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Girifl: Stenotrophomonas maltophilia, genellikle hastanede uzun süre yat›r›larak genifl spektrum-
lu antibiyotik tedavisi verilen hastalarda nozokomiyal bir infeksiyon etkeni olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Hematolojik malignite nedeniyle kemoterapi alan ve nötropeniye girifl sonras› febril nöt-
ropeni (FEN) tedavi protokolü süresince tedaviye atefl yan›t› al›namayan, yumuflak doku infeksiyo-
nu sonras› nekroz ile komplike olan ve bu aflamada kan kültüründe S. maltophilia izole edilen iki
olgu ve baflar›l› tedavisi bildirilmektedir.
Olgu-1: On dokuz yafl›nda erkek hasta. T-hücreli akut lenfositik lösemi tan›s› ile GMALL kemo-
terapi protokolü baflland›. Tedavinin beflinci ay›nda FEN ata¤› s›ras›nda piperasilin-tazobaktam ve
amikasin baflland›. Atefli düflmemesi üzerine imipenem tedavisine geçildi ve ard›ndan klasik am-
foterasin B tedaviye eklendi. Granülosit koloni stimülan faktör (G-CSF) enjeksiyonlar› yap›lan has-
tan›n enjeksiyon yerlerinde bafllayan lokal apse odaklar› görüldü. Atefl yan›t› al›namayan hastan›n
kan ve yumuflak dokudan aspirasyon ile al›nan örne¤in kültüründe S. maltophilia üredi. Doku pa-
tolojisinde nekrotizan miyozit saptand›. Hastan›n tedavisine 15 mg/kg trimetoprim dozunda trime-
toprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) eklendi. Hastan›n TMP-SMZ tedavisinden üç gün sonra ate-
fli düfltü. Tedavisi üç haftaya tamamland› ve kesildi.
Olgu-2: Otuz yedi yafl›nda kad›n hasta. Akut miyeloid lösemi M0 tan›s› ile “7 + 3” (Ara-C+‹da) re-
misyon indüksiyon tedavisi sonras› geliflen FEN nedeniyle empirik olarak piperasilin-tazobaktam
ve amikasin baflland›. Atefl yan›t› al›namayan hastada imipeneme geçildi ve ard›ndan klasik amfo-
terisin B eklendi. Hastan›n G-CSF enjeksiyonu yap›lan bölgesinde yumuflak doku infeksiyonu gö-
rüldü. ‹nfekte lezyondan al›nan materyalde ve kan kültüründe S. maltophilia üredi. Hastan›n teda-
visine 15 mg/kg/gün trimetoprim dozunda TMP-SMZ eklendi. Hastan›n antibiyotik tedavisinin
üçüncü gününden itibaren atefl yüksekli¤i olmad›. Tedavisi üç haftaya tamamland›.
Tart›flma: S. maltophilia do¤ada ve hastane ortam›nda yayg›n olarak bulunan f›rsatç› bir pato-
jendir. Beta-laktamaz, aminoglikozid asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve ef-
luks pompalar› kodlayan genleri nedeni ile S. maltophilia birçok antibiyoti¤e intrensek olarak di-
rençlidir. Nekrotizan yumuflak doku infeksiyonuna neden olabilmektedir. Nozokomiyal bir patojen
olarak en s›k infeksiyon nedeni olan aerobik gram-negatif basiller aras›nda Pseudomonas aerugi-
nosa ve Acinetobacter baumannii’den sonra üçüncü s›rada yer alarak önemi artmaktad›r. Bakteri-
nin vücuda girifl yolu tam olarak bilinmemekle beraber venöz kateterler, deri ve mukozalardaki de-
fektler ve solunum sistemi arac›l›¤›yla oldu¤u düflünülmektedir. S. maltophilia genetik olarak bir-
çok antimikrobiyal ajana özellikle de beta-laktam halkas› içeren antibiyotiklere ve aminoglikozid-
lere karfl› dirençlidir. Patojenin tedavisinde TMP-SMZ, kinolon, minosiklin, tikarsilin/klavulanik
asit, piperasilin/tazobaktam kullan›labilinir. Biz olgular›m›z ile FEN hastalar›nda giderek artan s›k-
l›kta görülen bir etken olan bu patojene dikkati çekmeye amaçlad›k.
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