
1578. Febril Nötropeni Simpozyumu

Girifl: Bu çal›flmada 24 ayl›k periyodda kök hücre transplantasyon ünitesinde takip edilen hasta-
lar›n kan örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar›n da¤›l›m›, s›kl›¤› ve direnç paternleri ana-
liz edilmifltir.

Metod: Ocak 2006-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda GÜTF ‹nfeksiyon Hastal›klar› klinik laboratuva-
r›na gelen febril nötropeni epizodlar› s›ras›nda al›nm›fl kan örnekleri analiz edilmifltir. Duyarl›l›k
sonuçlar› Kitby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle “Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI)” k›lavuzlar›na göre belirtilmifltir.

Sonuçlar: Kök hücre transplantasyon hastalar›ndan al›nan kan kültür analizi sonucunda 118 hasta-
dan toplam 283 mikroorganizma izole edilmifltir. Gram-pozitif mikroorganizmalar %77.7 (n= 220)
oran›nda, gram-negatif mikroorganizmalar %21.5 (n= 61), Candida albicans %0.3 (n= 1), Tric-
hosporon spp. %0.3 (n= 1) oran›nda saptanm›flt›r. 

En s›k izole edilen mikroorganizma koagülaz negatif stafilokoklar (KNS)’d›r %64.6 (n= 183); bun-
lar› %8.8 (n= 25) oran›yla Escherichia coli türleri ve %3.8 (n= 11) oran›yla Enterecoccus spp. ve
%3.1 (n= 9) Acinetobacter spp. izlemektedir. 

Metisilin direnci KNS için %67.7 ve Staphylococcus aureus için %14.2 olarak saptanm›flt›r. Hiç-
bir stafilokok türünde vankomisin direnci saptanmam›flt›r. 

En s›k izole edilen gram-negatif mikroorganizmalar E. coli, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp.,
Stenotrophomonas maltophilia, olarak saptanm›flt›r. 

Tart›flma: Bu sonuçlar kök hücre nakil ünitesinin kan kültür etkenlerinin da¤›l›m ve direnç pa-
ternlerini göstermesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Merkezimizde önceki y›llara benzer olmakla
birlikte en s›k gram-pozitif mikroorganizmalar ve bunlar içerisinde de en s›k KNS izole edilmekte-
dir. Özellikle kemik ili¤i transplantasyonu hastalar›nda yo¤un ve uzun süreli olarak kullan›lan ka-
l›c› hickman kateterlerin gram-pozitif infeksiyonlar›n s›kl›¤›n› artt›rmaktad›r.

Stafilokoklardaki metisilin direncinin daha önceki y›llara göre azalma göstermektedir. 

Gram-negatif izolatlar içerisinde en s›k E. coli türleri saptanm›flt›r. Genel durumu bozulan hasta-
lar›n yo¤un bak›mda takip edilmesi nedeniyle Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., gibi mikro-
organizmalarda da art›fl saptanm›flt›r. 

KKöökk  HHüüccrree  TTrraannssppllaanntt  AAll››cc››llaarr››nn››nn  KKaann  ÖÖrrnneekklleerriinnddeenn  ‹‹zzoollee  EEddiilleenn  
MMiikkrroooorrggaanniizzmmaallaarr››nn  DDaa¤¤››ll››mm››  vvee  DDiirreennçç  PPaatteerrnnlleerrii
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