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HATALI METOTREKSAT KULLANIMI SONUCU GELİŞEN NÖTROPENİK ATEŞ: OLGU SUNUMU
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 Folik asit metabolizmasını inhibe ederek DNA 
sentezini bozan metotreksat, kanser tedavisinin 
yanında romatoid artrit gibi kollajen doku hastalıkla-
rının tedavisinde de kullanılmaktadır. Yüksek doz 
metotreksat kullanımına bağlı kemik iliği süpresyonu 
görülebilir. Ancak düşük doz kullanımda bu yan etki 
beklenmeyen bir durumdur. Bu yazıda, romatoid 
artrit tanısı alan bir hastada düşük doz metotreksat 
kullanımına bağlı gelişen nötropenik ateş olgusu 
sunulmuştur.
 Dahiliye polikliniğine ağız içinde yara, yemek 
yiyememe ve halsizlik yakınmalarıyla başvuran 43 
yaşında kadın hastanın hikayesinde; bir hafta önce 
fizik tedavi polikliniğinde yapılan incelemeler sonra-
sında romatoid artrit tanısı aldığı ve tedavide metot-
reksat 2.5 mg tb haftada bir gün sabah 2tb, akşam 2tb 
başlandığı öğrenilmiştir. Ancak hasta yanlışlıkla her 
gün sabah 2tb, akşam 2 tb aldığını ifade etmiştir. 
Tedaviden bir hafta sonra hastanın ağzında yaralar, 
halsizlik ve yutma güçlüğünün geliştiği saptanmıştır. 
Fizik muayenede genel durum orta ve bilinci açık 
olan hastada aksiler ateş 38.5°C, arteriyel tansiyon 
110/70 mmHg, nabız 100/dk saptanmıştır. Baş ve 
boyun muayenesinde ağız mukozasında plak şeklin-
de beyaz renkli ülsere yaralar gözlenmiştir. 
Laboratuvar incelemelerde lökosit sayısı 1070/mm3 

(nötrofil sayısı 100/mm3), hemoglobin 8,8 g/dl ve 
trombosit 32 000/mm3 bulunmuştur. Hasta, metot-
reksat ilişkili pansitopeni ve nötropenik ateş nedeniy-
le dahiliye kliniğine yatırılmıştır. Enfeksiyon hastalık-
ları kliniği ile konsültasyonu yapılan hastada yüksek 
riskli febril nötropenik ateş ve özofajit düşünülmüş-
tür. Kan kültürü alındıktan sonra hastaya meropenem 
1 g flk 3x2, vankomisin 1 g flk 2x1 ve flukonazol 100 
mg 2x1 flk parenteral başlanmıştır. Ayrıca ağız içi 
ülsere yaralar için mikostatin oral süspansiyon ve 
nötropeni için Neupogen 30 (G-CSF) 1x1 subkutan 
tedaviye eklenmiştir. Hemoglobin seviyesi 6.8 g/
dl’ye düşen hastaya iki ünite eritrosit süspansiyonu 
ve trombosit sayısının 17 000/mm3 olması üzerine altı 
ünite trombosit replasmanı yapılmıştır. Tedavinin 
üçüncü gününde ateşi düşen ve yedinci gününde 
nötropenisi düzelen hasta 10 günlük takip sonrası şifa 
ile taburcu edilmiştir. 
 Hekimlerin; metotreksat başlanacak hastalara ilaç 
kullanımı ile ilgili detaylı bilgi vermesi, ilaca bağlı 
hayatı tehdit eden yan etkilerin önlenmesinde yararlı 
olacaktır.

Anahtar sözcükler: ateş, metotreksat, nötropeni, romato-
id artrit, yan etki
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 Pseudomonas aeruginosa kistik fibroz hastalarından 
izole edilen en önemli patojendir. Bu çalışmanın 
amacı, P.aeruginosa ile kolonize olduğu bilinen 10 has-
tadan üç ay ara ile iki kere alınan örneklerden izole 
edilen P.aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkla-
rının ve fenotipik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. 
 Takip edilen 10 hastadan Ağustos ve Kasım 2013 
tarihlerinde olmak üzere, iki kere derin boğaz salgısı 
veya balgam örnekleri alınmıştır. İzole edilen suşların 
kesin tanımlanması API 20 NE kiti ile yapılmıştır. 
Antibiyotik duyarlılığı Müller-Hinton agarda (Bio-
rad, Fransa) disk difüzyon yöntemi (Kirby-Bauer) ile 
test edilmiş ve Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda değerlendi-
rilmiştir. 
 Örnek alınan 10 hastadan toplam 41 P.aeruginosa 
suşu izole edilmiştir. Bunların 17 tanesi non-mukoid 
(% 41), 24 tanesi ise mukoid (% 59) koloni morfoloji-

sinde üremiştir. İzole edilen suşlarda 28 farklı direnç 
paterni belirlenmiştir. En çok direnç ya da azalmış 
duyarlılık izlenen antibiyotikler sırasıyla gentamisin 
(% 41), ofloksasin (% 41) ve amikasin (% 37) olarak 
saptanmıştır. Suşların en duyarlı olduğu antibiyotik-
ler ise meropenem (% 88), imipenem (% 85) ve aztre-
onam (% 85) olarak tespit edilmiştir. 
 Tüm hastalar göz önüne alındığında direnç 
paternlerinin oldukça heterojen olarak dağıldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte, fenotipik özellikleri 
benzemeyen 12 suşun aynı direnç paternine sahip 
olduğu görülmüştür. Böyle suşların kesin ayrımı için 
moleküler yöntemlerin kullanılması gerektiği sonu-
cuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler: bakteriyel direnç, kistik fibroz, pseu-
domonas
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 Cerrahi alan infeksiyonlarının (CAİ) takibi ve 
etken mikroorganizmalardaki değişim eğiliminin 
izlenmesi profilaksi politikalarını belirlemede ve 
ampirik antibiyotik tedavilerini yönlendirmede birin-
ci etkendir. Hastane infeksiyonu etkeni olan mikroor-
ganizmalar direnç paternleri açısından özelliklidir ve 
tedavileri sorunludur. 
 Bu çalışmada; 2012-2013 yıllarında Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde CAİ etkeni olarak sapta-
nan mikroorganizmaların incelenmesi amaçlanmıştır. 
 Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine 
göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif sürveyans 
sistemi ile 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihlerinde 
opere edilen hastalarda gelişen CAİ’ler incelenmiştir. 
İzole edilen etkenler tanımlanmış ve test edilen anti-
biyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory 
Standarts Institute kriterlerine uygun olarak değer-
lendirilmiştir. 

 2012 yılında 82 CAİ (71 etken), 2013 yılında 63 
CAİ (74 etken) saptanmıştır. 2012 yılında etkenlerin 
% 40’ı, 2013’de % 33’ü yüzeyel insizyonel CAİ’den 
izole edilirken, derin CAİ etkenleri % 43’den % 51’e 
yükselmiş, organ boşluk infeksiyon etkenleri oranın-
da değişiklik olmamıştır.
 İzole edilen etken mikroorganizmalar içinde E.coli 
% 22’den % 16’ya gerilerken, % 11 olan nonfermenta-
tif Gram negatif bakteri oranı 2013’de % 20’ye yüksel-
miştir.
 Cerrahi servislerde yatan hastalarda sağlık bakımı 
ile ilişkili infeksiyonlardan en sık cerrahi alan infeksi-
yonları görülmektedir. Bunun için hastane sürveyans 
verilerinin analizi, izole edilen mikroorganizmaların 
dağılımı, antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, bu 
hastalarda infeksiyonun kontrolü ve ampirik tedavisi 
seçenekleri açısından önemlidir.

Anahtar sözcükler: cerrahi alan infeksiyonu
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 Hastane infeksiyonları içinde en ciddi olan venti-
latör ilişkili pnömonidir (VİP). Mortalite ve morbidi-
tesinin yüksek olması, Yoğun Bakım Üniteleri’nde 
(YBÜ) yatan ve altta yatan hastalıkları nedeniyle 
infeksiyona eğilimi artmış ve immünitesi bozulmuş 
hastalarda, YBÜ ilişkili dirençli bakterilerle oluşması 
nedeniyledir. 
 Bu çalışmada 2012-2013 yıllarında Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde saptanan VİP etkenleri 
ve antimikrobiyal direnç durumlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
 Retrospektif olarak yapılan bu çalışma Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak 2012-31 
Aralık 2013 tarihleri arasında yatan hastalarda gelişen 
VİP infeksiyonları, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) kriterlerine göre laboratuvar ve 
kliniğe dayalı aktif sürveyans sistemi ile belirlenmiş-
tir. İzole edilen etkenler tanımlanmış, antibiyotik 
duyarlılıkları test edilmiş ve Clinical and Laboratory 
Standarts Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlen-
dirilmiştir. 
 2012 yılında 63 VİP atağı (70 etken), 2013’de 65 

VİP atağı (68 etken) saptanmıştır. İki yıllık süreçte 
etkenlerin % 71’ini non-fermentatif Gram negatif bak-
terilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. 2012’de % 49 
olan Acinetobacter baumannii oranı 2013’de artarak % 
61, 2012’de % 23 olan Pseudomonas aeruginosa oranı 
2013’de azalarak % 9 olarak saptanmıştır. Klebsiella 
pneumoniae oranlarında (% 13) değişiklik saptanma-
mıştır (Tablo). Antibiyogram sonuçlarına göre A.bau-
mannii’de karbapenem direnci % 100, P.aeruginosa’da 
% 80 olarak belirlenmiştir.
 VİP’ler yoğun bakımlarda görülen morbidite ve 
mortalitesi en yüksek infeksiyonlardır. Yoğun bakım 
üniteleri genel durumu bozuk hastaların en sık yattığı 
ve invazif girişimlerin yoğun uygulandığı hastane 
infeksiyonları bakımından en riskli alanlardır. Bunun 
için hastane sürveyans verilerinin analizi, izole edilen 
mikroorganizmaların dağılımı, antibiyotik duyarlılık-
larının bilinmesi, infeksiyonun kontrolü ve tedavisi 
açısından önemlidir.

Anahtar sözcükler: ventilatör ilişkili pnömoni
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Tablo. VİP etkenleri.

Etkenler

Acinetobacter baumannii
Candida albicans
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Hafnia alvei
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Stenotrophomonas maltophlia

Toplam

34
 1
 2
 1
 2
 1
 1
 9
16
 -
 3
 -

70

2012
sayı (%)

(49)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)

(13)
(23)

 (5)

(100)

41
 -
 2
 1
 -
 -
 1
 9
 6
 1
 6
 1

68

2013
sayı (%)

(61)

(4)
(1)

(1)
(13)
(9)
(1)
(9)
(1)

(100)
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 Başta Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa 
olmak üzere non-fermentatif Gram negatif (NFGN) bakteri-
ler son yıllarda giderek artan sıklıkta hastane infeksiyon 
etkenleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İn-vitro antibiyo-
tik direnç profillerinin belirlenmesi ve uygunsuz antibiyotik 
kullanımının engellenmesi dirençli mikroorganizmanın 
yayılımının önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, 
NFGN bakterilerin gönderildiği klinikler, örnek tiplerine 
göre dağılımı ve in-vitro antibiyotik duyarlılıklarının geriye 
dönük olarak araştırılması amaçlanmıştır.
 Aralık 2011-Mart 2014 tarihleri arasında Mardin Devlet 
Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda izole edilen 58 (% 
52.7) Pseudomonas spp., 29 (% 26.3) Acinetobacter spp. ve 23 
(% 20.9) diğer NFGN bakteriler konvansiyonel yöntemlerle 
tanımlanmıştır. Bakterilerin, mikroskoptaki görünümleri, 
TSI agarda karbohidratları kullanma, besiyerinde pigment 
oluşumu, katalaz ve oksidaz gibi bakterilerin biyokimyasal 
özelliklerine bakılmıştır. Kirby-Bauer disk difüzyon yönte-
miyle antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiş, değerlendirme 
CLSI standartları doğrultusunda yapılmıştır. Ayrıca EUCAST 
2013 önerileri doğrultusunda tigesiklin için inhibisyon zon 
çapları ≤12 mm ise dirençli, ≥16 mm ise duyarlı, kolistin için 
inhibisyon zon çapları ≤12 mm ise dirençli, ≥14 mm ise 
duyarlı olarak kabul edilmiştir(1,2).
 İzole edilen Acinetobacter spp. suşlarının 21’i (% 72.4) 
Genel Yoğun Bakım Ünitesi, ikisi (% 6.8) Cerrahi Yoğun 
Bakım Ünitesi, ikisi (% 6.8) Göğüs Hastalıkları Servisi’nden 
gelmiştir (Tablo 1). Bunların 23’ü (% 79.3) balgam, ikisi (% 6.8) 
bronkoalveolar lavaj (BAL) ve beşi (% 17.2) yaradan izole 
edilmiştir (Tablo 2).
 İzole edilen Pseudomonas spp. suşlarının 41’i (% 70.6) 
Üroloji Servisi, üçü (% 5.1) Nefroloji Servisi, üçü (% 5.1)’ü 

Göğüs Hastalıkları Servisi ve biri (% 1.7) Nöroloji Servisi’nden 
gelmiştir. Bunların 35’i (% 60.3) idrar, 10’u (% 17.2) yara ve 
dokuzu (% 15.5) balgamdan izole edilmiştir.
 Diğer NFGN bakteri suşlarının sekizi (% 34.7) Göğüs 
Hastalıkları Servisi, sekizi (% 34.7) Üroloji Servisi’nden gel-
miştir. Bunların 14’ü (% 60.8) idrar, beşi (% 21.7) BAL, ikisi (% 
8.6) balgam ve ikisi (% 8.6) plevra mayinden izole edilmiştir. 
 Acinetobacter spp. izolatlarının % 90’ı amikasine, % 75’i 
levofloksasin, % 25’i kolistine dirençli bulunmuştur (Tablo 3). 
 Pseudomonas spp. izolatlarının % 59.5’i sefepime, % 83.3’ü 
sefotaksime, % 35.4’ü seftazidime ve % 22.2’si piperasilin/
tazobaktama dirençli bulunmuştur. Hiç bir izolatta imipe-
nem, amikasin ve netilmisine direnç saptanmamıştır. 
 Diğer NFGN bakterilerin % 45.5’i trimetoprim/sülfame-
toksazole, % 15.3’ü piperasilin/tazobaktama, % 80’i sulbak-
tam/ampisiline, % 33.3’ü imipeneme ve % 37.5’i nitrofuran-
toine dirençli bulunmuştur. 
 Hastanemizde Acinetobacter spp. suşları için in-vitro 
etkinliği en yüksek antibiyotikler; tigesiklin, tobramisin ve 
kolistin, Pseudomonas spp. suşları için; gentamisin, tobrami-
sin gibi aminoglikozidler, karbapenemler ve kinolonlar iken 
NFGN bakteriler için piperasilin/tazobaktam, kinolonlar ve 
aminoglikozidler olarak bulunmuştur.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter spp., direnç, non-fermentatif
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Tablo 1. İzole edilen mikroorganizmaların kliniklere göre dağılımı [n (%)].

Klinik Servis

Genel Yoğun Bakım Ünitesi
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
Göğüs Hastalıkları
Plastik Cerrahi ve 
 Rekonstrüksiyon
Nöroloji 
Dahiliye
Üroloji
Nefroloji
Enfeksiyon Hastalıkları

Acinetobacter
spp.

   21 (72.4)
   2 (6.8)
   2 (6.8)

 
   2 (6.8)
   1 (3.4)
   1 (3.4)

 0
 0
 0

Pseudomonas
spp.

       0
       0

 3 (5.1)
 
       0

 1 (1.7)
       0

 41 (70.6)
 3 (5.1)

       0

Diğer non-fermentatif
bakteriler 

1 (4.3)
             0

 8 (34.7)

             0
             0
             0

  8 (34.7)
  4 (17.3)

2 (8.6)

Tablo 2. Suşların klinik örneklere göre dağılımı [n (%)].

Klinik örnek

Balgam
BAL
Plevral mayi
İdrar
Yara
Doku biyopsisi

Acinetobacter
spp.

23 (79.3)
 2 (6.8)

        0
        0

   5 (17.2)
        0

Pseudomonas
spp.

 9 (15.5)
 1 (1.7)
 1 (1.7)

 35 (60.3)
 10 (17.2)
 1 (1.7)

Diğer non-fermentatif
bakteriler 

 2 (8.6)
   5 (21.7)

 2 (8.6)
14 (60.8)

        0
        0

Tablo 3. Suşların antibiyotik direnç oranları [n (%)].

Antibiyotik

Tigesiklin
Kolistin
Tobramisin
Amikasin
Gentamisin
Trimetoprim/sülfometaksazol
Meropenem 
İmipenem
Piperasilin/tazobaktam
Norfloksasin
Siprofloksasin
Ofloksasin
Aztreonam
Sefotaksim
Seftazidim
Tetrasiklin
Nitrofurantoin

Acinetobacter 
spp.

direnç oranı 

    4 (13.6)
  1 (25)

         0
20 (90)

 22 (95.6) 
19 (100)
26 (100)
27 (100)
23 (100)
 1 (100)
11 (100)

        -
 3 (100)
23 (100)
22 (100)
25 (100)
 3 (100)

Pseudomonas 
spp.

direnç oranı 

        -
        -

   1 (6.25)
        0

   1 (2.12)
  22 (81.4)

1 (2)
        0

   8 (22.2)
 2 (8.6)
 1 (2.2)

        -
 3 (6.2)

 10 (83.3)
 17 (35.4)

 -
 21 (91.3)

Non-fermentatif
bakteriler

direnç oranı

 1 (50)
          0

 1 (20)
 2 (20)

   6 (28.5)
 10 (45.5)

 3 (20)
   6 (33.3)
   2 (15.3)
   2 (11.1)

          0
          0

   3 (42.8)
9 (50)

   6 (28.5)
 3 (50)

   4 (37.5)
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MARDİN DEVLET HASTANESİ’NDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖRÜLEN HASTANE 
İNFEKSİYONLARI VE ETKENLERİNİN DAĞILIMI
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 Yoğun bakım hastalarında hastane infeksiyonu 
gelişme riski oldukça yüksektir. Bu çalışmada amaç; 
koroner yoğun bakım ve karma yoğun bakım ünitele-
rinde yatan hastalarda gelişen infeksiyonları ve etken-
lerin dağılımını değerlendirmektir.
 Mardin Devlet Hastanesi Koroner Yoğun Bakım 
Ünitesi (CYBÜ) ve Karma Yoğun Bakım Üniteleri’nde 
(KYBÜ) Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri arasındaki 24 
aylık dönemde yatan hastalara ait günlük sürveyans 
verileri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastane 
infeksiyonu tanılarında Center for Disease Control 
and Prevention (CDC) kriterleri esas alınmıştır. Çeşitli 
klinik örneklerden izole edilen mikroorganizmaların 
identifikasyonunda konvansiyonel yöntemler kulla-
nılmıştır. 
 CYBÜ’nde 2012 yılında yatan hasta sayısı 347, 
hasta günü 972, infeksiyon sayısı 0; KYBÜ’nde yatan 
hasta sayısı 301, hasta günü 478 ve infeksiyon sayısı 1 
olarak saptanmıştır. 2013 yılında ise CYBÜ’nde yatan 
hasta sayısı 502, hasta günü 2.127 ve infeksiyon sayısı 
üç; KYBÜ’de yatan hasta sayısı 152, hasta günü 1.163 
ve gelişen infeksiyon sayısı yedi bulunmuştur (Tablo 

1). Gelişen infeksiyonların beşi (% 45.4) ventilatör 
ilişkili pnömoni (VİP), ikisi (% 18.1) kateter ilişkili 
üriner sistem infeksiyonu (Kİ-ÜSİ), biri (% 9.0) santral 
venöz kateter ilişkili infeksiyon (SVKİ), biri (% 9.0) 
cerrahi alan infeksiyonu (CAİ), biri (% 9.0) alt solu-
num yolu infeksiyonu ve biri (% 9.0) diğer infeksi-
yonlar olarak değerlendirilmiştir.
 İnfeksiyon etkenlerinin dağılımı şu şekildedir: beş 
(% 45.4) Acinetobacter baumannii, üç (% 27.2) Pseudo-
monas aeruginosa, iki (% 18.1) Klebsiella spp., bir (% 9.0) 
metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 
bir (% 9.0) Candida albicans (Tablo 2).
 Yoğun bakım infeksiyonları içinde en fazla venti-
latör ilişkili pnömoniye ve etkenler içinde en fazla 
A. baumannii’ye rastlanmıştır. Bu infeksiyon etkenleri-
nin çok hızlı yayılımı ve direnç geliştirmeleri sebebiy-
le, hastane infeksiyon kontrol önlemlerinin çok daha 
etkin bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: hastane infeksiyonu, yoğun bakım 
ünitesi

(P6)

Tablo 1. Yoğun bakım ünitelerinin infeksiyon hızları.

2012 yılı verileri
 CYBÜ
 KYBÜ

2013 yılı verileri
 CYBÜ
 KYBÜ

Yatan Hasta Sayısı 
(n)

347
301

502
152

Hasta Günü

 972
 478

2.127
1.163

İnfeksiyon Sayısı

0
1

3
7

Hİ Hızı

0.00
0.33

0.60
4.61

Hİ dansitesi

0.00
2.09

1.41
6.02

Hİ: Hastane infeksiyonu.

Tablo 2. Hastane infeksiyonu nedenleri ve etken mikroorganizmalar [n (%)].

İnfeksiyon nedenleri

VİP
SVKİ
Alt solunum yolu infeksiyonu
Cerrahi alan infeksiyonu
Ki-ÜSİ
Diğer infeksiyon

VİP: Ventilatör ilşkili pnömoni, Kİ-ÜSİ: Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, SVKİ: Santral venöz kateter ilişkili infeksiyon, MRSA: 
metisiline dirençli Staphylococcus aureus

Sayı 

  5 (45.4)
1 (9.0)
1 (9.0)
1 (9.0)

  2 (18.1)
  1 (18.1)

Etken 

A.baumannii
Klebsiella spp.
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
MRSA
E.coli

Sayı 

  4 (36.3)
  2 (18.1)
  2 (18.1)

1 (9.0)
1 (9.0)
1 (9.0)
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KOLİSTİNE BAĞLI SOLUNUM YETMEZLİĞİ: OLGU SUNUMU

Elif ŞAHİN HORASAN*, Gülden ERSÖZ, Ali KAYA
*sahinelif@gmail.com

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, MERSİN

 Son yıllarda, çoklu ilaca dirençli Gram negatif 
bakteri infeksiyonlarının sıklığında görülen artış, 
kolistin gibi eskiden kullanılan antibiyotiklerin kulla-
nımında artışa neden olmuştur. Kolistine bağlı nefro-
toksisite en bilinen yan etkisidir, nörotoksisite daha 
nadir görülmektedir. Burada intravenöz “colistimet-
hate sodium” (CMS) ile ilişkili, solunum yetmezliği 
ile presente olan nörotoksisite gelişen bir olgu sunul-
muştur.
 Yirmi yaşında erkek hasta, 1.5 yıl önce trafik kaza-
sı sonrasında gelişen tibia kırığı nedeniyle dış mer-
kezde en son üç ay önce opere edilmiştir. Operasyon-
dan sonra başlayan ve devam eden akıntı nedeniyle 
kliniğimize başvurmuştur. Sol bacağın magnetik 
rezonans görüntüleme ile incelenmesi “sol tibiada 
daha önce geçirilmiş travmaya sekonder birleşmemiş 
kırık hatları, osteomiyelitik değişiklikler ve çevre 
yumuşak dokuda apse” şeklinde raporlanmıştır. 
Alınan kültürde dirençli Pseudomonas aeruginosa üre-
mesi üzerine hastaya tibia osteomiyeliti tanısıyla 
CMS yükleme 1x300 mg, idame: 3x150 mg iv dozun-
da başlanmıştır. Tedavisinin üçüncü gününde (8. 
dozdan sonra) şiddetli baş ağrısı gelişmiş, nöroloji 

konsultasyonu ve serebral bilgisayarlı tomografi (BT) 
istenmiştir. BT normal olarak değerlendirilmiştir. 
Sonrasında solunum sıkıntısı gelişen, kanda oksjen 
satürasyonu % 60’a kadar düşen hasta entübe edil-
miştir. Arteriyel kan gazı incelemesinde; pH 7.39, 
pCO2 32.5, pO2 27.3, HCO3 19.3 bulunmuş ve pulmo-
ner emboli şüphesi nedeniyle toraks BT çekilmiştir. 
Toraks BT’de pulmoner emboli görülmemiştir. Hasta 
yoğun bakımda mekanik ventilatöre bağlı olarak dört 
gün takip edildikten sonra ekstübe edilmiştir.
 Kolistin tedavisi sırasında nörotoksisiteye nefro-
toksisiteden çok daha az (< % 7) rastlanılmaktadır. 
Nörotoksik yan etkilerin çoğu genellikle hafiftir ve 
ilacın kesilmesiyle hemen düzelmektedir. Nörolojik 
toksisiteler arasında sersemlik, halsizlik, fasiyal ve 
periferal parestezi, vertigo, görme bozukluğu, parsi-
yel sağırlık, konfüzyon, halüsinasyonlar, ataksi ve 
konvülziyon bulunmaktadır. Nöromüsküler blokajın 
bir komplikasyonu olan apne ve solunum yetmezliği 
en ciddi nörolojik yan etkidir.

Anahtar sözcükler: kolistin, solunum yetmezliği

(P7)
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POTT HASTALIĞINA SEKONDER PSOAS APSESİ GELİŞEN BİR ADÖLESAN OLGU

Hacer AKTÜRK1*, Selda HANÇERLİ TÖRÜN1, Bahar ÇALIŞKAN1, Oğuz Bülent EROL2,
 Feryal GÜN SOYSAL3, Kaya KÖKSALAN4, Nuran SALMAN1, Ayper SOMER1

*hacergunakturk@gmail.com

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İSTANBUL

 Pott hastalığına sekonder gelişen psoas apselerin-
de kronik ve belirsiz klinik süreçler görülebilir ve 
tanıda gecikmeyle sonuçlanabilir. Bu sunumda ver-
tebra tüberkülozuna sekonder psoas apsesi ve ardın-
dan kemik tüberkülozu gelişen bir adolesan olgudan 
bahsedilecektir.
 Onaltı yaşında erkek hasta, sağ yan ve bel ağrısı, 
karında şişlik ve akıntı, sağ diz altında ağrı ve şişlik 
yakınmalarıyla başvurmuştur. İlk şikayetinin bir yıl 
önce başlayan bel ve sağ yan ağrısı olduğu öğrenil-
miştir. Sağ iliak fossada şişlik oluşması üzerine dokto-
ra başvurmuş ve çekilen batın BT’de sağ iliak fossada 
apse tespit edilerek perkütan kateterizasyon ile boşal-
tılmış ve antibiyotik tedavisi verilmiştir. Ancak hasta-
nın ağrı ve şişlik yakınmaları devam edince drenaj ve 
antibiyotik tedavileri birkaç kez tekrarlanmıştır. Üç 
ay önce sağ diz altında şişlik ve ağrı yakınması da 
başlayan olgunun ateş, gece terlemesi, belirgin kilo 
kaybı olmamış ve bir tekstil atölyesinde çalışmaya 
devam etmiştir. Öz ve soygeçmişinde özellik ve 
tüberküloz temas öyküsü bulunmamıştır. Fizik mua-
yenesinde sağ iliak fossada palpasyonla hafif hassasi-
yet ve ucundan pürülan materyel gelen bir perkütan 
dreni saptanmıştır (Resim 1). Lumbar vertebra üze-
rinde de hassasiyet ve eski aspirasyon izlerini göste-

ren skarlar görülmüştür. Sağ patellanın hemen altın-
daki bölgede yaklaşık 3x3 cm’lik fluktuasyon veren 
şişlik tespit edilmiştir (Resim 2). 
 Sedimentasyon 76 mm/saat, ppd:15 mm ve IP-10 
testi pozitif saptanmıştır. MR görüntülemelerinde L2, 
L3 ve S1 vertebralarında osteomiyelit ve spondilodis-
kit, sağ psoas apsesi, proksimal tibiada osteomiyelit 
ve 15x17 mm’lik apse alanı görülmüştür. Bu bulgular-
la hastaya dörtlü antitüberküloz tedavi başlanmıştır. 
Sonrasında drenden akan pürülan materyalin kültü-
ründe Mycobacterium tuberculosis üremesi bildirilmiş-
tir. Antitüberküloz tedavinin birinci ayında hastanın 
tüm şikayetleri kaybolmuştur. Tedavi bir yıla tamam-
lanmış ve tam iyileşme sağlanmıştır.
 Vertebra tüberkülozuna sekonder oluşan psoas 
apsesinin tanısı yüksek klinik şüphe gerektirir. Psoas 
apsesi olan ve tüberküloz için yüksek risk taşıyan 
olgularda (temas öyküsü olanlar, primer veya sekon-
der bağışıklık yetersizliği olanlar) tanı mutlaka akla 
gelmelidir. Antibiyotik tedavisi ve drenaja yetersiz 
klinik yanıt alınması durumunda da akla tüberküloz 
olasılığı gelmelidir.

Anahtar sözcükler: pott hastalığı, psoas apsesi, tüberkü-
loz

(P8)

Resim 1. Sağ iliak bölgeden perkütan kateter ile drenaj. Resim 2. Sağ diz altında ağrılı şişlik.
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MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARINDA RİFAMPİSİN DİRENCİ
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 Dünya genelinde tüberküloz (TB) ile ilgili en 
önemli tehlike, hastaların ilaçlarını düzenli kullanma-
maları veya tedavilerini yarım bırakmaları sonucun-
da gelişen ilaç direncidir. Türkiye’de son yıllarda tes-
pit edilen vakaların çoğu çok ilaca dirençli TB hasta-
larıdır. Bu nedenle araştırmada 92 adet TB hasta kül-
türünden M.tuberculosis kompleks izole edilerek 
adlandırılmıştır. Araştırmada rifampisine karşı duyar-
lılık testi MIC Etest (Liofilchem Biodisk-İtalya) ile 
yapılmıştır. MIC E-test uygulaması için tüm izole 
edilmiş basiller Middlebrook 7H9 sıvı besiyerinde Mc 
Farland 3.0 bulanıklığına göre ayarlandıktan sonra 

buradaki süspansiyondan Middlebrook 7H11 katı 
besiyeri yüzeyine ekimleri yapılmıştır. Daha sonra 
rifampisin E-test stripleri ekilen yüzeylere konulmuş-
tur. 35-37°C’de maksimum 21 gün bekletilerek hafta-
lık kontrolleri yapılmıştır. 
 Sonuç olarak bu 92 izolattan 49’u (% 53) rifampi-
sin duyarlı 32’si (% 35) rifampisin dirençli olarak tes-
pit edilmiştir. Ayrıca 11’i de (% 12) kontaminasyon 
sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır. 
 
Anahtar kelimeler: MIC E-test, Mycobacterium tubercu-
losis kompleks, rifampisin

(P9)
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FORMAZANLARIN, ÇİĞ SÜTTEN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ ÜZERİNE İNHİBİTÖR 
ETKİLERİ

Güven URAZ1*, Mitra ESMAEİLİ PARDOUL1, Habibe TEZCAN2

*guraz@gazi.edu.tr

1Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ANKARA

 Formazanlar tıpta önemli kullanım alanına sahip-
lerdir. Formazanlar anti-kanser ilaçlarının taramasın-
da, hücre aktivitesinin belirlenmesinde ve sperm 
canlılığı tespit edilmesinde kullanılmaktadırlar. 
Ayrıca formazanların çeşitli atimikrobiyel aktivitleri 
de vardır. Bu yüzden çalışmada sütten izole edilen 
laktik asit bakterileri (Leuconostoc, Lactobacillus, 
Pediococcus, Streptococcus) ve Enterococcus’lar üzerine 
antibakteriyel etkileri çalışılmıştır. Araştırmada p-NO2 
ve o-NO2 formazanların inhibitör etkilerinin belirlen-
mesi için, kuyu difüzyon yöntemi uygulanmıştır. 
Çalışmada p-NO2 formazanı kullanıldığında Strep-
tococcus dysgalactiae subsp dysgalactiae’nın % 44.4’ü, 
Streptococcus pluranimalium’mun % 57.13’ü, Streptococ-
cus anginosus’un % 20’si, Streptococcus ovis’in % 25’i, 
Streptococcus australis’in % 50’si, S.gallolyticus subsp 
gallolyticus % 100’ü, Streptococcus hyovaginalis % 50’si, 
Streptococcus porcinus % 100, Lactobacillus Vaccinostercus 
% 100’ü, Lactobacillus mali % 66.6’sı, Pediococcus pento-
saceus % 37.5’i, Leuconostoc Mesentroides % 33.3’ü zon 
çapı oluşturmuşlardır. Streptococcus minor, Streptococ-
cus Parauberis, Streptococcus acidominimus, Streptococcus 
cristatus, Streptococcus devriesei, Streptococcus hyointes-
tinalis, Streptococcus thoraltensis, Lactobacillus rhamno-
sus, Lactobacillus zeae, Lactobacillus kitasatonis, Lactoba-
cillus brevis, Lactobacillus paracasei subbsp paracasei, 
Lactobacillus oris, P.cellicola, P.dextranicus, Enterococcus 

malodoratus, Enterococcus columbae, Enterococcus mund-
tii, Enterococcus faecium, Enterococcus italicus türlerin-
de zon çapı oluşmamıştır. o-NO2 formazanı kullandı-
ğında ise Streptococcus dysgalactiae subsp dysga-
lactiae’nın % 55.5’i, Streptococcus pluranimalium’mun 
% 28.57’si, Streptococcus anginosus’un % 20’si, 
Streptococcus ovis’in % 25’i, Lactobacillus kitasatonis % 
33.4’ü, Lactobacillus Vaccinostercus’un % 100’ü, P.pento-
saceus’un % 12.5’i, P.cellicola’nın % 25’i zon çapı oluş-
turmuştur. Streptococcus minor, Streptococcus australis, 
Streptococcus hyovaginalis, Streptococcus Parauberis, 
Streptococcus acidominimus, Streptococcus cristatus, 
Streptococcus devriesei, Streptococcus gallolyticus subsp 
gallolyticus, Streptococcus hyointestinalis, Streptococcus 
porcinus, Streptococcus thoraltensis, Lactobacillus rham-
nosus, Lactobacillus mali, Lactobacillus zeae, Lactobacillus 
brevis, Lactobacillus paracasei subbsp paracasei, Lactoba-
cillus oris, P.cellicola, P.dextranicus, Leu. Mesentroides, 
Enterococcus malodoratus, Enterococcus columbae, Ente-
rococcus mundtii, Enterococcus faecium, Enterococcus 
italicus ise zon çapı oluşturmamıştır. Araştırmada en 
çok inhibitör aktivitesi gösteren tür Lactobacillus 
Vaccinostercus olarak belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: formazan, inhibitör aktivite, laktik 
asit bakterileri
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ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ’NDE 2008-2013 YILLARI ARASINDAKİ CERRAHİ 
PROFİLAKSİ UYGULAMALARI

Figen ÇAĞLAN ÇEVİK*, Pınar KORKMAZ, Nevil AYKIN, Mustafa Hakkı GÜLDÜREN, Yeşim ALPAY
*figen.cevik@gmail.com

Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ESKİŞEHİR

 Cerrahi profilaksi (CP) nedeniyle antibiyotik kul-
lanımı hastanelerde kullanılan antibiyotiklerin büyük 
bir bölümünü oluşturmaktadır. Profilaksi amacı ile 
uygun süre, doz ve yolla antibiyotiklerin kullanılması 
toplam antibiyotik kullanımı azaltmakta ve hastaların 
hastanede kalma sürelerini kısaltabilmektedir. 
Çalışmamızda hastanemizdeki altı yıllık sürede CP 
amaçlı kullanılan antibiyotikleri, doz ve süre uygun-
luğu açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
 Hastanemizde altı operasyon tipinde (koroner 
arter “bypass” cerrahisi, kolon cerrahisi, kalça prote-
zi, diz protezi, laminektomi ve prostatektomi) cerrahi 
alan infeksiyonu (CAİ) sürveyansı ve CP uygunluk 
değerlendirmesi yapılmaktadır. Hastanemiz İnfek-
siyon Kontrol Ekibi tarafından geliştirilen hastaneye 
özgü “Cerrahi Profilaksi Rehberi” doğrultusunda, 
2008-2013 yılları arasında CP amaçlı kullanılan antibi-
yotikler ve bunların doz ve süre açısından uygunluk-

ları değerlendirilmiştir.
 CP amaçlı en sık kullanılan antibiyotiğin sefazolin 
olduğu ve yıllara göre değerlendirildiğinde sefazolin 
kullanımında uygunluk oranlarının arttığı gözlen-
miştir (yıllara göre sırasıyla % 64, % 69, % 96, % 98, % 
98, % 98). Yıllara göre CP uygulamalarının oranları 
Tablo’da gösterilmiştir. CP uygunsuzluk oranlarının 
yüksek olduğu, bu yüksekliğin nedeninin 24 saatten 
uzun süre profilaksi verilmesi olduğu gözlenmiştir. 
 Hastanemizde profilaksi için seçilen antibiyotiğin 
uygun olduğu, fakat kullanılan sürenin önerilen süre-
den daha uzun olduğu gözlenmiştir. İnfeksiyon 
Kontrol Komitesi ile işbirliğinin sağlanması ve bu 
konuda yapılan eğitimlerin artırılmasının yararlı ola-
cağı düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: cerrahi alan infeksiyonları, cerrahi 
profilaksi
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Tablo. Cerrahi profilaksi uygulamalarının yıllara göre oranları (%).

Yıl

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Hasta sayısı

1176
1179
  781
1492
1867
1159

Tek doz

7
1
-
1
1
1

24 saat

21
 3
 1
 1
 1
 1

24 saatten uzun

72
96
99
98
98
98

Uygunsuzluk 

72
96
99
98
98
98
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MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ
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 Febril nötropenik hastalarda başlanan ampirik 
antibiyotik tedavisinin uygunluğu, hastanın progno-
zunu belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu 
çalışmanın amacı, febril nötropenik hastaların kan 
kültürlerinde üreyen etkenlerin sıklığının ve antimik-
robiyal duyarlılık paterninin belirlenmesi ve ampirik 
antibiyotik seçiminde yol gösterici olabilmektir. 
 İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence 
Nightingale Hastanesi, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Şişhane Kampüsü Hematoloji-Onkoloji 
Kliniği’nde febril nötropeni tanısıyla izlenen hastalar-
dan Mart 2013-Mart 2014 tarihleri arası dönemde alı-
nan kan kültürleri retrospektif olarak incelenmiştir. 
Kan kültürü sisteminde (bioMerieux, Bact Alert) 
pozitiflik veren kan kültürleri değerlendirmeye alın-
mıştır. Patojen kabul edilen izolatların VITEK-2 (bio-
Merieux, France) sistemi ile identifikasyonu ve antibi-
yogramı yapılmıştır. 
 İncelenen 49 izolatın 30’u hematolojik maligniteli, 
19’u solid organ tümörlü hastadan izole edilmiş olup, 
hastaların 28’i kadın, 21’i erkektir ve yaş ortalaması 
50.4’tür. İzolatların 27’si (% 56) Gram negatif çomak, 
21’i (% 44) Gram pozitif koktur. En sık izole edilen 

Gram negatif bakteri Escherichia coli’dir.(% 44) E.coli 
suşlarında GSBL oranı % 42 (5/12), Klebsiella’lardaki 
GSBL oranı ise % 33’tür (3/9). İki Klebsiella spp. izola-
tı ise karbapenem dirençlidir. İzole edilen üç Acine-
tobacter baumannii suşu ise karbapenem dirençli olup 
sadece kolistin ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. 
Gram pozitif koklar arasında koagülaz negatif stafilo-
kok izolatlarının % 80’i, Staphylococcus aureus izolatla-
rının ise % 50’si oksasiline dirençli bulunmuştur. 
 Hastanemizde febril nötropenik hastaların kan 
kültürlerinden izole edilen E.coli ve Klebsiella’daki 
GSBL oranı ortalama % 38 olarak saptanmış, ayrıca 
beş Gram negatif izolat da çoğul dirençli olup sadece 
kolistin ve tigesikline duyarlı bulunmuştur. Stafilo-
koklardaki metisilin direnci oranı da oldukça yüksek 
bulunmuştur. Bu bulgular özellikle febril nötropenik 
hastalarda her merkezin kendi mikroorganizma izo-
lasyonlarını ve direnç oranlarını yakından izleyerek 
gereğinde buna göre tedavi protokolü oluşturması 
gerektiğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: antimikrobiyal duyarlılık, febril nöt-
ropeni, kan kültürü

(P12)
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 Hastanemizde 2011-2013 tarihleri arasında gelişen 
hastane infeksiyonlarının (Hİ) verilerinin değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. 
 Hastane infeksiyonları hem hasta hem de labora-
tuvara dayalı aktif sürveyans yapılarak, Ulusal 
Hastane Enfeksiyonları Sürveyans (UHESA) kriterle-
rine göre tespit edilmiştir. Hastane infeksiyonu verile-
ri UHESA’ya kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. 
Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada Ocak 2011-
Aralık 2013 tarihleri arasında genel hastane infeksi-
yonları değerlendirmeye alınmıştır. 
 Hastanemizde 2011 yılında 122, 2012 yılında 144 
ve 2013 yılında ise 123 Hİ saptanmıştır. Bu infeksiyon-
ların dağılımı Tablo’da verilmiştir. UHESA verileri 
değerlendirildiğinde Hİ insidans dansitesi/Hİ hızı 
2011 yılı için 1.35/0.52, 2012 için 1.42/0.5, 2013 yılı 
içinse 1.2/0.5 olarak tespit edilmiştir. Tablo’dan da 

izlenebileceği gibi cerrahi alan infeksiyonlarında 
(CAİ) yıllar içerisinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
artış izlenirken, pnömoni sıklığında ise anlamlı bir 
düşüş dikkati çekmiştir (p< 0.05). Diğer infeksiyon-
larda ise yıllara göre görülme sıklığı açısından anlam-
lı bir fark saptanmamıştır. 
 Hastane infeksiyonları önemli morbidite ve mor-
talite nedenidir.  CAİ’deki rölatif artış; hasta ve cerra-
hi prosedürlere bağlı yıllar içerisindeki değişikliklik-
ler ile açıklanabileceği gibi, diğer hastane infeksiyon-
larındaki azalma ile de ilişkili olabilir. CAİ’nin önlen-
mesi için gerekli önleme paketlerinin oluşturulması 
düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: cerrahi alan infeksiyonu, hastane 
infeksiyonu, kan dolaşımı, pnömoni, sürveyans

(P13)

Tablo. Hastane infeksiyonlarının yıllara göre dağılımı [n (%)].

Hİ1

CAİ2

Pnömoni
KDİ3

Üriner sistem infeksiyonları
Cilt ve yumuşak doku infeksiyonları
Santral sistem infeksiyonları
Diğer

Toplam

2011

  34 (27.9)
  34 (27.9)
  24 (19.7)
  16 (13.9)
    4   (3.3)
    6   (4.9)
    3   (2.4)

122

2012

  50 (34.7)
  37 (25.7)
  30 (20.8)
  24 (16.7)
    -
    2   (1.4)
    1   (0.7)

144

2013

  61 (49.6)
  16 (13)
  29 (23.6)
  16 (13)
    1   (0.8)
    -
    -

123

1 Hİ: Hastane infeksiyonu
2 CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu
3 KDİ: Kan dolaşımı infeksiyonu
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BİR YILLIK PERİYOTTA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİNİN VE ANTİMİKROBİYAL 
DİRENÇ DURUMLARININ İNCELENMESİ

Cafer KORKUT1*, Gönül ŞENGÖZ2, Derya YILDIZ1, Fatma EKŞİ POLAT1, Meryem KOCUK1,
 Emine GÜNGÖR ÖZDEMİR1
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2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

 Sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar; dirençli 
etkenleri, kimi zaman imkansız tedavileri ile günü-
müz tıbbının en ilgi çekici alanlarından biridir ve 
artık genel eğilim, tedaviden çok bu infeksiyonları 
“oluşmadan önce önleme” çabalarına yoğunlaşılması 
şeklindedir.
 Bu çalışmada 2013 yılında Bağcılar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde saptanan hastane infeksiyo-
nu (Hİ) etkenleri ve dirençlerinin incelenmesi amaç-
lanmıştır. 
 Retrospektif olarak yapılan bu çalışma ile Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 
2013 tarihlerinde yatan hastalarda gelişen infeksiyon-
lar, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe dayalı aktif 
sürveyans sistemi ile belirlenmiştir. İzole edilen etken-
lerin tanımlanmaları ve antibiyotik duyarlılıkları 
Vitek 2 (biomerieux, Fransa) ile çalışılmış ve antimik-
robiyal duyarlılığın değerlendirilmesi CLSI (Clinical 
and Laboratory Standarts Institute) kriterlerine uygun 
olarak yapılmıştır.
 2013 yılında 409 Hİ’nda 449 infeksiyon etkeni tes-
pit edilmiştir. Kliniklere dağılıma bakıldığında cerra-

hi branşlarda 248 (% 55), yoğun bakımda 185 (% 42), 
dahili branşlarda 16 (% 3) etken saptanmıştır.
 Cerrahi branşlarda Pseudomonas aeruginosa (% 21), 
Escherichia coli (% 20), yoğun bakımda Acinetobacter 
baumannii (% 41), Klebsiella pneumoniae (% 11), P.aeru-
ginosa (% 9), Candida albicans (% 9), dahili branşlarda 
ise Staphylococcus aureus (% 69) sıklıkla tespit edilmiş-
tir.
 Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre Gram 
negatif bakterilerde karbapenem direnci % 48, geniş-
lemiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) pozitifliği % 
46 olarak saptanırken metisilin direnci S.aureus’ta % 
32 oranında kaydedilmiştir.
 Hastalara sağlık hizmetleri verilirken karşılaşılan 
en önemli sorunlar hastane infeksiyonlarının önlen-
mesi ve tedavisidir. Bunun için hastane sürveyans 
verilerinin analizi, izole edilen mikroorganizmaların 
dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, 
infeksiyonun kontrolü ve tedavisi açısından önemli-
dir.

Anahtar sözcükler: hastane infeksiyonları

(P14)
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İKİ YILLIK PERİYOTTA HASTANEMİZDE SAPTANAN ÜRİNER KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM 
İNFEKSİYONLARININ ANALİZİ

Cafer KORKUT1*, Gönül ŞENGÖZ2, Derya YILDIZ1, Fatma EKŞİ POLAT1, Emine GÜNGÖR ÖZDEMİR1, 
Meryem KOCUK1

*cafer.korkut@hotmail.com

1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL

 Üriner kateterler hastanede yatan hastalarda sık-
lıkla uygulanmaktadır. Üriner kateter ilişkili üriner 
sistem infeksiyonlarını (ÜKİ-ÜSİ) önlemek için ilk 
yapılması gereken, kateter uygulamalarında gereklili-
ğin sorgulanması ve eğer gereklilik varsa uygulanma-
sıdır. Her uygulanan sonda sonrasında günlük değer-
lendirme yapılmalı ve gerekliliğin bittiği anda hasta-
daki sonda uygulaması sona erdirilmelidir. İkinci bir 
parametre de hastalarda tıbbi gereklilik yoksa sonda 
uygulamasının “eksternal sonda uygulaması” şeklin-
de yaygınlaştırılmasıdır. Çünkü ne kadar az üriner 
kateter günü olursa o kadar az ÜKİ-ÜSİ gelişecektir. 
 Bu çalışmada; 2012-2013 yıllarında Bağcılar Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde ÜKİ-ÜSİ etkenlerinin ve 
antimikrobiyal direnç durumlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır.
 Retrospektif olarak yapılan bu çalışma Bağcılar 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Ocak 2012-31 
Aralık 2013 tarihleri arasında yatan hastalarda gelişen 
ÜKİ-ÜSİ, CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) kriterlerine göre laboratuvar ve kliniğe 
dayalı aktif sürveyans sistemi ile belirlenmiştir. İzole 
edilen etkenlerin tanımlanmaları ve antibiyotik 

duyarlılıkları Vitek 2 (biomerieux, Fransa) ile yapıl-
mış ve CLSI (Clinical and Laboratory Standarts 
Institute) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 
 2012 yılında 29, 2013 yılında ise 34 ÜKİ-ÜSİ etkeni 
tespit edilmiştir. İzole edilen etkenler içerisinde 
Candida albicans, 2012’de % 42 iken, 2013’de % 50; 
Klebsiella pneumoniae 2012’de % 18 iken, 2013’de sıfır 
olarak saptanmıştır. Acinetobacter baumannii her iki 
yılda da % 11 olarak eşit oranda bulunmuştur 
(Tablo).
 Antibiyogram sonuçlarına göre A.baumannii’de 
karbapenem direnci % 100, Pseudomonas aeruginosa’da 
% 80 olarak saptanmıştır.
 ÜKİ-ÜSİ en sık yoğun bakımlarda görülmektedir. 
Yoğun bakım üniteleri genel durumu bozuk hastala-
rın en sık yattığı ve invazif girişimlerin yoğun uygu-
landığı hastane infeksiyonları bakımından en riskli 
alanlardır. Bunun için hastane sürveyans verilerinin 
analizi, izole edilen mikroorganizmaların dağılımı, 
antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, infeksiyonun 
kontrolü ve tedavisi açısından önemlidir.

Anahtar sözcükler: üriner kateter ilişkili infeksiyonlar

(P15)

Tablo. Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu etkenleri.

Etkenler

Acinetobacter baumannii
Candida albicans
Candida spp. (albicans dışı)
Cryptococcus laurentii
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Enterococcus gallinarum/casseliflavus
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa

Toplam

2012
Sayı (%)

  3 (11)
  7 (24)
  5 (18)

1 (3)
1 (3)

    -
1 (3)

    -
1 (3)

  5 (18)
1 (3)

 4 (14)

29 (100)

2013
Sayı (%)

 4 (11)
11 (33)
 6 (17)

    -
    -

2 (6)
1 (3)
1 (3)
3 (9)

    -
    -

 6 (18)

34 (100)
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 Florokinolonlar, maligniteli hastaların ayaktan 
tedavisinde ve nötropenik hastaların profilaksisinde 
Gram negatif bakteriler hedef alınarak en sık kullanı-
lan antibiyotik grubudur. Bu sebeple lokal florokino-
lon direnci hakkındaki epidemiyolojik verileri bilmek 
önemlidir. Bu amaçla hastanemizde izlenen maligni-
teli hastaların çeşitli klinik materyallerinde üreyen 
Gram negatif bakterilerin florokinolon direnci araştı-
rılmıştır.
 Hastanemizde Ocak 2013-Mart 2014 tarihleri ara-
sında hematoloji ve onkoloji kliniklerinde izlenen 
hastalardan gönderilen kültür örneklerinde üreyen 
Gram negatif izolatlar retrospektif olarak incelenmiş-
tir. Bakterilerin identifikasyonu ve antibiyotik duyar-
lılıklarının saptanması VITEK 2 (bioMerieux, France) 
otomatize sistemi kullanılarak yapılmıştır.
 Bir yıllık dönemde hastanemizde yatan hastaların 
çeşitli materyallerinden 180 Gram negatif bakteri 

izole edilmiştir. Bu izolatların 100’ü idrar, 48’i kan, 
17’si dren, beşi yara sürüntüsü, beşi balgam, üçü 
doku, ikisi trakeostomiden izole edilmiştir. Bakterile-
rin 92’si Escherichia coli, 40’ı Klebsiella pneumoniae spp., 
16’sı Pseudomonas spp., 11’i Acinetobacter spp., altısı 
Proteus spp. ve beşi Citrobacter spp., 10’u da diğer 
Gram negatif bakterilerden oluşmaktadır. Kinolon 
duyarlılık oranları sırasıyla, E.coli’de % 51, K.pneu-
moniae’da % 60, Pseudomonas’ta % 56, Acinetobacter’de 
% 27 ve tüm Gram negatiflerde de ortalama olarak 
% 52 olarak bulunmuştur. 
 Florokinolonların ampirik tedavide ve profilaksi-
de sık kullanılmalarına bağlı olarak direnç oranları-
nın oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar sözcükler: florokinolon direnci, Gram negatif 
bakteriler, maligniteli hastalar

(P16)
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 Toplum ve hastane kaynaklı üriner sistem infeksi-
yonları, sık karşılaşılan ve yaygın antibiyotik kullanı-
lan infeksiyon hastalıklarındandır. Günümüzde üri-
ner sistem infeksiyonu etkenlerinde tedavide ilk 
seçenek olan antimikrobiyallere karşı giderek artan 
direnç oranlarından söz edilmektedir. Bu çalışmada 
idrarlardan izole edilen Gram negatif bakterilerin 
ampirik tedavide ön planda tercih edilen antibiyotik-
lere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 Ocak 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale 
Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Mikrobi-
yoloji Laboratuvarı’na gönderilen idrarlardan izole 
edilen Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının anti-
biyotik duyarlılıkları araştırılmıştır. İdentifikasyon ve 
antibiyotik duyarlılıkları otomatize VITEK 2 Compact 
(bioMerieux, France) cihazı ile çalışılarak belirlenmiş-
tir. 
 Üç yıllık dönemde hastanemizin Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı’na gönderilen idrar kültürlerinden top-
lam 680 patojen mikroorganizma izole edilmiştir. 
Bunların 360’ı (% 53) E.coli, 129’u (% 19) Klebsiella 
spp., 64’ü (% 9.5) Enterococcus spp., 55’i (% 8) Candida 
spp., 21’i (% 3) Pseudomonas spp., 15’i (% 2.3) Proteus 
spp., 10’u (% 1.5) Enterobacter spp., beşi (% 0.7) 
Citrobacter spp., dördü (% 0.5) Morganella spp. ve 17’si 
(% 2.5) diğer bakterilerden oluşmaktadır. E.coli ve 
Klebsiella izolatlarının antibiyotik direnç oranlarına 

bakıldığında E.coli’lerin amoksisilin/klavulanik aside 
% 56, trimetoprim /sülfametoksazole % 54, siproflok-
sasine % 42, gentamisine % 25, nitrofurantoine % 9 
dirençli oldukları; Klebsiella spp. izolatlarının ise nit-
rofurantoine % 74, amoksisilin/ klavulanik aside % 67, 
trimetoprim /sülfametoksazole % 48, siprofloksasine 
% 41, gentamisine % 25 dirençli oldukları görülmek-
tedir. Genel direnç oranları da amoksisilin/ klavula-
nik asit için % 59, trimetoprim sülfametoksazol için % 
52, siprofloksasin için % 41, gentamisin ve nitrofuran-
toin için % 24’tür. 
 Hastanemizde idrar izolatlarından en sık izole 
edilen bakteri E.coli olup, ampirik tedavide sıklıkla 
kullanılan amoksisilin/klavulanik aside yüksek 
düzeyde dirençli, trimetoprim /sülfametoksazol ve 
siprofloksasine orta düzeyde duyarlı olduğu saptan-
mıştır. E.coli izolatlarının yüksek oranda duyarlı oldu-
ğu nitrofurantoine ise Klebsiella spp. izolatları yüksek 
direnç oranları göstermektedir. Klebsiella spp. izolatla-
rında da amoksisilin/klavulanik aside yüksek direnç 
oranları mevcut olup siprofloksasin ve trimetoprim /
sülfametoksazole orta düzeyde duyarlılık saptanmış-
tır, en etkili antibiyotik olarak gentamisin görülmek-
tedir.

Anahtar sözcükler: antibiyotik direnci, Gram negatif 
bakteriler, üriner infeksiyon

(P17)
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KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA’LAR VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

Nur EFE İRİS1*, Ayşe TEKİN1, Neşe İNAN2, Esin ÇEVİK1, Aslıhan DEMİREL1, Emine SÖNMEZ1, 
Ayşe ARISOY2

*nurefeiris@yahoo.com

1İstanbul Bilim Üniversitesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

 Son yıllarda immünosüpresif hastaların artması 
ile mantar infeksiyonlarının insidansında da artış 
gözlenmektedir. Risk grubunda bulunan hastalarda 
görülen mantar infeksiyonları büyük oranda Candida 
türlerinin yer aldığı fırsatçı patojenlerle gelişmekte-
dir. Mantar infeksiyonlarının sıklığının artması ve 
ampirik antifungal kullanımının yaygınlaşması ile 
dirençli mantar suşları ortaya çıkmaktadır. Bu çalış-
mada klinik örneklerden izole edilen Candida türleri-
nin dağılımının saptanması ve antifungal duyarlılık-
larının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 Ocak 2012-Aralık 2013 tarihleri arasındaki iki yıl-
lık dönemde İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa 
Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderi-
len çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida 
suşları retrospektif olarak incelenmiştir. Candida türle-
rinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının 
saptanmasında VITEK 2 Compact System (bioMerie-
ux, France) kullanılmıştır. İzolatların amfoterisin B, 
flukonazol, caspofungin ve vorikonazole duyarlılık-
ları araştırılmıştır. 
 Çalışmaya alınan 105 Candida izolatının 43’ü idrar, 

25’i kan, 24’ü solunum izolatı, beşi vajen örneği, 
dördü yara sürüntüsü, dördü de kateter kültüründen 
oluşmaktadır. En sık Candida albicans (% 54.2), ikinci 
sıklıkta Candida glabrata (% 13.3), üçüncü sıklıkta da 
Candida tropicalis (% 11.4) izole edilmiştir. Antifun-
gallere direnç oranlarına bakıldığında C.albicans izo-
latlarında flukonazole, kaspofungine ve vorikonazole 
direnç saptanmazken, sadece bir izolat amfoterisin 
B’ye orta duyarlı bulunmuş, albicans dışı Candida’larda 
ise flukonazol direnci % 6.25 olup dirençli olan üç 
izolat da flukonazole doğal dirençli olan C.krusei ola-
rak saptanmıştır. Sadece bir albicans dışı Candida izo-
latı amfoterisin B’ye dirençli iken tüm izolatlar vori-
konazol ve kaspofungine duyarlı bulunmuştur.
 Hastanemizde en sık izole edilen Candida izolatı 
C.albicans’tır. Candida türlerinin antifungal duyarlılık-
larına bakıldığında direnç oranlarının yüksek olmadı-
ğı görülmüştür. Candida türlerinin uygun tedavisi için 
tür tanımlaması ve antifungal duyarlılık testlerinin 
yapılması gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: antifungal duyarlılıklar, Candida
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YAYGIN MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ İLE SEYREDEN BİR BRUSELLOZ OLGUSU

Hüseyin Aytaç ERDEM*, Meltem TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, 
Esra ERDEM KIVRAK, Tansu YAMAZHAN

*draytacerdem@hotmail.com

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 Bruselloz ülkemizde yaygın olarak görülen zoo-
notik bir hastalıktır. Brusellozda deri tutulumu nadir 
olarak görülse de ateş yüksekliği ve döküntülü hasta-
ya yaklaşırken özellikle ülkemizde akılda tutulması 
gereken etkenlerden biri olabilir. 
 Ellidört yaşında kadın hasta, yaklaşık iki hafta 
önce üşüme titreme ile olan ateş yüksekliği ve tüm 
vücutta döküntü şikayeti başlaması üzerine servisi-
mize yatırılmıştır. Fizik muayenesinde tüm vücutta 
yaygın makülopapüler döküntüler (Resim), kardiyak 
oskültasyonda mezokardiyak odakta 1/6 sistolik üfü-
rüm ve akciğer bazallerde dinlemekle tek tük raller 
dışında patolojik bulgu saptanmamıştır. Lökosit değe-
ri 7,820 x 10³ (nötrofil % 76, lenfosit % 17, monosit % 4.9, 
eozinofil % 0.1) hemoglobin 13 g/dl trombosit 224 x 
10³ bulunmuştur. Hastanın biyokimyasal göstergele-
rinde AST 130 U/L, ALT 116 U/L, ALP 199 U/L, GGT 
107 U/L CRP 3,92 mg/dl, sedimantasyon 19 mm/h 
olarak gelmiştir. Hastadan gönderilen serolojik ve 
parazitolojik tetkikler sonucunda klinik durumunu 
açıklayacak patoloji saptanmamıştır. İnfektif endo-
kardit ön tanısıyla yapılan ekokardiyografisinde veje-
tasyon saptanmamıştır. Cilt biyopsisi yapılan olgu-
nun; histopatolojik incelemesinde epidermiste fokal 
lenfosit egzositozu ve spongioz yanısıra dermada 

perivasküler lenfosit infiltrasyonu saptanmış, infeksi-
yöz bir süreçle ilgili olabileceği şeklinde yorumlan-
mıştır. Dermatoloji, hastada eozinofilinin olmaması 
ve döküntünün ilaç kullanımından önce de var olma-
sı nedeniyle mevcut tablonun ilaç erupsiyonuna bağlı 
olmadığını belirtmiştir. 
 Hastanın kliniğe yatışının beşinci gününde ilk ve 
ikinci günlerinde alınan ardışık kan kültürlerinde 
Brucella melitensis üremiştir. Rose Bengal testi pozitif, 
St.Wright aglütinasyon testi 1/160 pozitif olarak 
gelen hastaya günlük gentamisin 160 mg 1x1 intrave-
nöz, oral doksisiklin 100 mg 2x1 ve rifampisin 300 mg 
1x2 başlanmıştır. Başlanan tedavi sonrası 48-72 saat 
içinde ateş yüksekliği ve döküntüleri belirgin olarak 
gerileyen hastanın parenteral gentamisin tedavisi 14 
güne, doksisiklin 100 mg 2x1 po ve rifampisin 300 mg 
1x2 altı haftaya tamamlanarak kesilmiştir. 
 Brusellozda deri tutulumu nadir görülen bir kli-
nik tablodur. Hastalığın endemik görüldüğü bölgeler-
de ateş yüksekliği ile başvuran her hastanın ayırıcı 
tanısında brusellozun olması gerektiğini düşünmek-
teyiz.

Anahtar sözcükler: bruselloz, döküntü

(P19)

Resim. Sırtta yaygın makülopapüler döküntü.
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ACINETOBACTER TÜRLERİNDE İMİPENEM VE MEROPENEM DİRENCİNİN YILLARA GÖRE 
İRDELENMESİ

Tayfur DEMİRAY, Engin KARAKEÇE, Vildan DEMİRAY, Mehmet KÖROĞLU, 
İhsan Hakkı ÇİFTCİ, Mustafa ALTINDİŞ*

*maltindis@gmail.com

Sakarya Üniversitesi SB Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA

 Acinetobacter özellikle yoğun bakımlarda ciddi 
infeksiyonlara neden olan, Gram negatif, nonfermen-
ter, fırsatçı bir patojendir. Çoklu ilaç direnci nedeniyle 
tedavi ve eradikasyonunda sorunlarla karşılaşılmak-
tadır. Bu çalışmada Acinetobacter türlerinde imipenem 
ve meropeneme karşı direncin yıllara göre araştırıl-
ması amaçlanmıştır. 
 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne Ocak 2010 ile 31 Aralık 2013 
tarihleri arasındaki dört yıllık dönemde gönderilen 
hasta materyallerinden izole edilen toplam 584 adet 
Acinetobacter suşu retrospektif olarak incelenmiş, 
tanımlamalarda ve antibiyotik duyarlılıklarının sap-
tanmasında konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler 
ve Vitek® 2 (BioMerieux, France) otomatize sistemi 
kullanılmıştır. 
 Dört yıllık dönemde çalışmaya alınan 584 
Acinetobacter izolatının 276’sı trakeal aspirattan, 104’ü 
idrar kültüründen, 73’ü kan kültüründen, 69’u yara 

yeri kültüründen ve diğerleri balgam, kateter, plevral 
mayi ve periton mayi kültürlerinden izole edilmiştir. 
İmipenem ve meropenem dirençi 2010 yılında % 53.8 
ve % 48.3 olarak saptanırken direnç oranlarında 2011, 
2012 ve 2013 yıllarında artmış saptanmıştır. İmipenem 
ve meropenem direnci bu yıllarda sırasıyla imipenem 
için % 76.7, % 82.7 ve % 79.6; meropenem için % 78.7, 
% 82.2 ve % 80.3 olarak tespit edilmiştir.
 Sağlık Bakanlığı 2011 yılı Ulusal Hastane Enfeksi-
yonları Sürveyans Ağı (UHESA), Acinetobacter bau-
mannii suşlarında karbapenem direncinin Türkiye 
genelinde ortanca değerini % 83.7 olarak bildirmiştir. 
Bu çalışmada Acinetobacter türlerinde imipenem ve 
meropeneme karşı saptanan yüksek direnç oranları 
dikkat çekici olmakla birlikte ülkemiz verileri ile 
uyumlu olduğu görülmektedir.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter, imipenem, meroperem
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STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİNİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Tayfur DEMİRAY, Engin KARAKEÇE, Vildan DEMİRAY, Mehmet KÖROĞLU, Ahmet ÖZBEK,
Mustafa ALTINDİŞ
*maltindis@gmail.com

Sakarya Üniversitesi, SB Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA

 Metisilin direnci stafilokok türlerinin neden oldu-
ğu toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonların teda-
vilerinde sorunlara neden olmaktadır. Direnç, mecA 
geninin kodladığı düşük afiniteli penisilin bağlayan 
proteinler olan PBP2 veya PBP2a’nın üretimi sonu-
cunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada yıllara göre 
metisilin direncinin saptanması ve stafilokok türleri 
arasında direnç oranlarındaki değişiminin vurgulan-
ması amaçlanmıştır.
 Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne 2010 ile 2013 tarihleri arasındaki dört yıllık 
dönemde gönderilen hasta materyallerinden izole 
edilen toplam 2280 adet stafilokok retrospektif olarak 
çalışmaya dahil edilmiş, tanımlamalarda ve antibiyo-
tik duyarlılıklarının saptanmasında geleneksel mik-
robiyolojik yöntemler ve Vitek® 2 (BioMerieux, France) 
sistemi kullanılmıştır. 
 Çalışmaya dahil edilen 2280 stafilokok izolatının 
1494’ü koagülaz negatif stafilokok (KNS) ve 786’sı 
Staphylococcus aureus olarak belirlenmiştir. Etken ola-

rak rapor edilen stafilokok türlerinde yıllara göre 
artış olduğu izlenmiştir. Tüm örneklerdeki metisilin 
direnci irdelendiğinde, yıllara göre anlamlı değişik-
liklerin olmadığı görülmüştür. Kan kültürlerinden 
izole edilen KNS türlerinde 2010, 2011, 2012, 2013 
yıllarında sırasıyla metisilin direnci % 77.9, % 77.1, 
% 72.5, % 80.7 olarak saptanırken dikkat çekici olarak 
S.aureus izolatlarında; yıllara göre metisilin direncin-
de % 25, % 18.5, % 17.9, % 15.7 şeklinde azalma eğili-
mi saptanmıştır.
 Metisilin direncinin doğru tespit edilerek kısıtlı 
olan antibiyotik seçenekleri arasında uygun olanı 
seçmek bu bakterilerin neden olduğu infeksiyonların 
tedavisinde önemli yer tutmaktadır. KNS’lardaki 
yüksek metisilin direnci dikkat çekici olmakla birlikte 
S.aureus’taki metisilin direncindeki azalma eğilimi 
göstermesi olumlu bir durumdur.

Anahtar sözcükler: metisilin direnci, stafilokok
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NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: ALTMIŞ OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Zerrin YULUĞKURAL*, Kültüral GÜNGÖR, Özlem TANSEL
*zyulugkural@yahoo.com

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE

 Bu çalışma, kesintisiz on iki yıllık süre içinde alt-
mış nedeni bilinmeyen ateş (NBA) olgusu olarak 
takip edilen hastaların tanılarını, özelliklerini sapta-
mak, tanı yöntemlerini değerlendirmek için geriye 
dönük olarak gerçekleştirilmiştir. 
 Hastaların yaş ortalaması 45.35 ± 21.0 olup, hasta-
ların 35’i (% 58.3) erkek olarak saptanmıştır. NBA 
tanısı alan hastaların % 36.7’sinde infeksiyonlar, 
% 20’sinde kollajen vasküler hastalıklar, % 13.3’ünde 
neoplaziler tespit edilmiş, % 30 hastada ise tanı konu-
lamamıştır. Yaş, cinsiyet, ortalama tanı süresi ve has-
tane başvurusuna kadar geçen ateşli süre açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark sap-
tanmamıştır. Hastanede uzamış yatış süresi en sık 

infeksiyon hastalıkları grubunda gözlenmiştir. 
İnfeksiyon saptanan hastaların altısına tüberküloz, 
dördüne infektif endokardit, üçüne kas iskelet siste-
minin kronik piyojenik infeksiyonu tanısı konulmuş-
tur. Hastalarda görüntüleme yöntemi olarak abdomi-
nal bilgisayarlı tomografi, invazif girişim olarak lenf 
nodu biyopsisi tanıya yardımcı olmuştur. 
 Endemik olduğu bölgelerde tüberküloz NBA 
etyolojisinde ilk önce akla gelmelidir. Ek olarak, eriş-
kin Still hastalığı ve lenfomalar da NBA’nın tanısında 
düşünülmelidir.

Anahtar sözcükler: infeksiyon, nedeni bilinmeyen ateş, 
neoplazm
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PANREZİSTAN ACINETOBACTER SUŞLARININ KOLİSTİN DUYARLILIĞI

Erkan YULA*, Nurten BARAN, Süreyya G.YURTSEVER, Yeşim TUYJİ TOK, Bilal Olcay PEKER, 
Selçuk KAYA, Mustafa DEMİRCİ

*erkanyula@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR

 Önemli bir nozokomiyal etken olan Acinetobacter 
suşları çoklu ilaca dirençli olmaları nedeniyle tedavi 
seçenekleri kısıtlı ve yüksek mortalite ve morbiditeye 
sahip infeksiyon etkenlerindendir. “Panrezistan Aci-
netobacter suşları” terimi kolistin hariç diğer tüm 
antibiyotiklere dirençli suşları tanımlamak için kulla-
nılmaktadır. Çalışmada panrezistan olarak tanımla-
nan Acinetobacter suşlarının kolistin duyarlılık oranla-
rının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
 Çalışmaya İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratu-
varı’na Ocak 2011-Mart 2014 tarihleri arasında çeşitli 
kliniklerden gönderilen 1,623 Acinetobacter suşu dahil 
edilmiştir. Suş tanımlama ve antibiyogram profili BD 
Phoenix™ Automated Microbiology System (Becton-
Dickinson, ABD) kullanılarak yapılmış ve antimikro-
biyal duyarlılık CLSI önerileri doğrultusunda değer-
lendirilmiştir. İzole edilen suşların kolistin, netilmisin, 
imipenem, meropenem, seftazidim, amikasin, genta-
misin, tobramisin, ampisilin-sulbaktam, piperasilin-
tazobaktam, tikarsilin-klavunat, sefepim, sefotaksim 
seftriakson, siproflokasin, levofloksasin, tetrasiklin, 

minosiklin, doksisiklin, piperasilin, aztreonam, trime-
toprim - sülfametoksazol direnç durumları belirlen-
miştir. En çok izole edilen türler sırasıyla Acinetobacter 
baumannii (% 81.3) ve Acinetobacter calcoaceticus (% 1.8), 
Acinetobacter spp. (% 16.9) olarak belirlenmiştir. 
Toplam 114 suşun panrezistan olduğu ve bunlardan 
sadece bir suşun (% 0.88) kolistine de dirençli diğerle-
rinin duyarlı olduğu bulunmuştur. Panrezistan bakte-
ri izole edilen klinik örnekler sırayla balgam 60, idrar 
14, kan 17, yara 17, kateter üç, periton iki, boğaz bir 
olarak belirlenmiştir. En sık izole edilen servisler sıra-
sıyla anestezi yoğun bakım 38, dahiliye servisi 19, 
nöroloji yoğun bakım 15, beyin cerrahi servisi 13, 
intaniye servisi sekiz, koroner yoğun bakım beş, cer-
rahi servisi üç, diğer 13 olarak bulunmuştur. Panre-
zistan olmayan 1,509 izolatta ise kolistin dirençli suş 
sayısı 23 (% 1.52) olarak bulunmuştur. 
 Sonuçlar panrezistan Acinetobacter suşlarında ilk 
seçenek antibiyotik olarak kolistinin etkinliğini ve 
önemini sürdürdüğünü göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter, kolistin, panrezistan
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SON ÜÇ YIL İÇERİSİNDE YOĞUN BAKIM ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ DİRENÇ PROFİLLERİ

Erkan YULA*, Nurten BARAN, Süreyya G. YURTSEVER, Funda KOÇAL CAN, Bilal Olcay PEKER, Selçuk 
KAYA, Mustafa DEMİRCİ 

*erkanyula@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR

 Pseudomonas cinsi bakteriler doğada yaygın olarak 
bulunan, fırsatçı infeksiyonlar ve hastane infeksiyon-
larına yol açan non-fermantatif Gram negatif basiller-
dir. Pseudomonas aeruginosa, çeşitli antibiyotiklere 
çoklu direnç geliştirebilmekte ve özellikle yoğun 
bakım hastalarında oluşturduğu infeksiyonlara bağlı 
yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. 
P.aeruginosa genellikle çoklu antibiyotik direnci göste-
rebildiğinden tedavilerde de sorunlara neden olmak-
tadır. Bu nedenle kullanımda olan antibiyotiklere 
karşı duyarlılığın izlenmesi önerilmektedir. Çalışmada 
hastanemizin son üç yıl içerisinde çeşitli yoğun bakım 
ünitelerinden gönderilen örneklerde üretilen P.aerugi-
nosa suşlarının direnç profilinin belirlenmesi amaç-
lanmıştır.
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na çeşitli servislerden 
Ocak 2011 ile Mart 2014 tarihleri arasında gönderilen 
ve kültür sonucu P.aeruginosa olarak raporlanan 2,190 
örnek dahil edilmiştir. Aerobik kültür sonucu üreyen 
kolonilerden suş tanımlama ve antibiyogram profili 
BD Phoenix™ Automated Microbiology System 
(Becton-Dickinson, ABD) cihazı kullanılarak gerçek-

leştirilmiş ve CLSI önerileri doğrultusunda değerlen-
dirilmiştir. 
 P.aeruginosa izole edilen klinik örnekler sırasıyla 
idrar 692, yara ve vücut sıvısı 696, balgam 567, kan 
197, kulak 28, boğaz üç, BOS iki, vajen-serviks iki, 
konjonktiva bir olarak belirlenmiştir. Örneklerin 1,414 
(% 64.6)’ü erkek hastalara aitken 776 (35.4)’ü kadın 
hastalardan izole edilmiştir. Örneklerin gönderildiği 
servisler: cerrahi yoğun bakım 801, dahiliye yoğun 
bakım 547, anestezi yoğun bakım 353, hematoloji 
yoğun bakım 297, nöroloji yoğun bakım 192’dir. 
P.aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere olan 
duyarlılık profili Tablo’da bildirilmiştir.
 Bu çalışmalar kapsamında her merkezin kendi 
etken ve antibiyotik duyarlılıklarını takip etmesi; 
ampirik tedavide YBÜ’nin florasına uygun antibiyo-
tik kombinasyonları seçilmesine, geniş spektrumlu 
antibiyotiklerin yaygın kullanımının kısıtlanması 
suretiyle dirençli mikroorganizmaların azaltılmasına 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: antibiyogram profili, Pseudomonas 
aeruginosa, yoğun bakım

(P24)

Tablo. İzole edilen P.aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere olan 
duyarlılık profili.

Antibiyotik

Amikasin
Aztreonam
Sefepim
Sefaperozon sulbaktam
Seftazidim
Siprofloksasin
Kolistin
Gentamisin
İmipenem
Levofloksasin
Meropenem
Netilmisin
Norfloksasin
Piperasilin tazobaktam
Tobramisin

Duyarlı 
(n)

1793
  770
1113
  383
  920
1480
  182
1458
1626
  974
1518
  455
  313
1256
  750

Dirençli 
(n)

  95
995
608
526
996
374
    5
390
362
257
345
  27
  58
695 
183

Orta duyarlı 
(n)

  31
140
175
  17
  67
  33
 -

  48
  90
  90
  56
    5
    5
  25
    7
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK 
DUYARLILIKLARI

Nurten BARAN*, Erkan YULA, Süreyya G. YURTSEVER, Rahim ÖZDEMİR, Yeşim TUYJİ TOK, 
Selçuk KAYA

*nurtenbaran62@hotmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR

 Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) tedavi edilen 
hasta grubu, invazif girişimlerin sıklıkla uygulandığı, 
genel durum bozukluğu nedeni ile diğer hastalara 
göre hastanede kalış süreleri daha uzun olan ve sık-
lıkla geniş spektrumlu antibiyotik uygulanan hasta-
lardır. Çalışmamızda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi YBÜ’de yatan 
hastalardan son üç yılda (2011-2012-2013) izole edilen 
1,161 Acinetobacter suşunun antibiyotik duyarlılıkları-
nın retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlan-
mıştır.
 Laboratuvarımızda izole edilen bakterilerin iden-
tifikasyonu otomatize sistemle (Becton Dickinson, 
Diagnostic Instrument System, Sparks, USA) yapıl-
mış olup, antibiyotik duyarlılıkları, Phoenix™-100 
otomatize sistemle (Becton Dickinson, Diagnostic 
Instrument System, Sparks, USA) belirlenmiş ve 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 
önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

 Hastalarımızın 542’si (% 46) kadın, 619’u (% 54) 
erkek ve yaş ortalaması 44.6 olarak tespit edilmiştir. 
Üreyen Acinetobacter suşlarının izole edildikleri klinik 
örneklere göre dağılımı Şekil’de, antibiyotik duyarlı-
lıkları Tablo’da gösterilmiştir. 
 Acinetobacter türleri YBÜ’de salgınlara neden 
olmaları ve tedavi sırasında birçok antibiyotiğe karşı 
kısa sürede direnç geliştirmeleri nedeniyle sağaltım-
da sorunlar yaşanmaktadır.
 Bu çalışmalar kapsamında her merkezin kendi 
etken ve antibiyotik duyarlılıklarını takip etmesi; 
ampirik tedavide YBÜ’nin florasına uygun antibiyo-
tik kombinasyonları seçilmesine, geniş spektrumlu 
antibiyotiklerin yaygın kullanımının kısıtlanması 
suretiyle dirençli mikroorganizmaların azaltılmasına 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter, antibiyotik duyarlılı-
ğı, yoğun bakım ünitesi

(P25)

Şekil. Acinetobacter suşlarının izole edildikleri klinik 
örneklere dağılımı.

Tablo. Acinetobacter suşlarnın antibiyogram profili.

Antibiyotik

Amikasin
Ampisilin- sulbaktam
Kolistin
Gentamisin
İmipenem
Levofloksasin
Meropenem
Netilmisin
Piperasilin-tazobaktam
Sefepim
Sefoperazon-sulbaktam
Sefotaksim
Seftazidim
Seftriakson
Siprofloksasin
Tetrasiklin
Tigesiklin
Tikarsilin-klavulanik asit
Tobramisin
Trimetoprim-sülfametoksazol

Hasta 
Sayısı 

(n)

1147
1043
1042
1108
1161
  986
1119
  397
1148
1126
  167
  548
1086
  503
1074
  365
  312
  304
  460
1032

Duyarlı 
suş sayısı 

(n)

  641
    50
1028
  195
    73
    85
    73
  315
    49
    56
    49
      6
    48
      5
    86
    59
  296
      8
  276
  208

Duyarlılık
%

55.88
  4.78
98.65
17.59
  6.28
  8.62
  6.52
79.34
  4.26
  4.97
29.34
  1.09
  4.41
  0.99
  8.00
16.16
94.87
  2.63
60.00
20.15
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ÜROPATOJEN S.AGALACTIAE SUŞLARINDA İN-VİTRO ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK

Süreyya GÜL YURTSEVER1, Nurten BARAN1, Erkan YULA2*, Ramazan İlter ÖZTÜRK1, 
Selçuk KAYA2

*sgul71@yahoo.com

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 Grup B streptokoklar (S.agalactiae), gebe kadınlar-
da, yenidoğanlarda ve günümüzde gebe olmayan 
yetişkin yaş grubunda invazif infeksiyon oluşturabi-
len önemli etkenlerden biridir. Bu infeksiyonlar nadi-
ren fatal olmasına rağmen, tedavi gerektiren infeksi-
yonlardır. Bu çalışmada hastanemizde üriner sistem 
infeksiyonu etkeni olan S.agalactiae suşlarının anti-
mikrobiyallere duyarlılık durumlarının incelenmesi 
amaçlanmıştır.
 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalardan idrar 
yolu infeksiyonu etkeni olduğu tespit edilen 306 
S.agalactiae  suşu çalışmaya alınmıştır. Suşlar CAMP 

testi ve lateks aglütinasyon kiti (Plasmatec, UK) kul-
lanılarak tanımlanmıştır. Antibiyotik duyarlılığı test-
leri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile yapılıp 
CLSI standartlarına göre değerlendirilmiştir. S.agalac-
tiae antibiyotiklere direnç oranları Tablo’da gösteril-
miştir. Suşlarımızda penisilin ve seftriaksona duyarlı-
lığın devam ettiği gözlenmiştir. Bu antibiyotikler 
S.agalactiae infeksiyonlarında ilk tercih olma özel-
liklerini sürdürmektedir.

Anahtar sözcükler: antibiyotik duyarlılığı, Streptococcus 
agalactiae

(P26)

Tablo. Üropatojen S.agalactiae direnç oranları (n:306).

Antibiyotik

Klindamisin
Seftriakson
Levofloksasin
Eritromisin
Linezolid
Vankomisin 
Penisilin

Dirençli
n (%)

114 (% 48.3)
    5 (% 1.91)

    35 (% 21.73)
  124 (% 47.32)

       0
       0

  27 (% 8.82)

Orta duyarlı
n (%)

    3 (% 1.27)
     0
    1 (% 0.62)
    2 (% 0.76)

     0
     0
     0

Duyarlı
n (%)

  119 (% 50.42)
  256 (% 98.08)
  125 (% 77.63)
  136 (% 51.90)

294 (% 100)
297 (% 100)

  279 (% 91.17)



85

29.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ, BODRUM, 28-31 MAYIS 2014

ANKEM Derg 2014;28(Ek 1)

DİKLOFENAK SODYUM (VOLTAREN) ENJEKSİYONU SONUCU GELİŞEN NİCOLAU SENDROMU: 
OLGU SUNUMU

İnci YILBAT KILIÇ*, Füruzan KAYA, Ayşe TURUNÇ ÖZDEMİR, Tuğuba AKYÜREK, İlhami ÇELİK
*incikilic38@hotmail.com

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, KAYSERİ

 Livedo-like dermatitis (LLD) veya embolia cutis 
medikamentoza (ECM) olarak da bilinen Nicolau 
Sendromu önemli bir grup ilacın intramusküler (i.m) 
veya intraartiküler uygulanması sonucunda görülen 
nadir bir komplikasyondur. Kesin patogenezi bilin-
memektedir. İlacın kan damarına yanlışlıkla enjeksi-
yonunun ardından oluşan arteryel spazmı takiben 
gelişen deri nekrozunun neden olduğu düşünülmek-
tedir. 
 Bu nadir komplikasyon enjeksiyon alanında ağrı 
ve eritematöz-ekimotik retiküler lezyonla karakteri-
zedir. Bu lezyon nekrotik ülser ve skar dokusunun 
oluşumu ile sonuçlanır. 
 Bu çalışmada başağrısı nedeniyle sağ kalçasına 
tek doz diklofenak sodyum enjeksiyonu sonrasında 
enjeksiyon yerinde gelişen Nicolau Sendromu sunul-
muştur. Kırk beş yaşında kadın hastaya 10 gün önce 
sağ kalçasına bir hemşire tarafından tek doz i.m dik-
lofenak sodyum (Voltaren) enjeksiyonu yapılmıştır. 
Yaklaşık üç gün sonra enjeksiyon yerinde şiddetli ağrı 
ve kızarıklık oluşmuş, bir kaç gün içinde de sağ kal-
çasında sertlik ve siyahlık oluşunca kliniğimiz tara-
fından takibe alınan hastanın genel durumunun iyi 
olduğu saptanmıştır. Sistemik fizik muayenesi doğal 
olarak bulunmuştur. Hastanın sağ kalça bölgesinde 

15x20 cm boyutlarında etrafı hiperemik ciltten kaba-
rık ortası nekrotik ağrılı cilt lezyonu mevcuttu (Resim). 
Tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer 
fonksiyon testleri ve tam idrar tetkikinde patolojik 
bulgu saptanmamıştır. Enjeksiyon yerinde oluşan bu 
lezyondan aspirasyonla derin doku kültürü alınmış-
tır. Sekonder enfeksiyon gelişmiştir. Materyalin 
Gram boyama sonucunda polimorf nüveli lökositler 
saptanmıştır. Yara kültüründe metisiline duyarlı 
Staphylococcus aureus üremiştir. Hastaya cerrahi deb-
ridman, steril örtülerle yara bakımı, analjezik ve 21 
gün ampisilin-sulbaktam (4x1.5 gr/gün i.v) uygulan-
mıştır. Yara 12 hafta sonra skar bırakarak iyileşmiştir.
 Nicolau Sendromu nadir görülmesine rağmen 
önemli bir komplikasyondur. Sağlık çalışanlarının 
özellikle hemşirelerin intramusküler enjeksiyon son-
rasında böyle bir komplikasyon olabileceği konusun-
da uyarılmaları zorunludur. Özellikle eğitimleri sıra-
sında standart enjeksiyon yöntemlerinin öğretilmesi 
ve pratik uygulamalarında bu konuda özenli davran-
malarının sağlanması ile tedavisi uzun ve zor olan bu 
nadir durum daha az görülebilir.

Anahtar sözcükler: diklofenak sodyum, intramusküler 
enkeksiyon, Nicolau Sendromu

(P27)

Resim. İnramusküler diklofenak sodyum enjeksiyonu 
sonucu sağ kalça bölgesinde oluşan 15x20 cm boyutla-
rında etrafı hiperemik nekrotik ülser.
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ADÖLESAN OLGUDA GÖZ TUTULUMUYLA SEYREDEN MİLİYER TÜBERKÜLOZ

Hacer AKTÜRK1*, Bahar ÇALIŞKAN1, Selda HANÇERLİ TÖRÜN1, Melike Zeynep Tuğrul AKSAKAL1, 
Tuğçe UZUNHAN2, Ensar YEKELER3, Kaya KÖKSALAN4, Nuran SALMAN1, 

Ayper SOMER1

*hacergunakturk@gmail.com

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İSTANBUL

 Miliyer tüberküloz; tüberküloz basilinin hemato-
jen yolla yayılması sonucu oluşan ve birbirine bitişik 
olmayan en az iki organda tutulumun (tüberkül var-
lığı) gösterilmesiyle tanı konan bir klinik tablodur. 
Tutulan organlarda tüberkül varlığı göz dibi muaye-
nesi ve radyolojik görüntülemeler yoluyla dolaylı 
olarak ya da biyopsi ile direkt olarak gösterilebilmek-
tedir. Fizik muayene bulgularından biri olan koroidal 
tüberküller, miliyer tüberküloz tanısı için çok değerli-
dir ve çocuklarda görülme sıklığı % 13-87 arasında 
bildirilmiştir. 
 Bir aydır kusma, baş ağrısı ve ağırlık kaybı (5 kg) 
yakınmaları olan 11 yaşındaki kız olgunun 15 gün 
önce dış merkezde çekilen beyin BT’sinde özellik 
saptanmamış, depresyon tanısıyla kısa süreli sertralin 
kullanmıştır. Baş ağrısında şiddetlenme, ajitasyonun-
da artma ve ateşinin olması üzerine acil polikliniğimi-
ze başvuran olguda meningeal irritasyon bulguları, 
papilla ödemi ve hiponatremi saptanması üzerine 
servise yatırılmıştır. Fizik muayenesinde nun açık 
ancak uykuya meyilli olduğu saptanmıştır. Kooperas-
yon zorlukla sağlanmış, ajitasyon ve hiperakuzi izlen-
miştir. Ense sertliği bulunan hastada, diğer sistem 
muayenelerinde özellik saptanmamıştır. Manyetik 
rezonans (MR) görüntülemesinde tüberküloz menen-
jit ile uyumlu meninks tutulumu ve yaygın tüberkü-
lomlar (Resim 1) görülen hastanın beyin omurilik 

sıvısı (BOS) incelemesinde glukoz 26 mg/dl (eş 
zamanlı kan glukozu 110 mg/dl), protein: 29 mg/dl 
bulunmuş, pleositoz gözlenmemiştir. Bulanık görme 
şikayeti nedeniyle tekrarlanan göz konsültasyonunda 
sağ-sol papilla ödemi ve papilla etrafı ile temporal 
periferde koroidit odakları görülmüş ve tüberküloz 
koroidit ile uyumlu olduğu bildirilmiş; ayrıca hafif 
abdusens paralizisi olduğu tespit edilmiştir. Akciğer 
tomografisinde de miliyerizasyon (Resim 2) saptanan 
olguya dörtlü antitüberküloz tedavisi ve steroid baş-
lanmıştır. IP-10 testi pozitif bulunmuştur. BOS ARB, 
Mycobacterium tuberculosis PCR ve tüberküloz kültür-
leri negatif olarak sonuçlanmıştır. Ailesi tanı konduk-
tan sonra ev içi tüberküloz temas öyküsünü açıkla-
mıştır. Hastaya 12 ay süreyle tedavi verilmiş ve 
sekelsiz olarak iyileşmiştir.
 Miliyer tüberküloz genellikle infant ve küçük 
çocukların hastalığı olmakla birlikte primer pulmoner 
lezyonun reaktivasyonuyla olgumuzda olduğu gibi 
daha büyük bireylerde de görülebilmektedir. Göz 
dibinin ayrıntılı muayenesi miliyer tüberküloz tanı-
sında önemlidir. Ev içi tüberküloz temaslı çocuklara 
profilaksi tedavisi verilmesinin önemi bu olgu sunu-
muyla bir kez daha vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar sözcükler: koroidit, miliyer tüberküloz, tüberkü-
loz menenjit

(P28)

Resim 1. Akciğer tomografisinde miliyerizasyon. Resim 2. Tüberküloz menenjit ile uyumlu meninks tutulumu ve yaygın 
tüberkülomlar
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SÜT ÇOCUĞUNDA STREPTOCOCCUS ANGINOSUS’A BAĞLI BEYİN APSESİ

Hacer AKTÜRK1*, Selda HANÇERLİ TÖRÜN1, Bahar ÇALIŞKAN1, Burak TATLI2, Altay SENCER3, 
Ensar YEKELER4, Nezahat GÜRLER5, Nuran SALMAN2, Ayper SOMER1
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 Beyin apsesi çocuklarda nadir bir durumdur. 
Bağışıklık yetmezliği olmayan çocuklarda konjenital 
kalp anomalileri, sinüzit, otitis media, travma, geçiril-
miş nöroşirürjik girişim en sık karşılaşılan hazırlayıcı 
risk faktörleridir. Bu raporda, önceden sağlıklı olan ve 
risk faktörü saptanamayan bir süt çocuğunda 
Streptococcus anginosus’a bağlı gelişen bir beyin apsesi 
olgusu sunulacaktır.
 Öncesinde sağlıklı olan 10 aylık erkek olgu, bilinç 
kaybı ve sol kolda kasılma yakınmasıyla en yakın 
sağlık kurumuna başvurmuş ve nöbeti rektal diaze-
pam ile durdurulduktan sonra hastanemize sevk 
edilmiştir. Fizik muayenesinde şuuru açık ve vital 
bulguları normal olarak saptanmıştır. Nörolojik ve 
diğer sistem muayenelerinde patolojik bulgu izlen-
memiştir. Kan tetkikleri lökositoz dışında (wbc:16400) 
normal bulunmuştur. Göz dibi muayenesinde papil 
ödem saptanmamıştır. Sol fokal nöbet geçirmiş olma-
sı nedeniyle çekilen beyin bilgisayarlı tomografisinde 
(BT) kitle imajı veren görünüm tespit edilmesi üzeri-
ne beyin MR çekilmiş ve sağ frontoparietal lob bileş-
kesinde derin beyaz cevherde, etrafında ödemi olan 
kalın kapsüllü apse oluşumu izlenmiştir. Vankomisin 
ve meropenem tedavisi başlanarak Nöroşirurji 
Anabilim Dalı ile konsülte edilmiş ve apsenin boşal-
tılmasına karar verilmiştir. Sağ frontal kemikte koro-

nal sütürün hemen üzerinde bir delik açılarak yakla-
şık 3 cm ilerlenilip apse ponksiyone edilmiş ve koyu 
kıvamlı, gri yeşil renkli yaklaşık 4 cc apse mayii boşal-
tılmıştır. Abse kültüründe Streptococcus anginosus üre-
mesi üzerine tedaviye seftriakson ile devam edilmiş-
tir. Olgumuzda altta yatabilecek immün yetersizlik, 
konjenital kalp hastalıkları, otit, mastoidit, travma 
gibi predispozan risk faktörleri saptanmamıştır. Bir 
ay sonra tekrarlanan beyin BT’sinde kitlenin oldukça 
küçülmüş olduğu görülmüştür (Şekil). Oral sefurok-
sim ile tedavisi altı haftaya tamamlanmış ve sekelsiz 
tam iyileşme sağlanmıştır.
 Streptococcus anginosus, viridans streptokokların 
bir alt grubu olan Streptococcus milleri grubuna bağlı 
olup orofarengeal ve gastrointestinal sistem normal 
flora elemanıdır. Hematojen yayılım veya komşuluk 
yoluyla beyin enfeksiyonlarına sebep olduğu düşü-
nülmektedir. Olgumuzdaki gibi bağışıklık yetersizliği 
söz konusu değilse genellikle sepsise neden olma-
maktadır. Cerrahi müdahaleyle birlikte penisilin veya 
sefalosporin tedavisi uygulanarak olgumuzda oldu-
ğu gibi tam klinik iyileşmeye ulaşmak mümkündür.

Anahtar sözcükler: beyin apsesi, Streptococcus angino-
sus

(P29)

Şekil. Beyin MRG’nde sağ frontoparietal lob bileşkesinde etrafında ödemi olan kalın kapsüllü apse oluşumu.
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KOMPLİKE YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONUNDA DAPTOMİSİN KULLANIMI

İnci YILBAT KILIÇ*, Tuğuba AKYÜREK, Füruzan KAYA, İlhami ÇELİK
*incikilic38@hotmail.com

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, KAYSERİ

 Komplike yumuşak doku infeksiyonları, cerrahi 
drenaj ve debridman gerektirecek ve en az iki siste-
mik bulgunun (ateş/hipotermi, taşikardi, takipne, 
lökositoz/lökopeni) eşlik ettiği infeksiyonlar olarak 
tanımlanırlar. Sunulan çalışmada sağ bacakta kompli-
ke yumuşak doku infeksiyonu tanısıyla iki hafta 
izlediğimiz bir olgu sunulmuştur.
 Seksen yaşında erkek hasta sağ bacakta şişlik, 
kızarıklık, ağrı, ateş, üşüme titreme şikayetleri ile 
yatırılmıştır. Kliniğimize başvurduğunda hastada 
septik tablo gözlenmiştir (Ateş. 38.5°C, tansiyon arte-
riyel: 100/60 mmHg, nabız: 110/dk). Genel durumu 
kötü ve bilinci bulanık olan hastanın sağ ayak sırtın-
dan sağ diz bölgesine kadar ilerleyen, arada sağlam 
dokuların olduğu, sağ bacağı kaplayan hiperemi ve 
şişlik görülmüştür. Palpasyonla krepitasyon alınma-
mıştır. Şiddetli ağrısı olan hastanın anamnezinden 
şikayetlerinin iki hafta önce başladığı, oral ve i.m 
antibiyotik kullanmasına rağmen sağ bacağındaki 
lezyonun ilerlediği ve ağrısının şiddetlendiği öğrenil-
miştir. Hasta son 10 yıldır diabetes mellitus nedeniyle 
insülin kullanmıştır. Periferik dolaşımın normal oldu-
ğu periferik nabız palpasyonu, arteriyel ve venöz 
doopler ultrasonografi (USG) ile gösterilmiştir. Sağ 
bacak diret grafisinde osteomyelit bulgusu görülme-

miştir. Yüzeyel USG’de göre selülit ile uyumlu bulgu-
lar gözlenmiştir. Başvuru anında WBC: 11,770x103?/µL, 
Hb: 13.7 g/dL, PLT: 320 103/µL, ESR: 27 mm/h, CRP: 
62.7 mg/L, BUN: 59 mg/dl, Kreatinin: 1.6 mg/dl, 
HbA1C: 8,3 olarak tespit edilmiştir.
 Hastaya nekrotizan selülit tanısıyla ampirik ola-
rak daptomisin 1x6 mg/kg/IV başlanmıştır. Yara ve 
kan kültürlerinde üreme olmamıştır. Hastanın ateşi 
tedavinin üçüncü gününde düşmüştür. Ondört gün 
i.v tedavi alan hastanın semptomları gerilemiş, kan 
şekeri düzenlenmiş, CRP gerilemiştir (14. gün CRP: 
15,5 mg/L). Cerrahi debridmana ihtiyaç duyulmadan 
hasta şifa ile taburcu edilmiştir.
 Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 
oranlarının yüksek olduğu yerlerde komplike yumu-
şak doku infeksiyonlarının tedavisinde MRSA’a etkin 
bir antibiyotik kullanıldığı zaman hastaların iyileşme 
süresinin kısaldığı, hastanede kalış sürelerinin ve 
maliyetin azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir. Hızlı 
progresyon gösteren ve MRSA infeksiyonlarının dış-
lanamadığı durumlarda in vivo bakterisidal etki gös-
teren, hızlı klinik yanıt alınan bir ilaç seçeneği olarak 
daptomisin uygun olacaktır.

Anahtar sözcükler: daptomisin, nekrotizan selülit

(P30)

Resim 1. Tedavinin 1. günü sağ bacakta 
selülit.

Resim 2. Tedavinin 7. günü sağbacakta hipe-
remi azalmış, nekrotik dokular oluşmuş.

Resim 3. Tedavinin 14. gününde sağ bacaktaki 
nekrotik doku kalkmış. Selülit tablosu gerilemiş.
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İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARIN TÜR DÜZEYİNDE
TANIMLANMASI VE İN VİTRO ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Süreyya GÜL YURTSEVER1, Nurten BARAN1*, Erkan YULA2, Bilal Olcay PEKER1, 
Funda CAN KOÇAL1, Selçuk KAYA2

*sgul71@yahoo.com

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 Hastanemize son üç yılda başvuran ve idrar yolu 
infeksiyonu düşünülen hastaların idrar örneklerin-
den izole edilen 2,158 enterokok suşunun tür düze-
yinde tanımlanması ve antibiyotiklere in vitro duyar-
lılıklarının irdelenmesi amaçlanmıştır. 
 Üreyen suşların identifikasyonu ve antibiyotik 
duyarlılıklarının tespiti Phoenix otomatize sistem 
(BD, USA) ve konvansiyonel yöntemlerle yapılmıştır. 
Antimikrobiyal duyarlılıkları disk difüzyon yönte-
miyle belirlenmiş ve Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. 
Suşların 1,152’si (% 53.38) Enterococcus spp., 549’i 
(% 25.44) Enterococcus faecium, 449’u (% 20.80) Ente-
rococcus faecalis, ikisi Enterococcus casseliflavus/gallina-
rum, beşi Enterococcus durans, bir suşun Enterococcus 
durans olduğu tespit edilmiştir. Enterokok suşlarında 
penisiline % 64.90, ampisiline % 52.85, eritromisine % 
75.94, tetrasikline % 68.26, levofloksasine % 50.49, 

siprofloksasine % 68.88, linezolide % 0.56, vankomisi-
ne % 7.61 oranında direnç saptanırken; aminogliko-
zidlere yüksek düzeyde direnç oranları gentamisin 
(120 μg) için % 45.39, streptomisin (300 μg) için % 
58.74 olarak belirlenmiştir. Daha önceki yıllara ait 
verilerimizle karşılaştırıldığında yüksek düzey ami-
noglikozid direnç oranları değişmezken, düşük 
düzeyde de olsa glikopeptid ve linezolid dirençli 
enterokoka rastlanmıştır. Bu nedenle enterokokların 
neden olduğu infeksiyonların tedavisinde en doğru 
yaklaşımı belirlerken, ampirik tedavide hastanenin 
kendi direnç profilleri dikkate alınmalı, antibiyotik 
duyarlılık testlerine göre gerekli durumlarda antibi-
yotik tedavisi yeniden düzenlenmelidir.

Anahtar sözcükler: aminoglikozid direnci, antibiyotik 
duyarlılık testi, enterokok, kültür 

(P31)
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TEDAVİSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA İSKELET SİSTEMİ TUTULUMU İLE NÜKSEDEN 
NÖROBRUSELLOZ OLGUSU

Ertuğrul YAZICI*, Gürkan MERT, Oktay DEMİRTAŞ, Yavuz ÇEKLİ, Ömer COŞKUN, Can Polat EYİGÜN
*eyazici@gata.edu.tr

GATA, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 Özellikle sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem 
tutulumu olan bruselloz olgularının tedavi süreleri 
uzun olup tedavi sonrası relapslar izlenebilmektedir. 
Bu çalışmada tedavisi tamamlandıktan sonra iskelet 
sistemi tutulumu ile nükseden nörobruselloz olgusu-
nun sunulması amaçlanmıştır. 
 Altmışbir yaşında kadın hastada, bir yıldır ellerde 
titreme,  kusma ve bilinçte bozulma nedeni ile acil 
servise başvurmuştur. Hastaya Enfeksiyon Hastalık-
ları Kliniği’nde lomber ponksiyon yapılmış, Beyin 
omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde tamamı mono-
nükleer olan 60 hücre/mm3 izlenmiştir. BOS proteini 
222 mg/dl, BOS glukozu 20 mg/dl olarak tespit edil-
miştir. BOS Rose Bengal incelemesinin pozitif çıkması 
üzerine çalışılan serolojik incelemede BOS Brusella 
IgG yüksek olarak saptanmıştır. BOS kültüründe 
Brucella spp. üreyen hastaya seftriakson, doksisiklin 
ve rifampisin tedavisi başlanmıştır. Tedavi ile hasta-
nın semptomları gerilemiş ve BOS bulguları düzelme-
ye başlamıştır. Bir aylık tedaviden sonra hasta oral 
rifampisin, doksisiklin ve trimetoprim-sülfametok-
sazol tedavisi ile taburcu edilmiştir. Taburcu olduktan 
bir ay sonra bulantı ve kusma şikayeti gelişen hastaya 
özefajit teşhisi konulmuştur. Doksisiklin tedavisi 
kesilerek yerine siprofloksasin tedavisi başlanmış, on 
ay tedavi verilen hasta şikayetlerinin tamamı düzel-

miş ve ilaçları kesilmiştir. 
 Hasta tedavisi tamamlandıktan üç ay sonra bel ve 
kalça ağrısı şikayeti ile başvurmuştur. Ateş, terleme 
ve gece terlemesi bulgusu saptanmamıştır. Brusella 
serolojisi pozitif sonuçlanan ve tüm vücut kemik sin-
tigrafisinde lomber vertebrada spondilodiskit tespit 
edilen hastaya siprofloksasin ve rifampisin tedavisi 
uygulanmıştır. İki ay sonra yapılan MR kontrolünde 
sakroileit ve lomber spondilodiskit bulgularının 
devam ettiği görülmüştür. İlaçlarını kullanmaya 
devam eden hastanın klinik şikayetlerinde gerileme 
olup halen tedavisi devam etmektedir. 
 Bruselloz birçok farklı organ ve sistemi etkileyen 
bir hastalıktır. Bu olguda tedavi almasına rağmen 
aynı kişide nörobruselloz sonrası farklı bir kompli-
kasyon olan spondilodiskitin de ortaya çıkabileceği 
görülmektedir. Brusella intrasellüler bir bakteri oldu-
ğu için tedavisinde kombine tedaviler kullanılmalı ve 
tedavi süresi uzun tutulmalıdır. Nükslerin genelde 
tedavi kesilmesinden sonraki 3-6 aylar arasında mey-
dan gelmesi nedeni ile uzun süre tedavi almış olan 
komplikasyonlu bruselloz olguları yakından takip 
edilmelidir.

Anahtar sözcük: nörobruselloz

(P32)
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2013 YILINDA İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ 
ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Fatma BAYRAK KENİ, Filiz PEHLİVANOĞLU*, Meyha ŞAHİN, Gönül ŞENGÖZ
*drfiliz@gmail.com

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL

 Üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) sık görülen 
infeksiyon hastalıklarındandır. ÜSİ’nin % 95’den faz-
lasında etken tek bir bakteridir ve en sık Escherichia 
coli izole edilmektedir. ÜSİ’de etken olarak en sık 
izole edilen E.coli’ye karşı antibiyotik duyarlılığının 
bilinmesi tedavide yol gösterici olmaktadır. Bu çalış-
mada ÜSİ etkenlerinin dağılımı ve E.coli suşlarının 
antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmış-
tır. 
 Çalışmamızda, 2013 yılında ÜSİ tanısı almış olgu-
ların idrar kültür sonuçları incelenmiştir. Hastanenin 
mikrobiyoloji laboratuvarında kültür için alınan orta 
akım idrar örnekleri % 5 koyun kanlı agar besiyerleri-
ne 0.01 ml inoküle edilmiştir. Etüvde 37°C’de 24-48 
saat inkübasyondan sonra kültürlerde 105 cfu/ml iki 
veya tek tür üreme olması ya da 104 cfu/ml tek tür 
üreme olması anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bakteri 
identifikasyonu standart manuel yöntemlerle yapıl-
mıştır. E.coli olduğu belirlenen bakterilerin ampirik 
tedavide sık kullanılan siprofloksasin, ofloksasin, 
gentamisin, amoksisilin-klavulanik asit, sefuroksim, 
seftriakson, trimetoprim-sülfametoksazol ve nitrofu-
rantoin için duyarlılıkları Clinical Laboratory 
Standards Institute standartlarına uygun olarak disk 

difüzyon yöntemi ile incelenmiş ve değerlendirilmiş-
tir. 
 Bu çalışmada 1,548 E.coli suşunun antibakteriyel 
ajanlara karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. E.coli suşla-
rının antibiyotiklere duyarlılığı tabloda gösterilmiştir. 
Suşların en dirençli olduğu antibiyotikler ampisilin, 
amoksisilin-klavulanik asit ve siprofloksasin, en 
duyarlı olduğu antibiyotik meropenem ve imipenem 
olarak tespit edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testi 
çalışılan 1,548 izolatın 315’inde (% 20.3) genişlemiş 
spektrumlu beta-laktamaz pozitifliği tespit edilmiş-
tir. 
 ÜSİ, sık görülen ve antibiyotiklerin en sık kulla-
nıldığı infeksiyonlar olmaları nedeniyle önemlidirler. 
Üriner patojenlerin sık kullanılan antibakteriyellere 
karşı son yıllarda artan direnç oranları ciddi problem-
ler oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgesel verilerin 
oluşturulması, hatta her hastanenin kendi direnç 
durumunu bilmesi ve buna uygun tedavinin planlan-
ması gerekmektedir. Bu çalışmada E.coli’nin ÜSİ’de 
ampirik olarak sık tercih edilen antibiyotiklere karşı 
önemli oranda direnç geliştirdiği gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: direnç, E.coli, idrar yolu infeksiyonu

(P33)

Tablo. İdrar örneklerinden izole edilen E.coli suşlarının 
antibiyotiklere duyarlılığı.

Antibiyotikler

Amoksisilin-Klavulanik asit
Ampisilin
Gentamisin
Trimetoprim-Sülfametoksazol
Nitrofrontain
Sefuroksim
Seftazidim
Seftriakson
Sefotaksim
Sefepim
Sefaperazon -Sulbaktam
Piperasilin-Tazobaktam
Ofloksasin
Levofloksasin
Siprofloksasin
Ertapenem
İmipenem
Meropenem
Fosfamisin
Tigesiklin

Duyarlılık (%)

43.8
35.7
82.0
59.3
93.6
66.6
65.2
63.4
75.4
66.4
85.7
85.1
53.0
48.0
43.9
92.3
96.3
97.2
93.2
85.6
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HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARDA KATETER İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Taylan ÇELİK*, Solmaz ÇELEBİ, Benhur Şirvan ÇETİN, Enes SALI, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
*taylanchelik@hotmail.com

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, BURSA

 Bu çalışmada çocuk kliniğinde yatan ve Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı tarafından izlenen 
olgularda iki yıllık sürede kateter ilişkili infeksiyonla-
rının dağılımının incelenmesi amaçlanmıştır. 
 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları kliniğinde, iki yıllık (1 Ocak 2012-1 
Ocak 2014) sürede yatırılan olguların kateter kültürle-
rindeki üremeler retrospektif olarak incelenmiştir. 
 İki yıllık çalışma döneminde 259 olguda toplam 
501 infeksiyon atağı ve 602 anlamlı kültür üremesi 
tespit edilmiş ve bu üremelerin % 20’si kateter ilişkili 
olduğu görülmüştür. Kateter ilişkili infeksiyonlara 
bakıldığında 61 olguda toplam 88 infeksiyon atağı ve 
135 anlamlı kültür üremesi saptanmıştır. Olguların % 
50.8’inin (31/61) erkek, ortalama yaşın 70.2±70 (0-216) 
ay olduğu gözlenmiştir. Olguların % 51’i Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji, % 18.5’i Çocuk Gastroenteroloji, 
% 12.6’sı Çocuk Yoğun Bakım, % 5.9’i Yenidoğan 
Yoğun Bakım ve % 5.2’si Çocuk Nefroloji servisinde 
takip edilmiştir. İnfeksiyon başlangıç zamanı yatışın 
ortalama 27.8±54.3 (0-283), ortanca 15. Günü olarak 
belirlenmiştir. İnfeksiyon saptandığı sırada olguların 
% 39.3’ünün uzun süreli (>=7 gün) antibiyotik kullan-
dığı saptanmıştır. Kateter takılması ile infeksiyon 
arasında geçen süre minimum dört, maksimum 385 
ve ortanca 39 gün olarak bulunmuştur. Anlamlı üre-
melerin % 37.8’inin port kateter, % 22.2’sinin üri-

ner sistem kateteri, % 14.1’inin Hickman kateter, 
% 8.1’inin femoral kateter, % 6’sının juguler kateter, 
% 2.2’sinin göbek kateteri ve % 2.2’sinin subklavian 
kateter kaynaklı olduğu gözlenmiştir. Olguların 
% 66.7’sinde kateterin çıkarılması gerekmiştir. Üreme 
olan kültürlerin % 68.9’unda Gram negatif bakteriler, 
% 18.5’inde Gram pozitif bakteriler ve % 12.6’sında 
mantarlar izole edilmiştir. Etkenlere bakıldığında 
Klebsiella spp. %17, Acinetobacter spp. %13.3, Escherichia 
coli % 11.1, Pseudomonas aeruginosa %10.3, Serratia mar-
cescens % 8, Staphylococcus aureus % 6.6, Staphylococcus 
epidermidis % 7.4 ve Candida albicans % 5.2 oranlarında 
üretilmiştir. Anlamlı üremelerin (n=135) % 54’ü malig-
niteli, % 12’si kısa barsak sendromlu, % 5’i metabolik 
hastalıklı, % 6’sı renal hastalıklı, % 5’i konjenital 
immün yetmezlik ve % 4’ü karaciğer transplantlı 
olgularda görülmüştür. Kateter ilişkili infeksiyonu 
olan hastalar içinde Candida parapsilosis üremesi olan 
bir (% 1.1, 1/88) hasta ölmüştür.
 Kateter infeksiyonları yatan kanıtlı infeksiyonla-
rın % 20’sini oluşturmuş, ortalama yatışının birinci 
ayında gelişmiştir. Etkenlerin 2/3’ünü Gram negatif 
bakteriler oluşturmuş ve 2/3 olguda kateterin çıkarıl-
ması gerekmiştir. Mortalite % 1.1 olarak bulunmuş-
tur.

Anahtar sözcükler: kateter ilişkili infeksiyonlar

(P34)
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İMMUNKOMPETAN İKİ OLGUDA CYCLOSPORA CAYETANENSIS İNFEKSİYONU

Selçuk KAYA1*, Kurtuluş BURUK2, İftihar KÖKSAL1

*eselkaya@gmail.com

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON

 Cyclospora cayetanensis uzamış sulu ishal, karın 
ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, bulantı gibi gastrointesti-
nal semptomlarla seyreden bir “coccidian” parazittir. 
Hastalık sıklıkla HIV/AIDS hastaları gibi immünsup-
resif bireylerde görülmektedir. Asemptomatik seyre-
debildiği gibi, özellikle immünsupresif konaklarda 
hayatı tehdit eden infeksiyonlara da neden olabil-
mektedir. Hastalığın ayırıcı tanısı dikkatle yapılmalı, 
semptomatik olgularda uygun antibiyotik tedavisi 
mutlaka uygulanmalıdır. Gaita incelemesinde 
Cyclospora cayetanensis kistlerinin Cryptosporidium 
kistleriyle ayırıcı tanısında özellikle çok dikkatli olun-
malıdır. 
 Çalışmamızda 22 ve 80 yaşında C.cayetanensis 
infeksiyonu teşhis edilen semptomatik iki erkek olgu 
sunulmuştur. Olgularımızda tanı direkt mikroskopi-
nin yanında, gaitanın modifiye Ziehl-Neelsen boya-
ması ve ultraviyole mikroskopisiyle konulmuştur. 
Her iki hastamızın da herhangi bir seyahat ve antibi-
yotik kullanım öyküsü mevcut olmayıp, genç olan 
olgumuzun “fast-food” yeme alışkanlığı olduğu öğre-
nilmiştir. Olgularımızın gaita kültürlerinde patojen 
bir bakteri üremesi olmamıştır. Serumlarında bakılan 

anti-HIV antikoru negatif bulunmuştur. Olgularımızın 
immün statü açısından normal bireyler oldukları 
görülmüştür. Semptomları uzun süredir devam eden 
olgumuz oral yoldan kullanılan bir haftalık 
trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) 2x160/800 
mg/gün tedavisi ile başarıyla tedavi edilmiştir. Diğer 
olgumuzda da esas olarak selülit tedavisi amacıyla 
intravenöz başlanan moksifloksasin 1x400 mg/gün iv 
tedavisine olumlu yanıt alınmış ve bu tedaviye bir 
hafta süreyle devam edilmiştir. 
 Olgularımızda klinik bulgulardaki düzelmeye 
paralel olarak yapılan kontrol mikroskopilerinde, 
gaitada C.cayetanensis kistlerinin tamamen kayboldu-
ğu görülmüştür. Her iki olgumuzun üç aylık takibin-
de relaps görülmemiştir. İshal yakınması veya 
bulantı, karın ağrısı gibi diğer gastrointestinal sis-
tem şikayetleri olan immünkompetan hastalarda da 
C.cayatensis’in etken olabileceği düşünülmelidir. Uzun 
süreli semptomları olan immünkompetan bireyler de 
TMP-SMX ile tedavi edilmelidir.

Anahtar sözcükler: Cyclospora cayetanensis, gastroente-
rit

(P35)
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BİR OLGU SUNUMU: LISTERIA GRAYI; VANKOMİSİNE DİRENÇLİ GRAM POZİTİF ÇOMAK

Tuba VİLKEN*, Nezahat GÜRLER
*tubavilken@yahoo.com.tr

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

 Listeria cinsi bakteriler doğada yaygın olarak 
bulunmaktadır. Bitki, hayvan, toprak kaynaklı Listeria 
türleri bulunmaktadır. Listeria grayi daha çok süt ve 
süt ürünlerinden izole edilen bir bakteridir. 
 Ocak 2014 tarihinde hastanemiz acil birimine baş-
vuran 70 yaşındaki kadın hastanın, solunum bozuk-
luğu ve mediasten apsesi ön tanısı ile acil dahiliye 
servisine yatışı yapılmıştır. Laboratuvarımıza gönde-
rilen apse kültürü, rutin incelemeye alınmıştır. Bu 
amaçla, Gram boyalı preparatı yapılmış, kanlı agar, 
çikolatamsı agar ve anaerop kanlı agar besiyerlerine 
ekilmiştir. Ayrıca anaerop sıvı besiyerine de ekim 
yapılarak inkübasyona kaldırılmıştır. Anaerop besi-
yerleri anaerobik şartlar oluşturularak inkübe edil-
miştir. Çikolatamsı agar % 5 CO2’li etüvde, kanlı agar 
ise aerop etüvde 37°C’de inkübe edilmiştir. Gram 
boyalı preparatının incelenmesi sonucu, polimorf 
nüveli lökosit görülmemiş olup, uzun ve zincir yap-
mış Gram pozitif çomaklar izlenmiştir. 24 ve 48 saat-
lik inkübasyonun ardından herhangi bir üreme sap-
tanmamıştır. Petriler inkübasyona devam ettirilmiştir. 
72 saatlik inkübasyonun ardından küçük gri koloniler 
görülmüştür. İlk gelen örnekten iki gün sonra hasta-
dan yeni bir apse örneği daha gelmiştir. Aynı şekilde 
rutin mikrobiyolojik incelemeye tabi tutulmuştur. 
Gram boyalı preparatında polimorf nüveli lökositler 
ve Gram pozitif çomaklar görülmüştür. 96. saatin 
sonunda daha da belirginleşen yuvarlak, gri ve hemo-
lizsiz kolonilerden yapılan Gram boyama sonucunda 
difteroid dizilimli Gram pozitif çomaklar görülmüş-
tür. Katalaz testi ve API Coryne test stribi kullanılarak 
identifikasyona gidilmiştir. Antibiyotik duyarlılık 

testi yapılmıştır. Katalaz testi sonucu pozitif, API 
Coryne sonucu ise % 99.9 Listeria grayi olarak bulun-
muştur. Test sonuçlarımızı doğrulamak adına safra 
eskülinli besiyerine çizgi ekim yapılmış, hippurat 
hidrolizi deneyi ve oda sıcaklığı ve + 4°C’de hareket 
deneyi yapılmıştır. Bakteri eskülin ve hippurat hidro-
lizi pozitif, oda sıcaklığında hareketli olarak bulun-
muştur. Ko-trimoksazol, fusidik asit, vankomisin ve 
teikoplanine dirençli; penisilin, eritromisin, klindami-
sin, rifampin, linezolid, doksisiklin ve tetrasikline 
duyarlı olarak bulunmuştur. Glikopeptit antibiyotik-
ler için gradiyent test kullanılarak minimum inhibitör 
konsantrasyon (MİK) saptanmıştır. MİK> 256 µg/ml 
olarak tespit edilmiştir. Üçüncü gün sonunda klinis-
yenle iletişime geçilerek apsenin üç farklı bölgesin-
den tekrar materyal istenmiş, gelen üç örnek rutin 
mikrobiyolojik incelemeye alınmıştır. Toplamda ince-
lenen beş abse materyalinden de L.grayi izole ve iden-
tifiye edilmiştir. Antibiyotik tedavisine yanıt veren 
hasta, Mart 2014’te ayaktan izlem yapılması kararlaş-
tırılarak servisten taburcu edilmiştir. 
 Yapılan literatür incelemelerinde daha önce dün-
yada kök hücre transplantı olan bir hastada vankomi-
sine dirençli L.grayi bakteriyemisi ve Hodgkin hastası 
yetişkin bayanda Listeria murray/ grayi bakteriyemisi 
ve kalp transplantı alıcısında L.grayi bakteriyemisi 
vakalarının bildirildiği görülmüştür. Laboratuva-
rımızda izole ve identifiye edilen L.grayi insan patoje-
ni olarak nadir de olsa görülen bir bakteridir.

Anahtar sözcükler: Listeria grayi, mediasten apsesi

(P36)
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KOCURIA ROSEA MENENJİTİ: BİR OLGU SUNUMU

Oğuz Reşat SİPAHİ1*, Şöhret AYDEMİR2, Sinan MERMER1, Erkin ÖZGİRAY3, Feriha ÇİLLİ2, Kazım ÖNER3

*sipahio@goztepelist.org

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR

 Stafilokok ve streptokok dışı Gram pozitif bakteri-
yel menenjitler nispeten nadir görülmektedir. Bu bil-
diride bir Kocuria rosea menenjiti olgusu sunulmuş-
tur. 
 Frontal kitle nedeniyle 14 yıldır ventriküloperito-
neal şant öyküsü olan 58 yaşında kadın hasta üç gün-
dür devam eden baş ağrısı şikayeti olan hastanemiz 
acil servise başvurmuştur. Ateşi olan hastadan alınan 
beyin omurilik sıvısında (BOS) 10-15 eritrosit sapta-
nırken bakteriyolojik kültürde üreme olmamıştır. 
Kranial bilgisayarlı tomografide lateral ventriküller-
de dilatasyon ve intraventriküler hemoraji saptanan 
hasta nöroşirurji kliniğine yatırılmıştır. Hastaya eks-
tra ventriküler drenaj (EVD) takılmış, 16 gün sonra 
EVD çıkarılmıştır. Bundan iki gün sonra ventrikülo-
peritoneal şant takılmıştır. Hastanın takibinde bilin-
cinde bozulma ve ateş gelişmesi üzerine alınan BOS 

örneğinde 300 lökosit/mm3 saptanmış ve Gram pozi-
tif kok üremiştir. Köken VITEK 2 ile (BioMeriéux, 
Mercy L’Etoile, Fransa) ve matriks yardımlı lazer iyo-
nizasyon kütle spektrometre VITEK MS (BioMeriéux 
Inc., Mercy L’Etoile, Fransa) ile Kocuria rosea olarak 
tanımlanmıştır. Tekrarlanan BOS kültüründe > 1,000 
lökosit/mm3 saptanmış ve tekrar K.rosea üremiştir. 
Olgu 11 gün vankomisin ve karaciğer fonksiyon test-
lerinde artışın ardından başlanan altı gün süreli line-
zolid ile başarılı şekilde tedavi edilmiştir. 
 Olgumuz K.rosea’nın nedir de olsa hastane köken-
li menenjit etiyolojisinde yer alabileceğini ve tedavide 
glikopeptitlerin kullanılabileceğini düşündürmekte-
dir.

Anahtar sözcükler: hastane kökenli, menenjit, nosokomi-
yal

(P37)
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AKCİĞERDE TÜBERKÜLOZ SEKELİ ÜZERİNE YERLEŞMİŞ ASPERGİLLOMA OLGUSU

Sibel DOĞAN KAYA1, Ezgi CESUR2, Ali YEGİNSU1, Halide OĞUŞ1, Canan GÜLER1, Asım KUTLU1, 
Emre GÜRCÜ1, Erdal TASCI1, Yaşa KAYNAR TOPAL1, Fatma Bilgen BİLGE1*

*sibeldogankaya@yahoo.com

1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL 

 Pulmoner aspergilloma özellikle tüberküloza 
sekonder olmak üzere akciğerde daha önceden var 
olan kronik kavitelerde kolonize olmuş mantar kütle-
si olarak tanımlanabilir. Lezyon daha çok üst loblarda 
yerleşim gösterir ve kavite içerisinde yuvarlak veya 
katlanmış solid kitle görünümü şeklindedir. Mantar 
topu ve kavite duvarı arasında görülen “hilal işareti” 
tipiktir. Aspergillus düşük patojenite gösteren bir top-
rak mantarı olup çürüyen bitkiler üzerinde çoğalır. 
Sporlarının inhale edilmesi sonucu hastalığa neden 
olarak daha önceden var olan kaviteler veya kistler 
içerisinde saprofit olarak gelişir. Tüberküloz sekelleri, 
akciğer apsesi, bronşektazi, büllöz amfizem, lösemi, 
lenfoma, diabetes mellitus, kortikosteroid ve/veya 
immün sistemi baskılayıcı ilaç kullanımı predispozis-
yon oluşturan başlıca durumlardır. Aspergilloma 
(miçetoma, mantar topu, saprofitik aspergilloz) pul-
moner aspergilloz spektrumu içinde yer alan patolo-
jilerin ortak bulgusu veya bu spektrum içerisinde en 
sık karşılaşılan form olarak kabul edilir.
 Burada aspergilloma tanısı ile operasyon olan 
nadir bir olgu sunulmuştur. Otuz üç  yaşında kadın 
hasta, kliniğimize ağızdan balgamla karışık kan 
tükürme yakınması ile başvurmuştur. Rutin laboratu-
var tetkikleri normal olan hasta tüberküloz tedavisini 

10 yıl önce almış ve hastanemize üç kez hemoptizi 
nedeniyle başvurmuştur. Çekilen bilgisayarlı tomog-
rafide görünümün miçetoma ile uyumlu olması nede-
niyle sol pnömonektomi (üst ve alt lobda lezyon) 
yapılmıştır (Resim 1 ve 2). Operasyondan hemen 
sonra hasta aspergillozis infeksiyonu tanısı ile oral 
vorikonazol tedavisi başlanmıştır. Vorikonazol 6 mg/
kg başlanılmış idame dozu 4 mg/kg devam edilmiş-
tir. Bronş lavajından yapılan mantar kültüründe 
üreme olmamıştır. Kan galaktomannan antijeni pozi-
tif olarak tespit edilmiştir. Takiplerinde hemoptizisi 
olmamıştır. İlaca bağlı yan etki gözlenmemiş ve hasta 
operasyon sonrası 10. günde taburcu edilmiştir. 
Hastaya oral vorikonazol idame tedavi dozunda 
devam edilmiştir.
 Pulmoner aspergillomanın tedavisi cerrahidir. 
Cerrahiyi tolere edebilen hastalar, semptomsuz bile 
olsalar, ileride olması muhtemel hayatı tehdit edebile-
cek komplikasyonları önlemek ve ayrıca acil operas-
yonun morbidite ve mortalitesini minimuma indire-
bilmek için elektif koşullarda gecikmeden opere edil-
melidir.

Anahtar sözcükler: aspergilloma, vorikonazol

(P38)

Resim 1. Koronal BT kesitinde; sol akciğer alt lob superior seg-
mentte, alt lob segment bronşları ile ilişkisi bulunan, 61x30 mm 
boyutlu, infero-posterior kesiminde kollabe Aspergillus materyali-
ne ait yumuşak doku dansitesi bulunan kavite (miçetoma) izleni-
yor.

Resim 2. Koronal ve aksiyal toraks BT kesitlerinde;sol akciger üst 
lob anterior segmentte, üst lob bronşu ile ilişkisi bulunan, 65x26 
mm boyutlu, içinde kollabe Aspergillus membranlarina ait yumu-
sak doku dansitesi bulunan kavite görünümü izleniyor.
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2013 YILINDA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Ayşe Banu ESEN*, Nazım NASUHBEYOĞLU, Mehmet İLKTAÇ
*abanuesen@yahoo.com

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL

 Staphylococcus aureus suşlarının neden olduğu 
toplum kaynaklı ve nozokomiyal infeksiyonlar günü-
müzde tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. 
Günümüzde özellikle metisiline dirençli S.aureus 
(MRSA) suşlarının artması ile birlikte bu bakterilerin 
neden olduğu infeksiyonların tedavisinde sorunlar 
ortaya çıkmaktadır. 
 Bu çalışmada 2013 yılında laboratuvarımıza gön-
derilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen S.aureus 
suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının araş-
tırılması amaçlanmıştır.
 Suşlar konvansiyonel yöntemler ve Vitek2 
(BioMeriuex, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak 
identifiye edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık deneyleri 
Vitek2 sistemi ve gerekli olduğunda disk difüzyon 
yöntemiyle yapılmış ve Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlen-
dirilmiştir. Antibiyotiklere orta duyarlı bulunan suş-
lar dirençli olarak kabul edilmiştir. 
 Çalışmaya bir yıllık dönemde izole edilen toplam 
355 S.aureus suşu dahil edilmiştir. Suşların 152’si yara, 
57’si apse, 78’i kan, 24’ü idrar, 20’si trakeal aspirat, 

16’sı kateter, beşi balgam, ikisi beyin omurilik sıvısı 
ve biri göz sürüntüsü örneklerinden izole edilmiştir. 
Suşların 27’sinin (% 22) MRSA olduğu belirlenmiştir. 
Penisilin (P) direnci % 87.9, gentamisin (GM) direnci 
% 10.4, eritromisin (E) direnci % 19.7, trimetoprim-
sülfametoksazol (SXT) direnci % 4.8, rifampin (RA) 
direnci % 14.9, tetrasiklin (TET) direnci % 16.3, line-
zolid (LNZ) direnci % 2.3, klindamisin (CC) direnci 
% 13.8 ve fusidik asit (FA) direnci % 5.1 olarak belir-
lenirken vankomisin ve teikoplanin direncine rastlan-
mamıştır. Ayrıca, 29 suşta indüklenebilir klindamisin 
direncinin varlığı belirlenmiştir. S.aureus suşlarında 
bu antibiyotiklerin MİK50 ve MİK90 değerleri Tablo’da 
gösterilmiştir. 
 Çalışmamız sonucunda S.aureus suşlarında peni-
silin direncinin oldukça yüksek; linezolid, fusidik asit 
ve trimetoprim-sülfametoksazol direncinin ise düşük 
olduğu ve S.aureus suşlarında vankomisin ve teikop-
lanine direnç görülmediği belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: antibiyotik, direnç, S.aureus

(P39)

Tablo. S.aureus suşlarının MİK50 ve MİK90 değerleri (ug/ml).

MİK50
MİK90

P

≥0.5
≥0.5

GM

≤0.5
≥16

E

     ≤0.25
≥8

SXT

≤10
≤10

LNZ

2
2

RA

≤0.5
≥32

TET

≤1
  ≥16

VA

≤0.5
4

TEC

≤0.5
≤0.5

CC

   ≤0.25
8

FA

≤0.5
≤0.5
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HASTANELERDE EL ANTİSEPTİĞİ OLARAK KULLANILAN KLORHEKSİDİN GLUKONATIN GRAM 
NEGATİF ÇOMAK ŞEKLİNDEKİ BAKTERİLERE KARŞI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Yaşar NAKİPOĞLU1*, Nezahat GÜRLER2, Bülent GÜRLER1

*yasarnakip@yahoo.com

1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Genel Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bakteriyoloji Bilim Dalı, İSTANBUL

 Klorheksidin glukonat (Kg) bir katyonik bisgua-
niddir. Bakterilerde hücre duvarını yıkan ve sitoplaz-
mada presipitasyona yol açan, el ve cilt antisepsisinde 
yaygın olarak kullanılan bir antiseptiktir. Çalışma-
mızda çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 120 
Gram negatif çomak şeklindeki bakteri suşuna karşı 
Kg maddesinin agar dilüsyon yöntemi ile minimal 
inhibitör konsantrasyonu (MİK) saptanmıştır. Anti-
septik MİK değerinin standart suşa göre iki kat art-
ması durumunda antiseptik duyarlılığında bir azal-
ma olduğu kabul edilmektedir. Bu azalmayı belirle-
mek için Kg MİK değeri saptanmış; Escherichia coli ve 
Klebsiella spp. suşları için standart E.coli suşlarının 
(E.coli ATCC 25922, E.coli K12), Pseudomonas spp. ve  
Acinetobacter spp. suşları için Pseudomonas aeruginosa 
NCTC 6749 suşunun Kg MİK değerleri indikatör ola-

rak dikkate alınmıştır. Kg’ın iki kat artmış MİK değer-
leri E.coli ATCC 25922 ve E.coli K12 suşları için 0.5 µg/
ml ve P.aeruginosa NCTC 6749 için ise 4 µg/ml olarak 
belirlenmiştir. Buna göre E.coli suşlarının 18’inde 
(% 37), Klebsiella suşlarının 26’sında (% 79), Acineto-
bacter suşlarının 3’ünde (% 12) ve Pseudomonas spp. 
suşlarının 3’ünde (% 23) Kg duyarlılığında bir azalma 
olduğu saptanmıştır. Klinik suşlarda Kg duyarlığında 
gözlenen azalma günlük uygulamada bir sorun teşkil 
etmemekle birlikte bu preparatın belli aralıklarla 
başka el antiseptikleri ile değiştirilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler:  antiseptik, Gram negatif çomak bak-
teriler, Klorheksidin glukonat, minimal inhibitör konsant-
rasyonu (MİK)

(P40)
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EV KÖPEĞİ VE KALA-AZAR RİSKİ: BİR OLGU SUNUMU

Şebnem ŞENOL1*, Özlem TÜNGER1, Çiğdem Banu ÇETİN1, İsmet AYDOĞDU2, Ahmet ÖZBİLGİN3

*sebsenol@yahoo.com

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA

 Kala-azar (Visseral leşmanyaz), gelişmekte olan 
ülkelerde sık rastlanan, mortalitesi yüksek, ciddi bir 
zoonozdur. Köpekler hem konak hem de rezervuar 
rolü oynayarak hastalığın yayılmasını ve doğada 
uzun süre bulunmasını sağlamaktadırlar. Sunumda 
köpeği ile birlikte Kala-azar tanısı alan ve başarı ile 
tedavi edilen bir olgudan bahsedilmektedir. 
 Manisa merkezde yaşayan 27 yaşında erkek, yük-
sek ateş kilo kaybı ve genel durum bozukluğu nedeni 
ile dış merkezden sevk edilmiştir. Hasta ateş tetkik 
amacıyla yatırıldığında hemoglobin 9.7 mg/dL, löko-
sit 2,600/mm3, trombosit 62x103/μL, CRP 171 mg/dL, 
sedimantasyon 98 mm/sa, ferritin 1,835 ng/mL ola-
rak saptanmıştır. Fizik bakıda kaşektik görünümde 
olan hastanın karaciğeri kot kavsinden 5 cm, dalağı 8 
cm aşağıda palpe edilmiştir. Anamnezde hastanın 
köpeğinin olduğu öğrenilmiştir. Hastanın pansitope-
nisi nedeni ile vakit kaybedilmeden kemik iliği 
aspirasyon-biyopsisi yapılmıştır. Kemik iliği aspiras-
yonunda Giemsa boyama ile Leishmania amastigotları 
görülmüştür (Resim 1). Tedavi 0, 1, 2, 3, 4, 10 ve 21. 

günlerde, 1x3 mg/kg/gün lipozomal amfoterisin b 
ile yapılmıştır. Leishmania antikorları IFAT IgG: 1/256 
olarak bulunmuştur. Hastanın yaşadığı yere gidilerek 
köpeğinden de kan örneği alınmıştır. Hastadan ve 
köpeğinden alınan örneklerde üreme olmuş, genotip-
lendirme sonucu her iki örneğin Leishmania infantum 
olduğu saptanmıştır (Resim 2). Tedavinin 14. günün-
de hastanın laboratuvar değerleri normale dönmüş, 
karaciğer ve dalak boyutlarında ultrasonografi ile 
küçülme gözlenmiştir. Veteriner hastalık bulguları 
olan köpeğin uyutulmasını önermiştir. 
 Doğada köpeklerin ve küçük kemiricilerin rezer-
vuarı olduğu Leishmania infantum halk arasında tatar-
cık denilen Phlebotominae sinekleri ile insanlara 
bulaşır. İlerlemiş hastalığın mortalitesi yüksektir. Bu 
nedenle infekte köpeklerin belirlenerek sağaltımları-
nın yapılması veya elimine edilmesi, insan ve köpek 
sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: kala-azar, Leishmania infantum, vis-
seral leşmanyaz

(P41)

Resim 1. Kemik iliği aspirasyonunda Giemsa boyama ile görülen 
Leishmania amastigotları.

Resim 2. Hastanın kemik iliğinden üreyen Leishmania infan-
tum’un genotip diagramı.
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İSTANBUL’DA HEPATİT A SEROPREVALANSI

Aslı KARADENİZ1*, Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR2, Ahmet BALIKÇI3, Görkem YAMAN4

*asli_karadeniz@yahoo.com

1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
4Düzen Laboratuvarlar Grubu, İSTANBUL

 Hepatit A virusu (HAV) fekal oral yolla bulaşan, 
gelişmekte olan ülkelerde hala önemli bir halk sağlığı 
sorunu olan hepatit etkenidir. HAV seroprevalansı 
coğrafik bölge, sosyoekonomik durum ve yaş gibi 
birçok faktöre bağlı değişkenlik göstermektedir. 
Çalışmada, tarama amaçlı tetkik edilen sağlıklı kişi-
lerde HAV seropozitifliğini retrospektif olarak değer-
lendirmek amaçlanmıştır. 
 Bu amaçla; 01.01.2011-31.12.2013 tarihleri arasın-
da İstanbul Düzen Laboratuvarı ve Maltepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratu-
varı’na gönderilen hasta serumlarında anti-HAV IgG 
değerleri (Architect SR i1000 ve i2000, Abbott Diag-
nostics, Almanya) retrospektif olarak değerlendiril-
miştir.
 2,092 (% 54) erkek, 1,776 (% 46) kadından oluşan 
toplam 3,868 kişi incelenmiştir. Tüm hastalarda HAV 
seropozitifliği oranı % 64 olarak bulunmuştur. 

Cinsiyetlere göre anti-HAV IgG değerleri; erkeklerde 
% 66 ve kadınlarda % 63 oranında pozitif olarak sap-
tanmıştır. Yaş gruplarına göre seropozitiflik oranları 
incelendiğinde; anti-HAV IgG pozitifliği 0-16 yaş ara-
lığında % 55, 17-30 yaş aralığında %  47, 31-45 yaş 
aralığında % 73.5 ve 46 yaş ve üzeri grupta % 89 ola-
rak saptanmıştır (Tablo). 
 Sonuç olarak özellikle genç popülasyonda duyar-
lılık oranları değerlendirildiğinde infeksiyona karşı 
etkin koruma sağlayan aşılamanın HAV için orta 
derecede endemik olan ülkemizde, çocuklarda rutin 
olarak uygulanması gerektiğini desteklemektedir; 
ayrıca ileri yaşlarda daha ağır seyrettiği bilinen HAV 
infeksiyonuna yönelik, adölesan ve genç yaş grubun-
daki duyarlı bireylerin saptanarak aşılanması değer-
lendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Hepatit A, HAV aşısı, seroprevalans

(P42)

Tablo. Yaşlara göre Anti-HAV IgG değerleri.

Yaş grupları

0-16
17-30
31-45
> 46

Pozitif (%)

391 (55)
579 (47)

   851 (73.5)
682 (89)

Negatif (%)

318 (45)
656 (53)

   307 (26.5)
  84 (11)

Toplam

  709
1235
1158
  766
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KARBAPENEME DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE MENENJİTİ: BİR OLGU SUNUMU

Sinan MERMER1, Şöhret AYDEMİR2, Erkin ÖZGİRAY3, Oğuz Reşat SİPAHİ1*
*sipahio@goztepelist.org

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR

 Karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae ülke-
mizde ve özellikle güney Avrupa’da önemli bir sağlık 
sorunu olma yolunda ilerlemektedir. K.pneumoniae 
menenjitleri nadir görülmekle birlikte ciddi mortalite 
ve morbiditeye neden olabilmektedir. Bu bildiride 
karbapeneme dirençli olup kolistin ile tedavi edilen 
bir K.pneumoniae menenjit olgusu sunulmuştur.
 Elli yaşında kadın hasta, 17.11.2013 tarihinde sere-
bellar enfarkt tanısyla dış merkezde nöroloji yoğun 
bakım ünitesinde (YBÜ) izlenirken olguya 
23.11.2013’te ventriküloperitoneal şant takılmış ve 
24.11.2013’te posterior fossa dekompresyonu uygu-
lanmıştır. Operasyon hattında akıntı olması üzerine 
hastanemiz beyin cerrahisi kliniğine transfer edilmiş-
tir. Üç hafta sonra VP şant çıkarılarak ekstra ventrikü-
ler drenaj (EVD) takılan olgunun izleminde ateş 
yüksekliği, bulantı ve kusması olması üzerine gönde-
rilen beyin omurilik sıvısında direkt bakıda > 1,000 
lökosit/mm3, protein: 313 mg/dl saptanmış, serum 
WBC: 11,400/mm3, CRP: 3.4 bulunmuş, ampirik ola-
rak seftazidim 3x2 gr ve vankomisin 4x500 mg baş-
lanmıştır. Bu tedaviyi üç gün kullanılan hastanın 

beyin omurilik sıvısı (BOS) kültüründe, şant pompası 
ve şant ucu kültüründe karbapenem dirençli 
K.pneumoniae üremesi üzerine seftazidim kesilerek 
kolistin 2x150 mg dozundan başlanmış, vankomisine 
devam edilmiştir. İzlemde ateş yüksekliği olan ve 
kateter kültüründe metisiline dirençli koagülaz nega-
tif stafilokok (MRKNS) üreyen olguda vankomisin 16. 
günde kesilerek linezolid 2x600 mg başlanmıştır. 
Kontrol BOS incelemesinde direkt bakıda 30 lökosit/
mm3, protein 87 mg/dl saptanmıştır. 11.01.14’te EVD 
çıkarılmıştır. Kolistin 28. günde kesilmiştir. Takip-
lerinde bilincinde gerileme olan olgunun kranial bil-
gisayarlı tomografisinde hidrosefali olması nedeniyle 
15 gün sonra tekrar EVD takılmış ve bir ay sonra tek-
rar çıkarılmıştır. Hastanın üç aylık takibinde menenjit 
açısından relaps ya da reinfeksiyon görülmemiştir. 
 Olgumuz karbapeneme dirençli K.pneumoniae 
olgularında kolistinin tedavide başarılı olabileceğini 
düşündürmektedir.

Anahtar sözcükler: karbapeneme dirençli, kolistin, 
menenjit

(P43)
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TÜRKİYE’NİN BATISINDA ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE BİR YILLIK 
HELICOBACTER PYLORI PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi YILMAZ HANCI, Yeşer KARACA DERİCİ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Neval AĞUŞ*, M. Cem ŞİRİN, 
Arzu BAYRAM, Mehmet ÇAKMAKÇI, Nisel YILMAZ

*nevalagus@yahoo.com

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR

 Helicobacter pylori infeksiyonu insanlarda en yay-
gın görülen bakteriyel infeksiyonlar arasında yer 
almaktadır. H.pylori infeksiyonun kronik gastrit ve 
peptik ülsere neden olduğu ve gastrik adenokarsi-
nom ile primer gastrik B hücreli lenfoma ile ilişkili 
olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı, İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 
olgularda bir yıllık H.pylori seroprevalansının belir-
lenmesidir. 
 Çalışmamıza Nisan 2013-Nisan 2014 tarihleri ara-
sında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
başvuran ve H.pylori IgG tetkiki istenilen olgular 
dahil edilmiştir. Anti-H.pylori IgG antikorları Serion 
Elisa classic (Serion Immundiagnostica GmbH, 
Almanya) testi ile çalışılmıştır. Olgular “cut-off” değe-
rine göre H.pylori IgG antikorları açısından pozitif 
veya negatif olarak değerlendirilmiştir. Veriler SPSS 
for windows 15.0 paket programına aktarılarak değer-
lendirilmiştir. Ortalama değerler “aritmetik ortalama 
± standart sapma”, sıklık bildiren veriler sayı ve 
yüzde olarak gösterilmiştir. Gruplar arası karşılaştır-
malarda ki-kare testi, Fisher’in kesin ki-kare testi ve 
“student t test” kullanılmıştır. p<0.05 değeri anlamlı 
farklılık olarak kabul edilmiştir.

 Toplam 435 olguda H.pylori IgG çalışılmıştır. 
Olguların 189’unun (% 43.4) erkek, 246’sının (% 56.6) 
kadın olduğu görülmüştür. Yaş ortalamaları 
22.11±16.00 yıl olarak belirlenmiştir. Bölümlere göre 
dağılım incelendiğinde, olguların 270’inin (% 62.1) 
pediatri, 58’inin (% 13.3) nefroloji, 36’sının (% 8.3) 
organ nakli ve 27’sinin (% 6.2) ise gastroenteroloji 
kliniklerinden gönderildiği belirlenmiştir. Olguların 
169’unda (% 38.9) H.pylori IgG pozitifliği saptanmış-
tır. H.pylori IgG negatif olarak belirlenen olguların 
yaş ortalaması 17.36±13.62 yıl olarak belirlenirken, 
H.pylori IgG pozitif olarak belirlenen olguların yaş 
ortalaması ise 29.59±16.64 yıl olarak bulunmuştur. 
H.pylori IgG pozitif olarak bulunanların yaş ortala-
masının anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir 
(p<0.001). H.pylori IgG pozitifliği ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir ilişki belirlenememiştir (p>0.05). 
 Ülkemizin batısında üçüncü basamak bir eğitim 
araştırma hastanesi olan hastanemizde 2013-2014 
yılında belirlenen H.pylori sıklığı % 38.9 olup, sıklık 
yaş ile anlamlı olarak artarken cinsiyet açısından fark 
saptanmamıştır.

Anahtar sözcükler: Helicobacter pylori, seroprevalans

(P44)

Tablo. Kliniklere göre H. pylori IgG pozitifliği.

H.pylori IgG

Negatif
Pozitif

Pediatri

200 (% 74.1)
  70 (% 25.9)

Gastroenteroloji

11 (% 40.7)
16 (% 59.3)

Nefroloji

22 (% 37.9)
36 (% 62.1)

Dahiliye

4 (% 33.3)
8 (% 66.7)

Organ nakli

19 (% 52.8)
17 (% 47.2)

Göz hastalıkları

3 (% 30)
7 (% 70)
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MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS İZOLATLARINDA İZONİAZİD DUYARLILIĞI

Güven URAZ1*, Ehsan SOLEİMANNEZHADBARİ1, Hülya ŞİMŞEK2, Ahmet ARSLANTÜRK2

*guraz@gazi.edu.tr

1Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Teknikokullar ANKARA
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Refik Saydam Kampusu, Sağlık Mah. Adnan Saygun J Blok Sıhhıye, ANKARA

 Isoniazid tüberküloz tedavisinde kullanılan 
önemli ilaçlardan birisidir. Bu nedenle Mycobacterium 
tuberculosis tanısı konmuş 42 hasta kültüründe izoni-
azid çalışılmıştır. Araştırmada hasta örneklerinden 
M.tuberculosis izolasyonu için Löwenstein-Jensen ve 
Ogawa besiyerleri kullanılmıştır. Daha sonra niasin 
üretimi, katalaz aktivitesi, nitrat redüksiyonu gibi 
biyokimyasal özellikler çalışılmış ve M.tuberculosis 
tanısı konmuştur. Ayrıca izoniazid duyarlılığının tes-
piti için E-test yöntemi uygulanmıştır. E-test için tüm 
izole edilmiş basiller Middlebrook 7H9 sıvı besiyerin-
de Mc Farland 3.0 bulanıklığına göre ayarlandıktan 
sonra buradaki süspansiyondan Middlebrook 7H11 

katı besiyeri yüzeyine ekimleri yapılmıştır. Daha 
sonra izoniazid E-test stripleri ekilen yüzeylere konul-
muştur. 37°C’de maksimum 21 gün bekletilerek haf-
talık kontrolleri yapılmıştır. 
 Sonuç olarak toplam 42 M.tuberculosis suşunun 
31’i izoniazide duyarlı beşi dirençli olarak tespit edil-
miştir. Geriye kalan altısı da kontaminasyon nedeniy-
le değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak 
M.tuberculosis tedavisinde izoniazid etkisi tekrar göz-
den geçirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, Izonia-
zid, E-test

(P45)
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ÇİĞ SÜTTEN İZOLE EDİLEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİSİ

Güven URAZ*, Elif ORHAN
*guraz@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Teknikokullar ANKARA

 Süt mikroflorasının doğal üyeleri olan laktik asit 
bakterileri, en önemli özelliklerinden biri olan inhibi-
tör aktiviteleri ile gıdaların bozulmasına neden olan 
aynı zamanda patojen özellik gösteren bakterilerinin 
üremesini inhibe etmektedirler. Araştırmada çiğ süt-
ten izole edilen laktik asit bakterilerinin (L.delbrueckii 
ssp. lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, L.coryniformis ssp. torquens, 
L.plantarum ssp. plantarum, Leuconostoc mesenteroides 
ssp. mesenteroides, L.mesenteroides ssp. dextranicum, 
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Streptococcus 
lactis, Streptococcus cremoris, Pediococcus pentosaceus, 
Pediococcus pentosaceus, Pediococcus dextrinicus, Pedio-
coccus inopinatus, Pediococcus acidilactici, Lactococcus 
lactis ssp. lactis) patojen özellikleri Staphylococcus aure-
us bakterisi üzerine inhibitör etkisi çalışılmıştır. 
Materyal olarak kullanılan 30 çiğ süt örneğinden top-
lam 74 laktik asit bakterisi izole edilip adlandırılmış-
tır. Adlandırılan laktik bakteri türlerinin her birinden 
bir örnek alınarak, 17 laktik bakteri türünün S.aureus 
üzerine inhibitör etkisi agar kuyu difüzyon metoduy-
la adi agar ve % 0.2 glikoz ilave edilmiş adi agar 
olmak üzere iki farklı ortamda araştırılmıştır. Laktik 
bakteri türlerinin S.aureus üzerine inhibitör etkisi 

inhibisyon zon çapları ölçülerek değerlendirilmiştir. 
Deney sonuçlarına göre, % 0.2 glikozlu adi agarda 
zon çapı ölçümlerinin daha büyük olduğu gözlenmiş-
tir. S.aureus üzerine 17 laktik bakteri türünün hepsi-
nin etkili olduğu ve en yüksek zon çapı ölçümünün 
12 mm olduğu tespit edilmiştir. En yüksek aktivite 
gösteren laktik bakteri türleri ise; Lactobacillus delbru-
eckii ssp. lactis, Leuconostoc mesenteroides ssp. mesente-
roides ve Leuconostoc mesenteroides ssp. dextranicum 
olarak belirlenmiştir. Lactococcus lactis ssp. lactis, L.casei 
ve L.coryniformis ssp. tourquens bakterilerinin inhibis-
yon zon çapları 10 mm olarak rapor edilmiştir. En 
düşük aktivite gösteren bakteri ise, E.faecalis olarak 
tespit edilmiştir. 
 Sonuç olarak, çiğ sütten izole edilen laktik bakte-
rilerin tümü S.aureus bakterisine karşı etkili bulun-
muştur. S.aureus gıda kaynaklı hastalıklara yol açan 
patojen bir bakteridir. Laktik bakteriler inhibitör akti-
viteleri ile S.aureus’un zararlı etkilerinden gıdaları 
koruyarak raf ömrünü uzatmaktadır.

Anahtar sözcükler: inhibitör etki, laktik asit bakterisi, 
Staphylococcus aureus

(P46)
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ONYEDİ YATAKLI 3. DÜZEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN 2013 YILINDA İZOLE EDİLEN 
ACINETOBACTER BAUMANNII KOMLEKSİ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet CANDAN*, Serkan VOLKAN, Mehmet ULUUTKU, Bülent SARI
*mhmcndn1965@mynet.com.tr

Aydın Devlet Hastanesi, AYDIN

 Aydın Devlet Hastanesi’nde 17 yataklı 3.düzey 
yoğun bakım ünitesinden izole edilen Acinetobacter 
baumannii kompleksi suşlarının antimikrobiyal 
direnç oranları değerlendirilmiştir.
 Acinetobacter Gram negatif, nonfermentatif, nemli 
ve karanlık ortamda uzun süre yaşayabilen dirençli 
bir mikroorganizmadır. İnfeksiyonları son 20 yılda 
giderek artan oranlarda, özellikle immünsuprese has-
talarda yoğun bakımlarda mortal seyretmekte ve 
hastanelere çok büyük ekonomik yük getirmektedir. 
Yoğun bakımda yatan hastalardan kuralına uygun 
olarak alınan kültür örneklerinin Aydın Devlet 
Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında otomatize 
sistem kullanılarak identifiye edilip CLSI önerilerine 
göre antimikrobiyal duyarlılık testleri yapılmış ve 
değerlendirilmiştir.
 Yirmibir balgam, 14 kan, üç yara, bir idrar, bir 
periton ve bir plevra örneğinde izole edilmiş olmak 
üzere 41 suş çalışılmıştır.
 Şuşlar ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazobak-
tam, seftazidim, sefuroksim,imipenem, meropenem, 

siprofloksasin ve levofloksasine % 100 dirençli bulun-
muştur. 
 Duyarlılık oranlarımız kolistin için % 100, tigesik-
lin için % 82.9, netilmisin için % 73.1, amikasin için 
% 60.9, trimetoprim-sulfametoksazol için % 17, sefa-
perazon/sulbaktam, gentamisin ve tetrasiklin için 
% 9.7 olarak bulunmuştur.
 Panrezistan suşlar % 19.5, çoklu ilaç direnci (ÇİD) 
% 80.4 oranında saptanmıştır.
 Özellikle karbapenem direncinin % 100 olması 
çok önemsenmesi gereken bir veri olarak dikkati çek-
miştir. ÇİD oranımızın da oldukça yüksek olduğu 
görülmüştür.
 Acinetobacter türlerinin direnç sorununun giderek 
önemli boyutlara ulaşması infeksiyon tedavisini güç-
leştirmekte ve infeksiyon kontrol önlemlerini öne 
çıkarmaktadır.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter, antimikrobiyal direnç, 
yoğun bakım

(P47)
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KAN KÜLTÜRÜ KONTAMİNASYON ORANLARI; ÇOK MERKEZLİ BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa ALTINDİŞ1*, Mehmet KÖROĞLU1, Tayfur DEMİRAY1, Mehmet ÖZDEMİR2, 
A. Zeki ŞENGİL3, A. Rıza ATASOY1, Metin TURAN2, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK4, Gülfem ECE5, 

Selçuk KAYA6, Meryem IRAZ7, Bilge SÜMBÜL7, Hakan TEMİZ8, İdris DEMİRKAN9, 
Sebahattin AKSARAY10, Yeliz ÇETİNKOL11, İdris ŞAHİN12, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU13, 

Abdullah KILIÇ14, Esra KOÇOĞLU15, Barış GÜLHAN16, Oğuz KARABAY17

*maltindis@gmail.com

1Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, RİZE
5İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
6İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
7Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
8Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, DİYARBAKIR
9Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
10Haydarpaşa Numune Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
11Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ORDU
12Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
13Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
14GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
15Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
16Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZİNCAN
17Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAKARYA

 Kan kültürü, kan dolaşımı infeksiyonlarının tanı-
sında altın standarttır. Mikroorganizmaların hızlı 
üretilmesi ve tanımlanması antibiyotik tedavisine 
zamanında başlanmasını sağladığı ve mortaliteyi 
azalttığı için hastalar açısından hayati öneme sahiptir. 
Etken mikroorganizmanın üremesini hızlandırmak 
ve bunu izlemeyi kolaylaştırmak için geliştirilmiş 
olan otomatize sistemler ile kontaminasyon oranının 
arttığı bildirilmektedir. Özellikle birden fazla örnek 
alınamayan durumlarda, kan kültürü şişelerinde sap-
tanan pozitifliğin yorumlanması güçleşmektedir. Bu 
çalışmada kan kültür değerlendirmeleri, kontaminas-
yon oranları ve ilgili konularda çok merkezli bir 
değerlendirme planlanmıştır. 
 Çalışmada toplam 16 Üniversite/Eğitim Araştırma 
Hastanesinin 2013 yılı kan kültür alım uygulamaları 
ve mikrobiyoloji laboratuvar değerlendirme verileri 
irdelenmiş olup, hastalardan kanın periferik venöz 
yol (% 64) ve intravasküler katater (% 36) ile alınmış 
olduğu; kan alımı öncesi cilt dezenfeksiyonunda 
povidon-iodin (% 60), alkol (% 40) kullanıldığı; kan 
kültürünü % 57.7 oranında hemşirelerin, % 30.7 dok-
torların, % 11.5 intern öğrencilerin aldığı; ünitelerin % 
62.5’inde flebotomi takımının olmadığı; % 93.7’sinde 
eldiven takılarak kan alındığı, % 73.3’ünde şişe tıpa 
temizliği yapıldığı, set kavramının 2 ayrı koldan alı-
nan aerop şişe (% 80) ve aynı koldan bir aerop+bir-
anaerop şişe (% 20) olarak değerlendirildiği; merkez-
lerin % 68.7’sinin BacT/ALERT (Biomerieux) kan 
kültür sistemi kullandığı ve 86.7’sinde pediatrik, % 
43.7’sinde anaerop, % 66.6’sında fungal şişenin de 
çalışıldığı, laboratuvarların tümünün panik değer 
bildiriminde bulunduğu fakat sadece birinin (% 7.1) 
kan kültürü kalite kontrol çalışması yaptığı, % 40’ının 

cihazın ilk üreme sinyali süresini kaydettiği, % 80’inin 
sinyale Gram boyama yaptığı, yine % 80’inin üreme 
sinyal alınmayan şişeye Gram boyama yapmadığı 
belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonrası bu dönemde 
laboratuvara gönderilen kan kültürlerinde (1259-
26400/yıl) ortalama üreme oranı % 32.3 olup üreyen 
mikroorganizmaların % 67’si etken, % 33’ü kontami-
nant olarak tanımlanmıştır (Merkezlerin bildirdiği 
kontaminasyon oranları % 1-17). Etken olarak kabul 
edilen bakteriler için ortalama üreme süresi 21.4 saat, 
kontaminant kabul edilenler için ise 36.3 saat olarak 
belirlenmiştir. En sık üreyen patojenler sırasıyla E.coli 
(% 22.45), Koagülaz Negatif Stafilokok-KNS (% 20.11), 
Enterekok spp. (% 9.41), Klebsiella spp. (% 9.18), Sta-
phylococcus aureus (% 7.87), Pseudomonas aeruginosa 
(% 7.46), Acinetobacter baumannii (% 6.44), Metisilin 
Dirençli KNS (% 5.88) ve diğer Enterobactericeae üyeleri 
(% 5.20); kontaminant bakteriler ise KNS (% 44.04), 
Difteroid basiller (% 32.13), Streptococcus spp. (% 6.81) ve 
diğer (% 17.03) olarak değerlendirilmiştir. Üreyen bakte-
rinin etken ya da kontaminant olduğu değerlendirilme-
sinde, klinikle temas, üreme saptanan kan kültür şişe 
sayısı ve inflamasyon belirteçleri (beyaz küre sayısı, 
prokalsitonin ve CRP düzeyi gibi) dikkate alınmıştır.
 Sonuç olarak bu çalışmada, kontaminasyon oran-
larının yüksekliği dikkat çekmiş olup birden fazla 
örneğin alınamadığı durumlarda, kan kültürleri 
değerlendirilirken etken-kontaminant ayrımının 
yapılmasının önemli olduğu ve bu aşamada üreme 
sürelerinin de dikkate alınması gerekliliği vurgulan-
mıştır.

Anahtar sözcükler: kan kültürü, kontaminasyon oran-
ları

(P48)
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 Acinetobacter baumannii nozokomiyal fırsatçı bir 
patojen olup, dünya genelinde hastanelerde görülen 
en önemli çoklu-ilaç direnci olan mikroorganizmadan 
biridir. A.baumannii en sık ventilatör ilişkili pnömoni 
ve bakteriyemilere neden olmakta ve bu infeksiyon-
larda mortalite oranı % 35’lere ulaşmaktadır. Bu çalış-
manın amacı hastanemizde Ocak 2009-Aralık 2013 
yılları arasında izole edilen A.baumannii izolatlarında 
antibiyotik direncini tanımlamaktır.
 Nozokomiyal A.baumannii infeksiyonu tanısı 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
kriterlerine göre konulmuştur. İzole edilen mikroor-
ganizmaların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık-
ları VITEK 2 ID-AST otomatize sistemi kullanılarak 
saptanmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında bu panellerde 
yer almayan antibiyotikler (sefoperazon-sulbaktam 
ve tigesiklin) için disk difüzyon testi uygulanmıştır. 
Kolistin direnci 2011, 2012 ve 2013 yıllarında çalışıl-
mıştır.
 Toplam 278 Acinetobacter suşu izole edilmiş olup, 
suşlar en çok yoğun bakım ünitesinden gönderilen 
örneklerden (% 93) tespit edilmiştir. En etkili antibi-

yotikler % 4 direnç oranı ile kolistin, % 5 direnç ora-
nıyla tobramisin ve % 13 direnç oranıyla tigesiklin 
olarak bulunmuştur. 2009-2013 yılları arasındaki 
direnç oranları karşılaştırıldığında sefoperazon-
sulbaktam, piperasilin, tetrasiklin, siprofloksasin, 
ko-trimoksazol ve tobramisin için (p<0.05) anlamlı 
direnç artışları gözlenmiştir. Ampisilin-sulbaktam, 
levofloksasin, meropenem, seftazidim, tigesiklin ve 
piperasilin-tazobaktamda ise yıllar içinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir direnç değişikliği bulunmamıştır 
(Tablo).
 Çalışmamızda Acinetobacter suşlarına karşı en 
etkili antibiyotikler kolistin, tigesiklin ve tobramisin 
olup, izole ettiğimiz suşlarda ülke genelinde olduğu 
gibi yüksek oranda antimikrobiyal direnç özellikleri 
görülmektedir. Lokal antibiyotik direnç oranlarının 
bilinmesinin özellikle yoğun bakım ünitelerindeki 
Acinetobacter infeksiyonlarının ampirik tedavisi açı-
sından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik 
direnci, yoğun bakım ünitesi

(P49)

Tablo. İzole edilen A.baumannii suşlarında yıllara göre antibiyotik direnci [n (%)]*.

Antibiyotikler***

Amikasin
Ampisilin-sulbaktam
Gentamisin
İmipenem
Levofloksasin
Meropenem
Piperasilin
Sefoperazon-sulbaktam
Seftazidim
Seftriakson
Siprofloksasin
Tetrasiklin
Tigesiklin
Kolistin
Piperasilin-tazobaktam
Ko-trimoksazol
Tobramisin

2009
(n=34)

24 (71)
24 (71)
18 (53)
29 (85)
27 (79)
28 (82)
  9 (27)
  8 (24)
30 (88)
29 (85)
15 (44)
  5 (15)
  5 (15)

     -
26 (77)
10 (29)

    0

2010
(n=48)

31 (65)
39 (81)
30 (63)
28 (58)
42 (88)
35 (73)
28 (58)
31 (65)
47 (98)
33 (69)
26 (54)
21 (44)
  7 (15)

     -
45 (94)
31 (65)

    0

2011
(n=70)

33 (47)
58 (83)
54 (77)
55 (79)
57 (81)
59 (84)
39 (56)
25 (36)
62 (89)
42 (60)
44 (63)
40 (57)
  7 (10)

7 (5)
59 (84)
49 (70)
  9 (13)

2012
(n=67)

30 (45)
54 (81)
44 (66)
46 (69)
58 (87)
56 (83)
30 (45)
40 (60)
57 (85)
41 (61)
45 (67)
51 (76)
  8 (12)

5 (3)
52 (78)
56 (84)
2 (3)

2013
(n=59)

37 (63)
53 (90)
29 (49)
51 (86)
53 (90)
52 (88)
54 (92)
40 (68)
57 (97)
47 (80)
56 (95)
47 (80)
  9 (15)
  5   (3)
46 (78)
50 (85)
  4   (7)

p**

<0.05
>0.05
<0.05
<0.05
>0.05
>0.05
<0.05
<0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05
>0.05
>0.05
>0.05
<0.05
<0.05

Toplam
(n=278)

155 (56)
228 (82)
175 (63)
209 (75)
237 (85)
230 (83)
160 (58)
144 (52)
253 (91)
192 (69)
186 (67)
164 (59)
  36 (13)
  11  (4)
228 (82)
196 (71)
  15   (5)

*Orta duyarlı suşlar dirençli kabul edilmiştir.
**p: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yılı suşlarında direnç oranındaki değişimin istatistiksel anlamlılığı.


