
1558. Febril Nötropeni Simpozyumu

Amaç: Hematoloji servisinde ve kök hücre nakil ünitesinde yatan hastalar›n 24 ayl›k dönemdeki
nötropenik atefl ataklar›nda izole edilen mikroorganizmalar›n›n s›kl›¤›n›n ve direnç patenlerinin in-
celenmesidir.

Metod: Ocak 2006-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda klinik laboratuvar›m›za gelen örnekler, hasta ve-
rilerine göre analiz edilmifltir. Tüm örnekler, nötropenik ateflli dönemlerinde al›nm›flt›r. Duyarl›l›k
testleri “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre disk difüzyon yön-
temlerine göre yap›lm›flt›r.

Sonuçlar: ‹ki yüz yetmifl befl hastadan febril nötropenik ataklar›nda, toplam 1032 mikroorganiz-
ma izole edilmifltir. Bu mikroorganizmalar›n %56.5’i gram-pozitif etkenler, %32.7’si gram-nega-
tif etkenler ve %10.5 Candida spp. olarak belirlenmifltir. En s›k izole edilen etken koagülaz nega-
tif stafilokoklar (KNS) sonra da Escherichia coli olarak belirlenmifltir

Mikroorganizmalar›n izole edildi¤i klinik örnek göre E. coli ve Klebsiella spp. en s›k idrar ve kan
kültürlerinden izole edilmifltir. Pseudomonas ve Acinetobacter spp. en fazla oranda kan ve orofa-
rengeal (bo¤az, balgam) izole edilmifltir.

Tüm izolatlar›n %48.5 kadar› kan kültürlerinden izole edilmifltir. Kan kültür izolatlar›n›n %77’si
gram-pozitif etkenler,%21.7’si de gram-negatif etkenler olarak belirlenmifltir. Kan kültür izolatla-
r›n›n etken s›kl›klar› ise Tablo 1 ‘de gösterilmifltir.
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Tablo 1. Kan kültür izolatlar›n da¤›l›m›

Etken Say› %

KNS 305 60.8

Escherichia coli 37 7.3

Enterecoccus spp. 21 4.1

Acinetobacter spp. 19 3.7

Corynebacterium spp. 17 3.3

Klebsiella spp . 16 3.1

Staphylococcus aureus 15 2.9

Pseudomonas spp. 12 2.3

KNS: Koagülaz negatif stafilokok.



Gram-negatif etkenler tüm izolatlar›n %32.7’sini oluflturmakta ve bu mikroorganizmalar›n genifl-
letilmifl spektrumlu beta-laktamaz yap›m› %6.5 olarak tespit edilmifltir. Gram-negatif etkenlerin
direnç durumlar› Tablo 2’de gösterilmifltir.

KNS ve S. aureus en s›k kan kültürlerinden Candida spp. ise en s›k orofarengeal kültürlerden izo-
le edilmifltir. Enterococcus spp. en s›k kan ve idrar örneklerinden izole edildi.

Antibiyotik direnç oranlar› ise: Staphylococcus spp. metisillin direnci S. aureus’ta %34.8 ve KNS
için ise %72 olarak tespit edildi. S. aureus direnç oranlar› amikasin için %25.5, siprofloksasin ve
trimetoprim-sülfametoksazol s›rayla %30.2 ve 37.2 olarak bulundu. KNS türlerinde ise bu antibi-
yotiklere direnç s›rayla %38.6, %41.1, %49.6 saptand›. Staphylococcus spp. veya Enterococci
spp.’de vankomisine direnç saptanmad›.

Tart›flma: Son dört y›ld›r yapt›¤›m›z sürveyans veri sonuçlar›na göre gram-pozitif etkenler mer-
kezimizde daha s›k görülmektedir. Bu dönem içinde kök hücre nakil ünitesinin aç›lmas› ile artan
hasta say›s› ve uygulanan damar içi kal›c› kateter say›s›n›n gram-pozitif etkenlerin artmas›nda rol
oynayabilece¤i düflünülmektedir. Gram-pozitif etkenler içinde en s›k kan kültürlerinde üreme sap-
tanm›flt›r ve en s›k etken KNS olarak belirlenmifltir. Gram-negatifler ise en s›k üriner sistem infek-
siyonlar›nda üreme saptanarak en s›k etken E. coli olarak belirlenmifltir. Candida oranlar›m›zda da
önceki y›llara göre belirgin bir farkl›l›k saptanmam›flt›r.
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Tablo 2. Gram-negatifler izolatlar›n direnç yüzdeleri (%)

Etken AK  IPM  SCF TZP FEP CIP

Escherichia coli 21.8 1.4 7.7 24.6 30.9 55.6

Klebsiella spp. 5 0 23.7 15.2 13.5 16.9

Acinetobacter spp. 54.3 50 36.9 58.6 47.8 58.6

Pseudomonas spp. 17.2 37.9 34.4 31 31 31

AK: Amikasin, IPM: ‹mipenem, SCF: Sulbaktam-sefaperazon, TZP: Piperasillin-tazobaktam, FEP: Sefepim, CIP: Siprofloksasin


