanmak istenmifl-
tir. Her iki materyal de operasyon öncesi ameliyathanede al›nm›flt›r. Vakit kaybedilmeden sürüntü örnekleri-
nin Gram boyamalar› incelenmifl, her ikisinde de direkt mikroskopik görünümün Clostridium ile uyumlu ol-
du¤u ve gazl› gangren tan›s›n› destekledi¤i ameliyathaneye hemen bildirilmifltir. Anaerob kültürler için anaerob
jar kullan›lm›flt›r. Birinci materyalin anaerob kültüründe biyokimyasal identifikasyona göre C. septicum ve C.
perfringens, ikinci materyalin anaerob kültüründe ise kar›fl›k koloniler üremifl, ancak pasajlarda yaflat›lamad›¤›
için ileri identifikasyonu gerçeklefltirilememifltir. Sonuç olarak, gazl› gangren gibi ciddi bir infeksiyonda basit
bir Gram boyamadan elde edilecek verinin klinisyenin tedavi seçimine büyük bir yarar sa¤layaca¤› ve her la-
boratuvar›n imkanlar› çerçevesinde yap›labilecek baz› basit testler ile en s›k rastlanan izolatlar›n identifikasyo-
nunun mümkün oldu¤u vurgulanm›flt›r.
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SUMMARY

The Importance of Microbiological Diagnosis of Gas Gangrene

The direct Gram staining examinations of materials in gas gangrene quickly provide valuable information
for the clinician in establishing the diagnosis when a rapid decision about therapy is necessary to be made.
Here the importance of laboratory diagnosis of gas gangrene has been desired to be emphasized on the oc-
casion of two materials examined in our laboratory at different times. Both materials were obtained in the
operating room before surgery. Gram-stained smears were quickly examined and the operating room was
informed at once that the microscopic apperances were well-proposed to Clostridium and supported the
diagnosis of gas gangrene. Anaerobic jar was used for the anaerobic cultures. C. septicum and C. perfringens
were biochemically identified in anaerobic culture of the first material. But mixed colonies were produced in
the anaerobic culture of the second material and further identification of the second one could not be done
because of inability to keep them alive. Consequently it has been emphasized that in a severe infection such
as gas gangrene a simple gram staining provides a useful information for the physician to choose a treatment
and the most common isolates can be identified by some simple tests which are able to be done in all labo-
ratory conditions.
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Gazlı gangren; anaerobik, gaz oluşturan Clostri-
dium türlerinin sebep olduğu kas nekrozu ve siste-
mik toksisite ile karakterize harap edici, hızlı ilerle-
yen, nadir bir infeksiyondur. %80’ninden Clostridi-
um perfringens sorumludur. Bunu C. septicum, C.
novyi ve C. bifermantens izler. Clostridium’lar
hayvan dışkısı ile bulaşık toprakta yaygın olarak bu-
lunur ve yumuşak doku yaralanmalarına çevreden
bulaşarak hastalığa sebep olurlar. 

Gazlı gangren vakalarının %60'ı travmaya bağlı-
dır ve yaklaşık 2/3’ü ekstremiteleri tutar (1). Son 20
yılda anaerobik bakteriyoloji alanındaki ilerlemeler,
kesin tanıyı mümkün kılmış ve klinisyenlerin dikkati-
ni özellikle cerrahi hastalarda zorunlu anaerobların
önemine çekmiştir.

Gazlı gangrende erken tanı çok önemlidir. Tanı-
sı primer olarak klinik bulgulara, cerrahide miyonek-
rozun gösterilmesine dayanır ve mikrobiyolojik veri-
lerle desteklenir. Başlangıç tedaviye hemen her za-
man ampirik olarak klinik infeksiyonun tabiatına, en
muhtemel mikroorganizmalara, Gram boyamadan
elde edilen veriye dayanarak başlanmalıdır (1,2).
Bakteriyolojik çalışmalar, eksudanın Gram boyama-
sında morfolojik olarak Clostridium ile uyumlu
gram pozitif basiller görüldüğünde ve kültürde üretil-
diğinde tanıyı destekler. Türlerin ayırımı morfolojiye,
sporların yerleşimine, biyokimyasal reaksiyonlara
bağlıdır.

Burada, iki vaka münasebetiyle gazlı gangrenin
laboratuvar tanısının önemi ele alınmıştır.

Materyal 1

Açık kırık nedeniyle sol ön kolunun alçıya alın-
masından 10 gün sonra gazlı gangren düşünülerek,
fasiotomi amacıyla acilen operasyona alınan hasta-
dan mikrobiyolojik tanı için ameliyathanede mater-
yal alındı. Ameliyat öncesi infekte yaradan steril bir
swab ile sürüntü örneğinden hemen yerinde ikişer
adet %5 koyun kanlı agar besiyeri, çikolatamsı agar
besiyeri, EMB ve tiyoglikolatlı buyyona uygun ekim-
ler yapıldı. Birer tanesi anında Gas-Pak anaerobik
jara yerleştirilerek laboratuvara nakli sağlandı. Diğer
besiyerleri aerob ortamda inkübe edilmek üzere jar-
la beraber etüve kaldırıldı. Sürüntü örneğinden he-
men yapılan direkt Gram boyamada nadir polimorf
nüveli lökosit (PNL) tipi iltihap hücreleri ve gram po-
zitif sporsuz basiller görüldü (Resim 1). Nadiren bazı
sahalarda da gram pozitif sporlu basiller mevcuttu.
Sporlar subterminal yerleşimli ve basili genişleten
tipteydiler.

Materyal 2

Açık kırık nedeniyle bacağı alçıya alınan, dolaşım
bozukluğu gelişen ve bir hafta sonra nekrotizan fasi-
it düşünülerek fasiotomi amacıyla acilen operasyona
alınan hastadan yine ameliyathanede materyal alın-
di. Ameliyat öncesi infekte yaradan alınan sürüntü
örneğinden ikişer adet %5 koyun kanlı agar besiye-
ri, çikolatamsı agar besiyeri, EMB ve tiyoglikolatlı
buyyona uygun ekimler yapılıp, aerob ve anaerob
inkübasyonu sağlandı. Sürüntü örneğinden yapılan
direkt Gram boyamada gram pozitif, iri, kısa basiller
ve gram negatif basiller görüldü. Gram pozitif basil-
ler genelde sporsuz olmakla beraber nadir subtermi-
nal sporlu olan basiller de mevcuttu.

Her iki vakada da görüldüğü gibi, ameliyathane-
de materyal alınır alınmaz ekimleri yapıldı ve ana-
erobik jar içersinde laboratuvara transporte edilerek
inkübatöre konuldu. Sürüntü örneklerinin gram bo-
yamaları yapılarak incelendi ve bu direkt mikrosko-
pik görünümün Clostridium ile uyumlu olduğu, gaz-
lı gangren tanısını desteklediği ameliyathaneye vakit
kaybedilmeden bildirildi.

İlk materyalde inkübasyonun 48. saatinde jar
açıldı ve kanlı agar besiyerinde kötü kokulu, bazıları
yayılma gösteren, bazıları çift beta hemoliz zonu
oluşturan, geniş, düzensiz kenarlı koloniler ile karak-
terize bir üreme görüldü. Bu kolonilerden yapılan
Gram boyamada çoğunluğu sporlu olan gram pozi-
tif basiller, serbest sporlar ve gram pozitif koklar gö-
rüldü (Resim 2). Basillerdeki sporlar diğerindeki gibi
yine subterminal yerleşimli ve basilden daha genişti.
Aerob ortamda inkübe edilen besiyerlerinde de
Staphylococcus aureus üredi. Anaerob kanlı besi-
yerinden yapılan bir dizi pasaj sonrasında hemoliz
yapmış, geniş, düzensiz kenarlı, yayılma gösteren
saf koloniler elde edildi. Aerob üreme göstermedi.
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Resim 1. Direkt Gram boyama (100x).



Bunların Gram boyamasında serbest sporlar, subter-
minal sporlu gram pozitif basiller görüldü. Kendi la-
boratuvar imkanlarımızla biyokimyasal idantifikasyo-
nu çalışıldı. Sonuçta;

Katalaz negatif,

Hareket pozitif,

Lesitinaz negatif,

Glukoz fermantasyonu pozitif,

Laktoz ve/veya Sukroz fermantasyonu pozitif,

İndol negatif,

Üreaz negatif,

Eskülin hidrolizi pozitif,

Sütü parçalaması pozitif idi (Resim 3).

Tüm bu özellikleriyle sadece Clostridium septi-
cum’la uyumluydu. İlk pasajlardan bir kanlı besiyeri
örneği, İndirekt Floresan Antikor (IFA) tekniği ile
identifikasyon için Pendik Veteriner Araştırma Ens-
titüsü (PVAE)'ne gönderilmişti. PVAE’de yapılan
identifikasyon neticesi de Clostridium perfringens
olarak bildirildi. Burada tekrarlanan pasajlarda kanlı
besiyerinde 2-4 mm çapında, yuvarlak, hafif kaba-
rık, yüzeyi ve kenarları düz, grimsi, yayılma göster-
meyen, çift hemoliz zonu oluşturan S tipi saf koloni-
ler elde edilmişti.

Bunların C. septicum, C. novyi ve C. chauvcei
konjugatları ile immunfloresan boyamaları negatif
sonuç vermiş, üstelik bir yarısına C. perfringens an-
tiserumu sürülen kanlı besiyerinde hemoliz yapma-
ması ile C. perfringens olarak adlandırılmıştı. Böy-
lece bu gazlı gangren vakasının C. septicum ve C.
perfringens mikst infeksiyonuna bağlı olduğu sonu-
cuna varıldı. C. septicum olarak adlandırdığımız saf
kolonilerin IFA tekniği ile teyid ettirilmek üzere

PVAE’ne gönderilmesi planlandığı halde daha son-
raki pasajlarda yaşatılamadı.

İkinci materyalde, 24 saatlik inkübasyon sonra-
sında aerob kültürlerde Escherichia coli üredi. 48.
saatte anaerob jar açıldı ve kanlı agar besiyerinde
kötü kokulu, çift hemoliz zonu oluşturmuş, geniş,
düzensiz kenarlı, hafif yayılma gösteren karışık kolo-
niler görüldü. Gram boyamasında gram pozitif spor-
suz, bazıları subterminal sporlu basiller ve gram ne-
gatif basiller mevcuttu. Pasaj sonrasında anaerob
kanlı agar besiyerinde çift hemoliz zonu daha belir-
gin olan, geniş, düzensiz kenarlı, grimsi koloniler ve
Gram boyamasında gram pozitif sporsuz basillerin
hakimiyetinde gram pozitif sporlu basiller ve nadiren
gram negatif basiller görüldü. PVAE’ye IFA tekniği
ile identifikasyonu için bir kanlı agar besiyeri gönde-
rildi. Ancak gerek laboratuvarımızda, gerekse
PVAE’de bundan sonra yapılan pasajlarda organiz-
ma yaşatılamadığı için daha ileri tür ayrımı mümkün
olamadı. Sonuçta bu materyalin kültür sonucu
Clostridium spp. ve E. coli olarak rapor edildi.

TARTIŞMA

Gram pozitif, sporlu, anaerob basiller olan
Clostridium türlerinin hastalık oluşturabilmesi için
doğada uzun süre canlı kalan sporlarının, yaralanma
sonucu açık deri yoluyla alınması ve uygun hipoksik
şartların yerine gelmesi gerekmektedir. (2-6). Ülke-
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Resim 2. Kültürün Gram boyaması (100x).

Resim 3. Anaerob jardan çıkarılan sütlü, TSİ ve
hareket besiyerleri.



mizdeki gibi toprağında Clostridium sayısının yük-
sek olduğu bölgelerde toprakla uğraşan kişiler, inşa-
at ve endüstri işçileri, trafik kazası geçirenler ve hij-
yen şartları iyi olmayan insanlarda oluşturdukları in-
feksiyonlar pek küçümsenecek düzeyde değildir. Za-
manında müdahale edilmeyen böyle infeksiyonlarda
mortalite oranının hayli yüksek olduğu da bilinmek-
tedir (7).

Diğer anaerob infeksiyonlar gibi gazlı gangrenin
tanısı da temelde klinik olarak yapılır. Bazı durumlar-
da kültür için uygun bir örnek alınamaz. Uygun ör-
nek alındığı zaman bile, bazı hastaneler yeterli ana-
erob laboratuvar desteğine sahip değillerdir. Aynı za-
manda, anaerob bakteriler sıklıkla yavaş ürerler ve
identifikasyonları günler alır (1). Oysa gazlı gangren,
çabuk tanı gerektiren acil bir durumdur. Bu yüzden
olası doğru bir mikrobiyolojik tanı, klinik gözlemlere
dayanmalıdır. Materyalin direkt Gram boyama ile in-
celenmesi ise klinisyene tanıyı koymada özel yardım
sağlar (8). Kötü kokulu bir akıntı, doku nekrozu, ab-
se oluşumu, gangren veya gaz üretimi anaerob in-
feksiyon varlığının; Gram boyanmış örnekler özel
bakteriyel türün ipucunu verebilir (1,9). Böylelikle,
klinik olarak tanısı konmuş bir gazlı gangren infeksi-
yonunun olası patojeni Gram boyama ile destekle-
nir, kültür ve ileri identifikasyonu ile tür tayini yapı-
lır.

Diğer anaerobik bakterilerde olduğu gibi, klinik
materyallerin uygun seçimi, alınması ve nakli, Clost-
ridial infeksiyonun laboratuvar tanısı için özellikle
önemlidir. Doku örnekleri infeksiyonun aktif yerin-
den alınmalı ve materyaller çabucak anaerob ortama
alınarak laboratuvara nakledilmelidir. Bu amaçla kul-
lanılan anaerobik jarlar veya disposable inkübasyon
çantaları, anaerobik bakteriyolojiyi daha küçük has-
tane laboratuvarlarına bile getirmiştir (8,9).

Gazlı gangren, Clostridium’lara spesifik bir in-
feksiyondur. Türlerin ayrımı; morfolojiye, sporların
yerleşimine, kolonilerin üreme özelliklerine, biyo-
kimyasal reaksiyonlara ve fermentasyon ürünlerine
bağlıdır. Türlerine göre, değişen farklı şekilleri ve bü-
yüklükleri, sıklıkla hücreyi genişleten farklı yerleşim-
li sporları vardır. En sık izole edilen C. perfrin-
gens’de sporulasyon sık değildir. Koloni morfolojile-
ri de hücre morfolojileri gibi tek tip değildir. Genel-
de kanlı agarda kolonilerin etrafında çift hemoliz zo-
nu C. perfringens için, kısa bir sürede tüm plağa ya-
yılan “medusa head” tipi yayılmacı koloni C. septi-
cum için tipiktir. Clostridium türlerinin ayrımı için
oksijen duyarlılığı, hareket, lesitinaz üretimi, lipaz
üretimi, jelatin hidrolizi, süte etki, üreaz aktivitesi, in-

dol üretimi ve karbonhidratların fermantasyonu gibi
biyokimyasal bazı özelliklerden de yararlanılır ki bun-
lar bir çok klinik laboratuvarın yetenekleri içindedir
(8).

Genelde anaerobların hızlı identifikasyonu için
pazarlanmış ticari kitler bulunmakla beraber güveni-
lir değildir. Floresan Antikor Tekniği (FAT), çabuklu-
ğu, duyarlılığı ve özgüllüğü nedeniyle bakteriyolojide
tartışılmaz bir yere sahiptir. Ancak grup antijenlerine
karşı konjugatların güçlükle hazırlanabilmesi bu yön-
temin tanıdaki yerini sınırlamaktadır (7).

Özellikle gazlı gangren gibi tanı ve tedavisi acili-
yet gerektiren bur durumda klinik bakteriyoloji labo-
ratuvarına düşen görev, materyalin uygun bir şekilde
alınarak naklini ve anaerobik koşullar altında inkübe
edilmesini sağlamak ve Gram boyamaları, anaerobik
bakteriyi gösteren morfotiplerin varlığı açısından in-
celeyerek bulguları en kısa sürede klinisyene rapor
etmektir. Laboratuvar, anaerobik identifikasyon im-
kanlarından yoksun olsa bile, en azından bir klinik
materyalde anaerob varlığı veya yokluğu rapor edile-
bilmeli ve gerekirse daha detaylı inceleme için izolat-
ları bir referans laboratuvarına gönderebilmelidir. Bir
çok anaerob, Gram boyama ve koloni morfolojisinin
incelenmesi gibi basit ve ucuz imkanlarla cins seviye-
sinde tanınabilir. Hasta bakımının ön planda olduğu
bir hastanede bu seviyede identifikasyon yeterli ola-
caktır, ancak eğitim hastaneleri laboratuvarlarından
daha ileri identifikasyon beklenmektedir. Her ne ka-
dar Clostridium’ların klasik bakteriyolojik yöntem-
lerle izolasyon ve identifikasyonları oldukça güç olsa
da burada da görüldüğü gibi her laboratuvar imkan-
larında yapılabilecek bazı basit testler ile hiç değilse
gazlı gangrenin en sık rastlanan izolatlarını tanımak
mümkün olacaktır.
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