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Hematolojik Maligniteli Hastalar›n Kan Kültürlerinden ‹zole Edilen
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Amaç: Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› laboratuvar›nda Ocak 2006-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda hematolojik maligniteli hastalardan izole edilen
mikroorganizmalar›n s›kl›klar› ve direnç paternlerinin incelenmesi.
Metod: Ocak 2006-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Klinik Bakteriyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› laboratuvar›na gelen, hematolojik maligniteli hastalardan al›nan kan kültür örnekleri analiz edilmiﬂtir.
Sonuç: Hematolojik maligniteli 98 hastadan nötropenik ateﬂli dönemde al›nan kan kültürlerinden
toplam 218 mikroorganizma izole edilmiﬂtir. Bu mikroorganizmalardan gram-pozitif bakteriler
%76.1 (n= 166) etken olarak ilk s›rada tespit edilmiﬂtir. ‹kinci s›kl›kta %22 (n= 48) gram-negatif
bakteriler saptanm›ﬂt›r. Üçüncü s›kl›kta ise Candida %1.8 (n= 4) olarak tespit edilmiﬂtir (Tablo 1).
Tüm mikroorganizmalar s›kl›k s›ras›na göre incelendi¤inde ise, en s›k koagülaz-negatif stafilokok
(KNS) (n= 122, %55.9), ikinci s›kl›kta Escherichia coli ve difteroidler %5.5 (n= 12) ve sonra eﬂit
oranlarda Acinetobacter spp., Klebsiella spp. ve enterekoklar, (n= 10 %4.5) saptanm›ﬂt›r. Bu mikroorganizmalar da¤›l›m›, s›kl›k s›ras›yla Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Gram-pozitif mikroorganizmalardan izole edilen KNS’lerde metisilin direnci %72.1 saptan›rken,
bu oran Staphylococcus aureus için %50 olarak tespit edilmiﬂtir. Bu mikroorganizmalar›n s›kl›k
s›ralamas› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. KNS ve S. aureus için s›ras›yla, kinolon direnci (siprofloksasin) %56.5-50, aminoglikozid direnci (amikasin/gentamisin) %42.6-%25, trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) direnci %51.6-37.5, rifampisin direnci %29.5-12.5, tetrasiklin direnci
%26.2-25 olarak saptanm›ﬂt›r. Stafilokok ve enterokok izolatlar›n hiçbirinde glikopeptid direnci
(vankomisin/teikoplanin) saptanmam›ﬂt›r.
Gram-negatif mikroorganizmalar ise %22 (n= 48) oran›nda saptanm›ﬂ olup, izole edilen mikroorganizmalar içerisinde en s›k olarak E. coli %25 (n= 12) ve Acinetobacter spp., Klebsiella spp.
%20.8 (n= 10) daha sonra da Pseudomonas spp. %8.3 (n= 4) ve di¤er farkl› türler %25 (n= 12)
tespit edilmiﬂtir. E. coli izolatlar›nda kinolon direnci (siprofloksasin) ve TMP-SMZ direnci %58.3
saptanm›ﬂt›r. E. coli karbapenem direnci tek bir izolat, Pseudomonas türlerinde iki izolat saptan›rken, Klebsiella spp. karbapenem direnci saptanmam›ﬂt›r.
Tart›ﬂma: Bu sonuçlar merkezimizde hematolojik maligniteli hastalardaki kan kültürü etkenlerinin da¤›l›m› ve direnç oranlar›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Son alt› y›ld›r yapt›¤›m›z sürveyans çal›ﬂma sonucunda kan kültür izolatlar› aras›nda ilk s›ray› gram-pozitif etkenlerin, ikinci s›-
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ray› gram-negatif etkenlerin ve üçüncü s›ray› da kandidalar›n ald›¤› saptanm›ﬂ olup bu sonuçlar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda s›ralama de¤iﬂmezken, tüm izolatlar içinde etken s›ralamas›nda da önceki y›llarda oldu¤u gibi ilk s›ray› KNS ikinci s›ray› E. coli ve Corynebacterium spp. alm›ﬂt›r. Hastanemizin yo¤un bak›m servislerinde s›k görülen etkeni Acinetobacter spp.’in, entübasyon ihtiyac› olan
maligniteli hastalar›n dahiliye yo¤un bak›m da takip edilmesi nedeniyle bu grupta da artt›¤› gözlenmiﬂtir.
Ayr›ca KNS ve S. aureus’larda metisilin direncinde, önceki y›llara göre azalma tespit edilmiﬂtir.

8. Febril Nötropeni Simpozyumu
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