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Açılış Konferansı:

Dünyadaki Rehberler Ülkemiz ‹çin
Ne Kadar Gerçekçi? 

Dr. Hakan Leblebicioğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Samsun



Günümüzde bilgide yoğun bir artış söz konu-
sudur. 2006 yılı itibariyle PUBMED’de

5020, Science Citation Index’te 4416 dergi in-
dekslenmektedir. PUBMED’de kayıtlı makale sa-
yısı 623.089’dur. 2006 yılı içerisinde PUB-
MED’de 896 milyon tarama yapılmıştır (1). Her
hafta 40.000 yeni makale yayınlandığı ve bir ma-
kale için okuma süresinin 30 dakika olduğu dü-
şünülürse, bir doktor altı hafta süreyle tüm gün
makale okursa güncel bilginin yüz yıl gerisinde
kalacağı belirtilmiştir (2). Örneğin; PUBMED’de
“viral hepatit” anahtar kelimesi ile tarama yaptı-
ğımızda son beş yılda sırasıyla 2007 Eylül tari-
hine kadar 1936, 2006 yılında, 3148, 2005 yılın-
da 3198, 2004 yılında 3018 ve 2003 yılında 2836
olmak üzere toplam 14.136 makaleye ulaşılmak-
tadır. Yayınlanan bu çok sayıda makale arasından
gerekli ve doğru bilgiye ulaşmadaki zorluklar,
yayınlardaki hatalar, zaman kısıtlılığı ve dergi
maliyeti gibi sorunlar, derlenmiş güncel bilgilere
olan ihtiyacı artırmaktadır.

Rehberler, özel klinik durumlarda uygun sağ-
lık hizmetinin verilebilmesi için sistematik ola-
rak geliştirilmiş, hekimlerin uygulamalarına ve
hasta hakkındaki kararlarına yardımcı olan öne-
riler bütünüdür. Standartlar ise hasta bakımı ve-
ya deneysel metodlarla ilgili uygulanması zorun-
lu olan yöntemlerdir (3).

Rehberler klinik sorunları çözmede ve tedavi-
yi planlamada yol göstericidir, ayrıca bilgi kayna-
ğı olarak da kullanılmaktadır (4). Rehberlerin
kullanılması hastalara daha iyi bakım ve tedavi

verilmesi, hekimler arasında aynı klinik durum
karşısında farklı yaklaşımların azaltılması (stan-
dardizasyon), etkisiz, gereksiz veya zararlı yakla-
şımların önlenmesi, dolayısıyla hasta bakım ve
tedavi kalitesinin artırılması, maliyetin kontrolü
gibi avantajlar sağlayabilir. Rehberlere uyum,
sağlık çalışanlarının hukuksal sorumluluğunu da
azaltmaktadır (5). Bazı rehberlerin yanlış bilgiler
içermesi, kanıta dayalı olarak hazırlanmaması,
bilgilerin yanlış yorumlanması, hazırlayanların
kişisel inanışlarının rehberin içeriğini etkilemesi,
rehberde önceliğin hastalar yerine, maliyet kont-
rolüne verilmiş olması ve çok sayıda rehber olma-
sı rehberlerin başlıca dezavantajlarıdır (5).

Rehberlerin olumsuz yanlarını en aza indire-
bilmek için rehber hazırlama rehberlerine ve ka-
nıta dayalı tıbba ihtiyaç vardır. Kanıta dayalı tıp,
hasta ile ilgili kararlarda, eldeki en iyi kanıtın
açık, özenli ve mantıklı bir biçimde hekimin de-
neyimi ve hastanın tercihleri ile birleştirilerek
kullanılmasını sağlamaya yönelik sistematik bir
yaklaşımdır (6). Kanıt piramidinin tepesinde;

A. Sistematik derlemeler ve yüksek kalite me-
ta-analizler yer alır, daha sonra,

B. Randomize çift-kör kontrollü çalışmalar, 

C. Orta kalitede randomize çalışmalar veya
karşılaştırmalı çalışmalar: randomize olmayan,
kohort, vaka kontrol çalışmaları,

D. Karşılaştırmasız çalışmalar (olgu raporları),

E. Uzman görüşü yer alır.
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Tablo 1. Rehber hazırlamada önerilerin derecelendirilmesi [Infectious Diseases Society of America (IDSA)] (8).

Önerinin gücü Tanım

Kategori A Önerinin uygulanmasını destekleyen iyi kanıt mevcut

Kategori B Önerinin uygulanmasını destekleyen orta derecede kanıt mevcut

Kategori C Öneri için zayıf kanıt mevcut

Kategori D Uygulanmamasını destekleyen orta derecede kanıt mevcut

Kategori E Uygulanmamasını destekleyen iyi kanıt mevcut

Kanıtın derecesi

I. kanıt ≥ 1 iyi randomize edilmiş, kontrollü çalışmadan kaynaklanan kanıt

II. kanıt ≥ 1 iyi düzenlenmiş, randomize edilmemiş, kontrollü çalışma; kohort veya vaka kontrollü 
analitik çalışmalar (> 1 merkezin katılımı tercih edilir), zaman çalışmaları, kontrolsüz 
deneylerden alınan dramatik sonuçlar

III. kanıt Klinik ve tanımlayıcı çalışmalara dayanan otorite görüşleri veya uzanan komite raporları



Birçok organizasyon, rehber hazırlamada ka-
nıtın derecesi ve önerinin gücü için farklı sınıfla-
malar kullanmaktadır (7,8). Tablo 1’de “Infectious
Diseases Society of America (IDSA)”nın rehber ha-
zırlamada kullandığı kanıt düzeyleri ve önerinin
gücünü içeren yaklaşım yer almaktadır (8).

“Appraisal of Guidelines for Research and
Evaluation (AGREE)” grubu rehber hazırlanma-
sında ve değerlendirilmesinde yol gösterici ol-

ması için altı başlık ve 23 sorudan oluşan bir reh-
ber hazırlamıştır (9). Bu değerlendirmede yer
alan kriterler Tablo 2’de verilmiştir (9).

İyi bir rehberin amacı ve hedef kitlesi belirgin
olmalıdır, bağımsız yazar grubu tarafından yazıl-
malı ve yazılmış olan metin, yazarlar dışında uz-
manlar tarafından da değerlendirilerek son şekli
verilmelidir. Rehber hazırlanması sırasında ye-
terli literatür taraması yapılmalı, öneriler kanıta
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Tablo 2. “Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE)” rehber hazırlama ve değerlendirme
kriterleri (9).

Amaç ve içerik

Rehberin tüm hedefleri özgül olarak belirlenmiştir

Klinik sorular özgül olarak tanımlanmıştır

Rehberin uygulanacağı hasta grubu özgül olarak tanımlanmıştır

Rehber hazırlama grubu

Rehber hazırlama grubu ilişkili tüm uzman grupların temsilcilerinden oluşmaktadır

Hastaların görüşleri ve tercihleri dikkate alınmıştır

Rehberi kullanacak hedef gruplar açıkça tanımlanmıştır

Rehber hedef gruplar tarafından önceden pilot olarak uygulanmıştır

Rehberin hazırlanması

Kanıtların aranmasında sistematik yöntemler kullanılmıştır

Kanıtların seçimindeki kriterler açıkça tanımlanmıştır

Önerilerin biçimlendirilmesindeki yöntemler açıkça tanımlanmıştır

Sağlık açısından yararlar, yan etkiler ve riskler önerilerin biçimlendirilmesinde dikkate alınmıştır

Öneriler ile destekleyen kanıtlar arasında açık bir ilişki vardır

Rehber yayınlanmadan önce konu hakkında tecrübeli kişiler tarafından değerlendirilmiştir

Rehberin güncellenmesi ile ilişkili bir prosedür belirlenmiştir

Açıklık ve sunum

Öneriler özgül ve şüpheye bırakmayacak şekildedir

Belirtilen durumun yönetimiyle ilgili farklı seçenekler açıkça belirtilmiştir

Anahtar öneriler kolaylıkla görülebilmektedir

Rehber sunumu ile ilgili farklı formatlarda (algoritma, özet vd.) yer almaktadır

Uygulanabilirlik

Rehberin uygulanmasındaki olası engeller tartışılmıştır

Rehberin uygulanmasında olası maliyet ile ilişkili faktörler dikkate alınmıştır

Rehberde izlem ve denetleme için anahtar değerlendirme kriterleri belirtilmiştir

Yazar bağımsızlığı

Rehberin yazarları, destekleyen kuruluştan editöryal olarak bağımsızdır

Rehber yazarlarının çıkar ilişkileri rehberde belirtilmiştir



dayalı tıpa göre derecelendirilmeli ve kaynaklar-
la ilişkilendirilmelidir. Önerilerde uzman görüşü
yerine kanıta öncelik verilmelidir. Rehberde ya-
rar, zarar ve maliyet gibi faktörler göz önüne
alınmalıdır. Rehberler günün şartlarına göre
güncellenmeli ve uygulanabilir olmalıdır (8,9).

Günümüzde enfeksiyon hastalıkları alanında
dünyada çok sayıda rehber mevcuttur. Bu da ak-
lımıza dünyada rehberlerin ülkemiz için ne ka-
dar gerçekçi ve uygulanabilir olduğu sorularını
akla getirmektedir. Rehberler genel olarak ülke
gereksinimleri ve koşulları göz önüne alınarak
oluşturulmaktadır ve aynı konuda yayınlanmış
olan rehberler arasında da farklılıklar görülebil-
mektedir. Matthys ve arkadaşları akut farenjit ile
ilgili 12 rehberi değerlendirdikleri çalışmada, ta-
nıda rapid antijen testi ve boğaz kültürünün kul-
lanılması ve antibiyotik endikasyonu açısından
özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa rehberleri
arasında farklılıklar saptamışlardır (10). Ayrıca
kanıt açısından kaynaklara bakıldığında, Kuzey
Amerika rehberlerinde Avrupa rehberlerine göre
daha fazla Kuzey Amerika kaynaklı literatür kul-
lanılmıştır. Masterton ve arkadaşları Avrupa’da
yayınlanmış olan sekiz hastane kökenli pnömoni
ile ilgili rehberi irdeledikleri derlemede, rehber-
lerde önerilerin çoğunun uzman görüşüne da-
yandığını saptamışlardır (11). Tanı ve tedavide
hastane kökenli pnömoni ile ilgili önerilerde
kullanılan kaynakları, daha çok ventilatör ilişki-
li pnömoniyi konu edinen literatür oluşturmuş-
tur ve bunun ventilatör ile ilişkili olmayan hasta-
ne kökenli pnömoni için geçerliliği tartışmalıdır.
Hastane kökenli pnömoninin önlenmesinde de
genel önlemler dışındaki önerilerde rehberler
arasında farklılıkların olduğu belirtilmiştir (11).
Dünyada ve ülkemizde yayınlanmış toplum kö-
kenli pnömoni rehberlerini incelediğimizde, ör-
neğin; kinolonların kullanımı ile ilgili olarak
farklı önerilerle karşılaşılmaktadır. Hastane dı-
şında pnömoni tedavisinde IDSA ve “American
Thoracic Society (ATS)” eşlik eden hastalık mev-
cutsa veya son üç ayda antibiyotik kullanım hi-
kayesi mevcut ise kinolon kullanımını ilk seçe-
nek olarak önermektedir (12). “European Resp-
riatory Society (ERS)” ve “Center for Disease
Control and Prevention (CDC)”un önerilerinde
ise kinolonlar alternatif ilaç olarak yer almakta-
dır (13,14). Türk Toraks Derneği ve British Tho-
racic Society (BTS) rehberlerinde ise kinolonların
bu endikasyonda hastane dışında kullanımı öne-
rilmemektedir (15,16).

IDSA’in 2004 yılında yayınladığı bakteriyel
menenjit tedavi rehberinde, erişkinlerde gelişen
akut bakteriyel menenjitin ampirik tedavisinde
vankomisin ile birlikte üçüncü kuşak sefalospo-
rinin birlikte kullanımı önerilmektedir (17).
Önerinin kanıt değeri AIII olup daha çok klinik
ve tanımlayıcı çalışmalara dayanan otorite görüş-
lerini veya uzman komite raporlarını yansıtmak-
tadır (Tablo 1). Ülkemizde pnömokok suşların-
da penisilin direnci artış göstermesine karşın ha-
la penisilinler meninks dışı pnömokok enfeksi-
yonlarında tedavideki yerini korumaktadır ve
bugüne kadar Türkiye’de yapılan çalışmalarda
pnömokoklarda seftriakson direnci gösterilme-
miştir (18). Bu nedenle rehber, klinik pratikte
erişkinde ampirik tedavide tek başına üçüncü ku-
şak sefalosporin kullanılma yaklaşımında deği-
şikliğe neden olmamıştır.

Amerika’da iki farklı kuruluşun hastane en-
feksiyonlarını önleme rehberleri incelendiğinde
öneriler arasında farklılıklar göze çarpmaktadır.
“Society for Healthcare Epidemiology of Ameri-
ca (SHEA)”, dirençli mikroorganizmalar için ak-
tif sürveyans kültürü önerirken, “Healthcare In-
fection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC)” farklı olarak dirençli mikroorganiz-
malarla sorun oluştuğunda sürveyans kültürü
yapılmasını önermektedir (19). Muscarella dün-
yada yayınlanmış olan endoskopların tekrar kul-
lanım öncesi sterilizasyon aşamalarının değişik
rehberlerde nasıl önerildiğini irdelediği derleme-
sinde, sterilizasyon sonrası kurulama ilgili reh-
berlerdeki öneriler arasında belirgin farklılıklar
olduğunu belirtmiştir (20). Yetersiz veya uygun-
suz kurulama kontaminasyon ve dolayısıyla en-
feksiyon riskini arttırabilecek, ayrıca rehberler-
deki birbiriyle çelişen önerilerin sterilizasyon ba-
samaklarına uyumu azaltabilecektir (20). Mus-
carella güncel literatüre göre rehberlerin revize
edilmesi gerektiğini belirtmektedir (20).

Sonuç olarak dünyada yayınlanmış olan reh-
berler yol göstericidir, ama rehberlerdeki öneri-
ler arasında; epidemiyolojik faktörlere, antimik-
robiyal direnç özelliklerine, rehberi hazırlayan
gruplara ve ülkelere göre farklılıklar görülmekte-
dir. Bu nedenle bir başka rehberin tümüyle ülke-
mizde uygulanması olanaklı değildir. Dünyada
yayınlanmış olan rehberler, rehber hazırlama ku-
rallarına uyularak, ülkemiz koşulları ve gereksi-
nimine göre uyarlanabilir.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Eşgüdüm Kurulu,
TTB delegeleri ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde-

ki ana ve yan dallardaki dernek temsilcilerinden
oluşan TTB’nin şemsiyesi altındaki kuruluştur.

Genel anlamda sağlık hizmetlerinde kalitenin
en üst düzeyde sunulması ve bu düzeyin sürdü-
rülmesi temel hedef olmalıdır. Bu ideale ulaşmak
için her ülkenin temel politikaları arasında bir-
çok çalışma yer almaktadır. 

Politik, ekonomik ve sosyal iyileştirmeler ve
genel bir Avrupa kültür birikimini ortak paydada
birleştirebilmek amacıyla kurulan Avrupa Birliği
(AB)’nin sağlık alanında da projeleri bulunmak-
tadır. Bu projelerin yürütülebilmesi için kurulu-
şu AB’den önce olan Avrupa Tıp Uzmanları Birli-
ği (ATUB), Avrupa Konseyi altında çalışan bir
yapı olarak sisteme entegre olmuştur.

Ülkemizde sağlık alanındaki beklenti ve sorun-
ların çokluğu, yeniden yapılanmaları gerekli kıl-
mıştır. Gerek bu zorunluluk, gerekse ülkemizin
GATT anlaşmasına imza koyup AB’ye üyelik yö-
nünde yaptığı çalışmalar, önümüzde yeni ve çok
tartışılması gereken bir platform oluşturmuştur. 

Şubat 1994 tarihinde İstanbul’da düzenlenen
1.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda Türki-
ye’de uzmanlık eğitimi alanında gözlenen tıka-
nıklık ve çözüm yolları tartışmalarının sonucun-
da varılan “Tıpta uzmanlık eğitimi standartları-
nın siyasal politikalardan etkilenmeyen ulusal
bir kurul tarafından oluşturulması” görüşünden
hareket edilerek TTB-Uzmanlık Dernekleri Eş-
güdüm Kurulu (UDEK) kurulmuştur. Temel iş-
levi tıpta uzmanlık eğitimi ve hizmetlerinin su-
nulması alanındaki sorunların çözümünde karar
mekanizmalarını oluşturmaktır.

TTB-UDEK’in amaçları:

• Topluma sunulan uzman hekimlik hizmeti-
nin olanaklı olan en yüksek düzeye çıkarılması
ve sürdürülmesi için çalışmalar yapmak,

• Ülkemizdeki uzman hekimlerin mesleki
durumunu ve ünvanını ulusal ve uluslar arası
alanda savunmak,

• Uzmanlık derneklerinin:

- eğitim,

- araştırma, 

- hasta bakımı,

- halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlen-
mesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve eşgüdü-
münün yapılması,

• Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzman-
lık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için; 

- standartların oluşturulması, 

- denetlenmesi, 

- değerlendirilmesi, 

- korunması ile ilgili ulusal hedef ve koşulla-
rın saptanması,

• TTB’nin ATUB’a üyeliğinden doğan görev ve
sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

• Diğer ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta
uzmanlık eğitimi ve uzman hekimlik alanında iş
birliği yapma ve ilişkiler kurmak, 

• Yeterlik Kurullarının çalışmalarının eşgü-
dümünü yapmak,

• Yüksek düzeyde uzmanlık hizmetlerine eri-
şimi sağlamak,

• “Özgün Türkiye Modelini” işlerliğe kavuş-
turmak,

• ATUB’ da temsiliyeti sağlamaktır.

Bugün UDEK bünyesinde 68’i asil,15’i göz-
lemci olmak üzere 83 dernek yer almaktadır.

1994-2006 yılları arasında UDEK tarafından
24 Genel Kurul, 12 TUEK, 2 Tıpta Uzmanlık
Eğitimi Çalıştayı, 2 Eğitim Hastaneleri kurultayı,
200 toplantı düzenlenmiştir. 2006 yılında Bilim-
sel Araştırma, Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesle-
ki Gelişim, Toplum Sağlığını Geliştirme, Sağlık
Hizmetlerinin İyileştirilmesi, İnsan Gücü Planla-
ması ve Etik Çalışma grupları oluşturulmuş, tüm
derneklerin temsilcilerinin katılımı ile Aralık
2006 tarihinde altı grubun çalıştayları yapılmış ve
bu gruplar derneklere sunmak üzere kısa orta ve
uzun dönem çalışma hedeflerini belirlemişlerdir.

TTB-UDEK bünyesinde Ulusal Yeterlilik Ku-
rulu ve ATUB Temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca
Harmonizasyon komitesi kurulmuş ve tartışmalı
konularda çözüm arayışlarına yardımcı olmaya
başlamıştır. Bu kurulun amaçları:

• Tıpta uzmanlık alanındaki sorunların çözümü,

• Derneklerin temsiliyet sorunlarının gideril-
mesi,

• Yan dalların oluşumu ve saptanmasına kıla-
vuzluk,

• Dernek ve yeterlik kurulu arasında arabulu-
culuk yapmak şeklinde özetlenebilir.
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TÜRKİYE’DE TIPTA UZMANLIK 
EĞİTİMİNİN GENEL DURUMU NEDİR?

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu, 2003 yılında
tıpta uzmanlık eğitimi nasıl olmalı konusunda
bir kitap çıkardı. O hedefler açısından Türkiye’ye
baktığımızda birçok sıkıntı olduğunu görülmek-
tedir. Uzmanlık eğitimi veren kurumlardan üni-
versiteler Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na, eği-
tim hastaneleri ise Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır.
Bu ikisinin arasında belirli bir denge olduğu söy-
lenemez. Üniversiteler YÖK’e göre bir teşkilat-
lanma içinde, eğitim hastaneleri ayrı bir yapılan-
ma içindedir ve bu farklılıklar ister istemez işle-
yişi etkilemektedir. Uzmanlık eğitimi yıllarca
1973 yılında çıkan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne
bağlı olarak yürütüldü. Daha sonra 2002 yılında
yeni tüzük çıktı. Ama bazı maddeleri iptal edildi.
Halen 1973 yılında çıkan tüzükle 1974 yılında
yayınlanan yönetmeliğin 2002 yılındaki tüzüğe
aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam
edilmektedir. Her iki tüzüğün yasaya aykırı bu-
lunmayan maddeleri karma bir şekilde uygulan-
maktadır. Ama yeni bir tüzük hazırlanmadığı
için tıpta uzmanlık eğitiminde bir boşluk vardır.
Genel eğitim, rotasyonlar, yan dallarla ilgili so-
runlar yaşanıyor. En büyük boşluk ise bu alanda
yapılacak işleri düzenleyen Tıpta Uzmanlık Ku-
rulu’nun olmamasıdır. Kurul, 2002 yılından ön-
ce de vardı, 2002 yılında daha farklı bir şekilde
tekrar oluşturulmuştu. Tüzük iptal olunca hü-
kümlerin yürütülmesi de durduruldu. Türki-
ye’de şu an, uzmanlık eğitiminin neye göre veri-
leceğini belirleyecek yasal bir boşluk var. Ayrıca
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun yapısı konunun ta-
rafları olan TTB, YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasın-
da bir denge gözetilmeden oluşturuluyor ve bu
da ister istemez kararların demokratik bir ortam-
da alınmasını etkiliyor.

En son getirilen 5581 Sayılı Kanunun, 9.
Maddesi ile 1219 Sayılı Kanunun 9. maddesi de-
ğiştirilmiş, 2. maddesi ile Sağlık Hizmetleri Te-
mel Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fık-
rası değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek
üzere maddeye fıkralar eklenmiştir. Her iki mad-
dede tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili olup birbi-
riyle bağlantılıdır.

TIPTA UZMANLIK KURULU ve
TIPTA UZMANLIK YÖNETMELİĞİ

Dokuzuncu Madde ile 1219 sayılı Kanunun
9. maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu kap-

samda Tıpta Uzmanlık Kurulu adı altında bir ku-
rulun oluşumu ve görevleri düzenlenmekte, Ku-
rulun çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hu-
suslarla ihtisas belgelerinin alınması ve uzmanlık
eğitimi ile ilgili diğer usul ve esasların Sağlık Ba-
kanlığı’nca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca yü-
rürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlene-
ceği belirtilmektedir. Bu kurulun Sağlık Bakanlı-
ğı’nın sürekli kurulu olduğu da düzenleme de
yer almaktadır. 

Tıpta uzmanlık kurulunun görevleri içinde;

- Eğitim kurumlarına eğitim yetkisi verilmesi
ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklif-
leri bağlamak,

- Uzmanlık ana dallarının rotasyonlarını be-
lirlemek,

- Uzmanlık sınavı jürilerini tespit etmek,

- Yabancı ülkelerde asistanlık yapanların bi-
limsel değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve
eğitim hastanelerini belirlemek,

- Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzman insan gü-
cü ile ilgili görüşler vermek,

- Uzmanların tıbbi gelişmeleri izlemesini sağ-
layıcı inceleme ve araştırmalar yapmak bulun-
maktadır.

Tıpta Uzmanlık Kurulu;

a. Bakanlık Müsteşarı, ilgili genel müdür ve 1.
Hukuk Müşaviri,

b. Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastane-
lerinden Bakanlığın seçeceği beş,

c. Dört tıp fakültesinden bir diş hekimliği fa-
kültesinden YÖK’ün seçeceği birer,

ç. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve
Fakültesinin seçeceği bir,

d. Türk Tabipleri Birliği’nin seçeceği bir,

e. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin seçeceği bir
üyeden oluşmaktadır.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’na verilen görevler
tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili bütün unsurları
içermemekte, Kurulun toplanması ve çalışması
Bakanlığın davetine bağlı tutulmakta, Kurul baş-
kanlığını Bakanlık yürütmekte, kararlarda oyla-
rın eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılmak-
ta ve oluşumunda Bakanlığın merkez teşkilatı ile
yine Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinden seçi-
len temsilciler çoğunluğu oluşturmaktadır. Eği-
tim kurumlarının açılmasında oy çokluğu yeter-
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li sayılırken, eğitim kurumlarının niteliklerini
kaybetmeleri nedeniyle kapatılmasında ise üçte
iki çoğunluk aranarak kapatma kararının veril-
mesi oldukça zorlaştırılmaktadır.

Yukarıda yer verilen düzenlemeler hem tıpta
uzmanlık kurulunun işleyiş ve oluşumunda Sağ-
lık Bakanlığı’nı belirleyici kılmakta, hem tıpta
uzmanlık eğitimi ile ilgili bazı çok önemli konu-
larda kurulu işlevsiz bırakmakta (eğitim müfre-
datı, uzmanlık eğitimini verecek eğiticilerin nite-
liklerinin ve görevlendirmelerine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi) hem de tıpta uzmanlık
eğitimi ile ilgili bütün süreçlerin belirleneceği
Yönetmeliğin çıkarılmasında sadece Sağlık Ba-
kanlığı ve Bakanlar Kurulunu yetkili kılmakta,
YÖK ve TTB ile Türk Diş Hekimleri Birliği’ni sü-
recin dışında bırakmaktadır. 

Bu düzenlemeler, tıpta uzmanlık eğitiminin
gerektirdiği bilimsel ve idari özerkliği ortadan
kaldırmakta olduğu gibi Anayasa’nın 130 ve 131.
maddelerine de aykırılık taşımaktadır. 

Tıpta uzmanlık eğitimi, altı yıllık tıp fakülte-
si eğitiminden sonra girilebilen ve tıp doktorları-
na belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağla-
mayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Tıpta uz-
manlık eğitimi ister tıp fakültelerine bağlı eğitim
ve araştırma hastanelerinde isterse Sağlık Bakan-
lığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde
verilsin yükseköğretim olma özü değişmemekte-
dir. Nereden uzmanlık eğitimini alırsa alsın uz-
manlık öğrencilerinin aynı kural ve koşullarda
aynı yeterlilikte yetişmeleri zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Yükseköğ-
retim Kurumları ve Üst Kurumları” başlıklı 130.
maddesinde yükseköğretimin üniversiteler tara-
fından verileceği, 131. maddesinde ise; yükse-
köğretimi planlamak, düzenlemek, yönetmek,
denetlemek, yükseköğretim-eğitim ve bilimsel
araştırma faaliyetlerini yönlendirmek ve öğretim
elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yap-
ma’nın Yüksek Öğretim Kurulu’nun görevleri
arasında olduğu belirtilmiştir.

Esas itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hiz-
metlerindeki rolü; Anayasa’nın 56. Maddesinde
tanımlanan, “Devletin herkesin hayatını, beden ve
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve
madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş bir-
liğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşları-
nı tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağ-

lık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
denetleyerek yerine getirir.” ödevini hayata geçir-
mektir. Sağlık Bakanlığı’nın asli işlevi tıp eğitimi
olmayıp, Anayasa’da tanımlanan sağlık kuruluş-
larının tek elden planlanıp hizmet vermesini sağ-
lamak ve onları bu kapsamda denetlemektedir. 

Bilindiği üzere gerek Anayasa’nın anılan hü-
kümleri, gerek 2547 sayılı Kanun ve gerekse
1219 sayılı Yasa uyarınca yükseköğretim olan tıp
eğitimi, tıp fakülteleri tarafından verilmektedir.
Tıpta uzmanlık eğitimi de özü itibariyle bir yük-
seköğretimdir ve bilindiği üzere GATA ve Adli
Tıp Kurumu dışında tıp fakültelerinde ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde veril-
mektedir. YÖK ve üniversiteler eğitim boyutu ile
tıpta uzmanlık eğitiminde asli yetkili kamusal
kurumlardır. Sağlık Bakanlığı ise hizmet sunumu
ve bazı birimlerinde eğitimin verilmesi bakımın-
dan bu alanla ilgili kolluktur. 

Yapılan düzenlemeler ile tıpta uzmanlık eğiti-
minin bir yüksek öğretim olma niteliği göz ardı
edilmiş, Sağlık Bakanlığı yükseköğretim ile ilgili
bir alanda asıl yetkili kurum olarak belirlenmiş,
bu alandaki yetkilerini Anayasal ilkelere uygun
olarak ilgili diğer kuruluşlarla koordineli bir bi-
çimde kullanması gerektiği belirtilmemiştir.

Danıştay kararlarında da yer aldığı üzere Tıp-
ta uzmanlık eğitimi; “uzmanlık eğitimi gören asis-
tanları, uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan
kurumları ve uzmanlık eğitimini verecek eğitim so-
rumluluları ile bütünlük arzeden bir eğitim süreci-
dir”1.

“Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı”nın reddi-
ne ilişkin Danıştay 1. Dairesi’nin gerekçesinde2;
Sağlık Bakanlığı’nın tıpta uzmanlık ve yan dal
uzmanlık eğitimini düzenleme konusundaki yet-
kisizliği ve aksi yöndeki düzenleme ve işlemlerin
Anayasa’ya aykırılığı ayrıntıları ile tartışılmıştır.
Kararın gerekçesinde;

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 11 nci
maddesinde, Anayasa hükümlerinin, yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını
ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hu-
kuk kuralları olduğu, kanunların Anayasaya ay-
kırı olmayacağı, 131 inci maddesinin birinci fık-
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rasında, yükseköğretim kurumlarının öğretimini
planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek,
yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendir-
mek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve
ilkeler doğrultusunda kurulmasını geliştirmesini
ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili
bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim
elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yap-
mak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurula-
cağı, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, Kurulun
teşkilatı, görev, yetki ve sorumluluğu ve çalışma
esaslarının kanunla düzenleneceği, 177 nci mad-
desinin (e) bendinde, Anayasanın halkoylaması
sonucu kabulünün ilanıyla birlikte yürürlüğe gi-
recek hükümleri ve mevcut ve kurulacak kurum,
kuruluş ve kurullar için yeniden kanun yapılma-
sı veya mevcut kananlarda değişiklik yapılmasını
gerekiyorsa bunlara ilişkin işlemlerin mevcut ka-
nunların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri-
nin veya doğrudan Anayasa hükümlerinin, Ana-
yasanın 11 inci maddesi gereğince uygulanacağı
hükme bağlanmıştır

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısının genel
gerekçesinde, gerek 1219 sayılı Kanunun 9
uncu maddesi uyarınca, gerekse de 2547 sayı-
lı Kanunun 3 üncü maddesinin (t) bendi uya-
rınca tıpta uzmanlığı düzenleme konusunda
yetkili otoritenin Sağlık Bakanlığı olduğu ile-
ri sürülmekteyse de, 2547 sayılı Kanunun 1219
sayılı Kanundan sonra yürürlüğe girdiği, 1219
sayılı Kanunda tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili
düzenleme bulunmadığı, 2547 sayılı kanunun
tıpta uzmanlık eğitimini lisans üstü bir yükse-
köğretim olarak nitelediği, 2547 sayılı Kanundan
sonra yürürlüğe giren 1982 Anayasasının 131 in-
ci maddesini ise yükseköğretimi düzenlemek ve
yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön
vermek konusunda Yükseköğretim Kurulunu
yetkili saydığı dikkate alındığında, tıpta uzman-
lık eğitimi ile ilgili düzenleme yapma yetkisinin
sadece Sağlık Bakanlığı’na ait olduğunun kabulü
mümkün değildir. Kaldı ki, üniversitelerin tıp fa-
kültelerince de verilen uzmanlık eğitiminde Sağ-
lık Bakanlığı’nı tek düzenleyici kurum olarak ka-
bul etmek, gerek 1982 Anayasası’na, gerekse
2547 sayılı Kanuna aykırılık teşkil eder. 1982
Anayasası’nın yükseköğretimle ilgili hükümleri
ile 177 nci maddesi hükmü göz önüne alındığın-
da, 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki
tıpta uzmanlığın, Sağlık Bakanlığınca düzenle-

nen esaslara göre yürütüleceğine ilişkin düzenle-
mede, Anayasanın yükseköğretimle ilgili hü-
kümlerine uygunluk sağlanması amacıyla yasal
değişiklik yapılması gerektiği sonucuna ulaşıl-
maktadır.” gerekçesine yer verilmiştir.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun mesleki
yeterliliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin
2005/36/EC direktifinde meslek örgütlerinin
mesleki yeterlilikler için standartlar ve ölçütler
belirlemek konusundaki süreçlere katılımı özel-
likle vurgulanmıştır. İlgili direktifin dibacesinin
34. maddesi ve direktifin 15/II maddesi meslek
örgütlerine Komisyon’un oluşturacağı standart-
ların oluşum sürecinde katılımını getirmekte ve
oluşumdan sonra da gözden geçirilmesini ve de-
ğiştirilmesini talep yetkisi vermektedir. Bu direk-
tiften önce kabul edilmiş olan 75/362/EEC ve
75/363/EEC direktifleriyle tıp alanında mesleki
yeterlilik temel ölçütlerinin belirlendiği süreçte
meslek örgütlerinin AB kurumları tarafından,
yetkin ve sürece içerilmesi gereken yapılar ola-
rak benimsendiği görülmektedir. Nitekim Avru-
pa Topluluğu Tabipler Daimi Komitesi, ATUB,
Avrupa Pratisyen Hekimler Birliği gibi Avrupa
düzeyindeki yapılar ve temsil ettikleri ulusal dü-
zeydeki meslek örgütleri tıp alanında ölçütler be-
lirleyerek, bunları karar alma süreçlerinde ortaya
koymak açısından aktif kurumlar olmuşlardır.
Bugün AB düzeyinde ve tıp alanında mesleki ye-
terlilikler konusunda gelinen nokta bu meslek
kuruluşlarının çabaları ve katılımları sayesinde
mümkün olmuştur. 

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, YÖK, TTB ve
derneklerin üstünde anlaştığı bir Tıpta Uzmanlık
Tüzüğü’nün çıkması gereklidir. En kısa sürede
bu gruplar bir araya gelip bir tüzük hazırlamalı-
dır. Bu konuda derneklere de büyük iş düşmek-
tedir. Uzmanlık derneklerinin kendi alanlarında
olması gereken eğitim müfredatlarını, asistanla-
rın mezun olana kadar hangi eğitimleri alacağını,
hangi girişimi ne kadar yapacağını, uygulayıcı
kadronun kaç kişiden oluşacağını, yani kendi
alanında olması gereken standartları belirlemesi
gereklidir. Daha sonra da tüm uygulayıcı klinik-
ler belli aralıklarla denetlenmeli, eksiklikler orta-
ya konulmalıdır. Türkiye’de uzmanlık eğitimin-
de birçok alanda kaos vardır. Bunların çözülme-
si, tarafların bir araya gelmesiyle mümkün olur.
Yeterlilik, board sınavları, bunun çözümünün
çeşitli aşamalarıdır. 
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MAKALENİN SEÇİM METODU

“Science Citation Index-Expanded” veritabanın-
da 2006 ve 2007 yıllarında yayınlanan makaleler
(antimicrobial resistance or antibacterial resis-
tance) anahtar kelimeleri kullanılarak tarandı.
Elde edilen çalışmalar aldıkları atıf sıralamasına
göre sıralandı ve bu sıralamaya göre en çok atıf
alan çalışmanın (15 Eylül 2007 tarihi itibariyle
55 atıf) sunulmasına karar verildi (Tablo 1) (1).

MAKALENİN ANAHATLARI İLE ÖZETİ

Bakteriyel enfeksiyonlar var olan tüm antibi-
yotiklere direnç geliştirebilmeye ve insan yaşa-
mını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu-
na karşın insanoğlunun bakteriyel hedeflere kar-
şı yeni antibakteriyel ajanlar üretme çabaları da
hızını korumaktadır. 

Platensimisin, Merck laboratuvarlarında yapı-
lan çalışmaların sonucunda Streptococcus platen-
sis’den izole edilen geniş gram-pozitif spektruma
sahip, selüler yağ metabolizmasını inhibe ederek
etki eden yeni bir antibiyotiktir. Etkisini sentetik
yağ asidi yolağında beta-ketoaçil-(açil-taşıyıcı-
protein (ACP) sentetaz I/II (FabF/B) enzimini se-
çici olarak inhibe ederek göstermektedir. 

Kendine has etki mekanizması nedeniyle me-
tisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA),

vankomisine orta düzeyde dirençli S. aureus (VI-
SA), vankomisine dirençli S. aureus (VRSA) ve
vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) dahil
test edilen hiçbir kökende çapraz direnç saptan-
mamış. 

Bakteriyel tip-2 yağ asidi biyosentez yolağı,
antibakteriyel ilaç keşfi açısından önemli bir he-
deftir. FabF/B enzimi en önemli patojenler ara-
sında hayli korunmuş durumdadır. Halen klinik
kullanımda bu hedefi kullanan bir antibiyotik
yoksa da cerulenin ve thiolactomycin seçici ola-
rak FabF/H ve FabH enzimlerini inhibe eder. 

Güney Afrika’dan alınan toprak örneklerin-
den izole edilen S. platensis’ten elde edilen pla-
tensimisinin antibakteriyel etkinliği, 250.000
doğal ürün ekstresinin antibakteriyel etkinliği-
nin, 83.000 suşun üç farklı üreme ortamında sis-
tematik olarak taranmasıyla saptanmış. 

Molekül (C24H7NO7) bir amit bağıyla birle-
şen iki farklı yapıdan oluşmaktadır. Ana patojen-
lere karşı minimum inhibitör konsantrasyonu
(MİK) değeri oldukça düşük olarak bulunmuş
(Metisiline duyarlı S. aureus 0.5 mg/L, MRSA 0.5
mg/L, VISA 0.5 mg/L, Enterococcus faecalis 1
mg/L ve vankomisine dirençli E. faecium 0.1
mg/L, Streptococcus pneumoniae 1 mg/L). Efluks
mekanizmaları nedeniyle (efluks negatif köken-
de etkili bulunmuş) Escherichia coli’de etkisiz
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Tablo 1. “Science Citation Index-Expanded” veritabanında 2006 ve 2007 yıllarında yayınlanan makale-
lerin (antimicrobial resistance or antibacterial resistance) anahtar kelimeleri kullanılarak taranması so-
nucunda elde edilen makaleler arasında en çok atıf alan üç makale

Makale Aldığı atıf sayısı

Wang J, Soisson SM, Young K, et al. Platensimycin is a 55
selective FabF inhibitor with potent antibiotic properties.
Nature 2006;441:358-361.

Moran GJ, Krishnadasan A, Gorwitz RJ, et al. 52
Methicillin-resistant S. aureus infections among 
patients in the emergency department.
New England Journal of Medicine 2006;355: 666-674.

King MD, Humphrey BJ, Wang YF, et al. 43
Emergence of community-acquired methicillin-resistant
Staphylococcus aureus USA 300 clone as the
predominant cause of skin and soft-tissue infections.
Annals of Internal Medicine 2006;144:309-317.



bulunmuş. Yazıda durumun muhtemelen diğer
gram-negatifler için de aynı olacağı belirtilmiş.
Antifungal etkinliği saptanmamış (Candida albi-
cans MİK > 64 mg/L).

Platensimisinin insan hücrelerine karşı sito-
toksik etkisi düşük olarak (HeLa hücreleride
%50 inhibisyon konsantrasyonu (IC50) 1000
mg/L) saptanmış. 

In vivo etkisini görmek amacıyla farede oluş-
turulan yaygın S. aureus enfeksiyonu modelinde
ilacın antibakteriyel etkinliği denenmiş. Bir gün
süreyle 100 ve 150 µg/saat sürekli infüzyonla
bakteri yükünde 4-5 log azalma saptanmış. Aynı
çalışmada serum ilaç seviyesi incelendiğinde nis-
peten düşük (100 µg/saat dozda 0.6 µg/mL) ola-
rak bulunmuş.

Tam hücre işaretleme deneyinde S. aureus
için yağ biyosentezi IC50 (enzimin fonksiyonunu
%50 azaltan medyan değer) değeri 0.1 µg/mL., S.
pneumoniae için 0.8 µg/mL olarak saptanmış,
500 µg/mL’ye kadar bakteri DNA, RNA, selüler
hücre duvarı sentezi etkilenmemiş.

Seçici etkiyi daha açık göstermek için yapılan
deneylerde antisense FabF RNA platensimisinin
etkisini arttırırken, enzimin daha fazla sentezlet-
tirilmesi etkisini azaltmış. Tek enzim katalitik
aktivite deneyinde S. aureus FabF enziminin
IC50 değeri 48 µM/L (yaklaşık 16 µg/L) olarak
saptanmış. 

Platensimisinin direkt olarak FabF’e bağlana-
rak etki ettiğini göstermek için platensimisinin
radyoaktif türevi (3H-dihidroplatensimisin) ve
saflaştırılmış rekombinan enzim ile direkt bağ-
lanma deneyleri yapılmış. Bu deneylerde in vitro

ve in vivo sonuçların çok altında sonuçlar alın-
mış. Bunun üzerine ortama doğal açil-açil taşıyı-
cı protein substratı oluşumuna benzer bir komp-
leks oluşturmak amacıyla lauroyl-CoA eklenmiş.
Bu şekilde platensimisinin bağlanma sinyalinin
19 kat arttığı gözlemlenmiş. Makalede bu gözle-
min platensimisinin etki gösterebilmesi için or-
tamda açil-enzim orta ürününün var olması ge-
rektiği hipotezini desteklediği belirtilmiş.

Kristallografi çalışmaları için homojen açil-
lenmiş doğal FabF elde etme çalışmaları başarı-
sız olmuş. Bunun üzerine enzimin 163. amino-
asidi olan sisteinin serin haline getirilmesiyle
FabF (C163Q) elde edilmiş. Bu mutant enzim ve
platensimisin ile yapılan bağlanma deneylerinde
mutasyona uğramış enzim ile elde edilen sinya-
lin mutasyona uğramamış enzime göre 50 kat
daha güçlü olduğu görülmüş. FabF (C163Q) ile
yapılan çalışmalarda platensimisinin benzoik asit
halkasıyla enzimin katalitik etkisi açısından
önemli aminoasitlerin bulunduğu malonil alt-
bölgesine bağlandığı görülmüş. 

Sonuç olarak, değişik kimyasal yapısı ve etki
mekanizması, hayvan deneyi düzeyinde etkileyi-
ci in vivo sonuçları, biyokimyasal ve yapısal çalış-
maların sonuçları platensimisinin gelecekte anti-
biyoterapi alanında kritik ihtiyaçları karşılayabi-
lecek bir ajan olabileceğini düşündürmektedir.

KAYNAKLAR

1. Wang J, Soisson SM, Young K, et al. Platensimycin is a
selective FabF inhibitor with potent antibiotic properties
Nature 2006;441:358-61.
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Kronik viral hepatitler, enfeksiyon hastalıkla-
rı alanında en popüler konulardan biridir.

Bu konu genellikle çok dinamik bir alan olan
kronik viral hepatitlerin tedavisiyle gündeme
gelmektedir. Sunulacak makale belirlenirken,
çok konuşulması ve tartışılması nedeniyle, teda-
vi dışında viral hepatitlerin başka bir yönü ile il-
gili bir araştırma seçilmesine dikkat edildi. Son
bir yılda yayınlanmış makaleler tarandığında, ça-
lışmanın prospektif olması, Japonya gibi kronik
hepatitlerin fazla görüldüğü bir ülkede yapılma-
sı, olgu sayısının fazla olması, olguların uzun sü-
re takip edilmesi ve konunun ilgi çekici bulun-
ması nedeniyle bu makale seçildi.

Kyoto Üniversitesi ve bölgedeki diğer 14 has-
taneyi kapsayan bu çalışmada, kronik HCV en-
feksiyonu olan hastalarda anti-HBc pozitifliğinin
HCC gelişimine etkisi araştırılmış ve makale
2007 yılında Annals of Internal Medicine dergi-
sinde yayınlanmış. Çalışma, kronik HCV enfek-
siyonu olan, HBsAg ve HBV-DNA testleri negatif
bulunan hastalar üzerinde yapılmış. Hastaların
tamamı başlangıçta ve üç-altı ay aralıklarla alfa-
fetoprotein, USG veya BT ile 1995 yılından 2005
yılına kadar takip edilmiş. Yüksek alfa-fetoprote-
in değeri olan ya da çalışmaya alınmadan önce
HCC tespit edilen hastalar çalışma dışı bırakıl-
mış. Çalışma süresinde HCC gelişenler takipten
çıkarılmış.

Çalışmaya alınan 872 hastanın 846’sı takip
edilmiş, 26 hasta çalışma dışı kalmış. Kronik he-
patit tespit edilen 576 hastanın 251 (%43.6)’in-
de, sirozu olan 270 hastanın 141 (%52.2)’inde
anti-HBc pozitif saptanmış. Anti-HBc pozitif
olanların %46.6’sında anti-HBs de pozitif saptan-
mış. HCC, 846 hastanın 237 (%28)’sinde geliş-
miş. HCC gelişen hastaların 94 (%16.3)’ü kronik
hepatitli hasta grubunda, 143 (%53)’ü sirozlu

hasta grubunda yer almış. Kronik hepatitli hasta
grubunda erkek cinsiyet, 64 yaş üzerinde olma ve
sigara kullanımı; sirozlu hasta grubunda erkek
cinsiyet ve anti-HBc pozitifliği HCC gelişiminde
risk faktörü olarak tespit edilmiş. Anti-HBc ve an-
ti-HBs’nin birlikte pozitifliği ile HCC arasında ise
bir ilişki saptanmamış. Çok değişkenli analizde
sirozlu hasta grubunda anti-HBc pozitifliği ba-
ğımsız risk faktörü olarak bulunmuş ve HCC ge-
lişimini 1.58 kat artırdığı tespit edilmiş. 

Hastaların 224’ünde interferon (IFN) tedavisi
alma öyküsü tespit edilmiş. Bunların %90’ında
tedavi 1996 yılından önce sona ermiş. Tedavi
alanların tümü doğal IFN-alfa veya IFN-beta mo-
noterapisi almış. Daha önceden IFN tedavisi al-
mış olan hastaların 35 (%15.6)’inde HCC geliş-
miş. IFN tedavisine virolojik cevap vermiş anti-
HBc negatif hastaların hiçbirinde HCC gelişme-
diği halde, virolojik cevabı olan anti-HBc pozitif
hastaların %10.8’inde HCC gelişmiş. 

Araştırmacılar bu çalışmanın sonuçlarını de-
ğerlendirdiklerinde, HCV’ye bağlı siroz gelişen
hastalarda HBsAg ve HBV-DNA negatif olduğu
halde anti-HBc pozitifliğinin HCC riskini artırdı-
ğı, IFN tedavisinin anti-HBc pozitif kronik hepa-
tit C olgularında HCC’yi engellemede anti-HBc
negatiflere göre daha az etkili olduğu, bu duru-
mun latent HBV enfeksiyonunun hepatokarsino-
geneziste rol oynadığı şeklinde yorumlanabilece-
ği sonucuna ulaşmışlar.
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AIDS ve SÜNNET

İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV)’nün ne-
den olduğu AIDS pandemisi her geçen gün arta-
rak büyümektedir. AIDS üzerine yapılan binlerce
çalışmaya rağmen, halen hastalığı sonlandırabi-
lecek kadar etkin ilaçlar ya da korunmayı sağla-
yabilecek etkinlikte aşı üretilememiştir. Ne yazık
ki, yakın bir gelecekte de etkin bir aşının bulun-
ma olasılığı düşüktür. Dolayısıyla günümüzde
HIV’in yayılmasını engelleyebilecek önlemler
çok daha önemli hale gelmiştir.

Son yıllarda HIV’in bulaşmasına yönelik çe-
şitli yöntemler arasında, sünnet üzerinde sıkça
durulmaktadır. Sünnetle HIV yaygınlığı arasın-
daki ilişkiyi araştıran bazı epidemiyolojik çalış-
malarda sünnetin yaygınlığıyla HIV epidemisi
arasında ters orantı saptanmıştır. Ancak pros-
pektif, randomize ve kontrollü yöntemlerle sün-
netin HIV’in yayılması üzerine etkilerini değer-
lendiren iyi planlanmış bir çalışmaya ihtiyaç var-
dı. Nihayet, Lancet’in 2007 yılı Şubat sayısında
Bailey ve arkadaşlarının çalışması yayımlandı
(1). Bu çalışmada Kenya’nın Kisumu bölgesinde
yaşayan, yaşları 18-24 arasında ve HIV testi ne-
gatif bulunan erkeklerle çalışılmış. Araştırmaya
alınan 2784 erkeğin 1391’i sünnet ve 1393’ü de
kontrol (sünneti geciktirilen) grubuna randomi-
ze edilmiş. Denekler 1., 3., 6., 12. ve 24. aylarda
HIV, cinsel temasla bulaşan hastalıklar ve riskli
cinsel davranışlar yönünden izlenmişler. Çalış-
ma bittiğinde, sünnet grubunda 22 (%2.1), kont-
rol grubunda ise 47 (%4.2) olguda HIV serokon-
versiyonu saptanmış (p= 0065) ve buna göre
sünnetin HIV’in bulaşma olasılığını %53-60 ora-
nında azalttığı tespit edilmiş. Sünnete bağlı yan
etki değerlendirmesinde 23 (%1.7) olguda çeşit-
li yan etkiler (kanama, şişme, infeksiyon, yara
iyileşmesinde gecikme vb.) gözlenmesine rağ-
men, bunların hızla gerilediği gözlenmiş. Araş-
tırmada sünnetin koruyucu etkisinin duyulma-
sıyla, kişilerin aşırı güven duygusuna kapılabile-
ceği ve bu nedenle güvensiz cinsel ilişkiye gire-
bilecekleri de düşünülmüş. Ancak sünnet gru-
bunda cinsel temasla ilgili riskli davranışlarda ar-
tış saptanmamış. Sünnetin HIV virüsünün yayıl-

masını engelleyip engellemediği konusunda ya-
pılan bu araştırmada, sünnetin HIV bulaşması
üzerine oldukça olumlu sonuçları saptanmış ve
bulguların açıklığı karşısında, kontrol grubunu
daha fazla riske maruz bırakmamak adına, araş-
tırma planlanandan erken sonlandırılmış.

Sünnetin HIV yayılmasını önleme üzerine
olumlu etkisi çeşitli mekanizmalarla açıklan-
maktadır. Sünnetle alınan prepusiyal doku, çok
yoğun miktarda CD4 T lenfositi, makrofaj ve
Langerhans hücreleri içermektedir (2). Bu hüc-
reler, HIV için hedef hücrelerdir. Sünnet işlemiy-
le prepusiyal doku uzaklaştırılıp glans üzerinde-
ki katmanda keratinizasyon oluşmakta ve böyle-
ce HIV için hedef hücre sayısı belirgin biçimde
azaltılmaktadır. Yine cinsel temaslar sırasında
sünnet derisi kolayca yaralanmakta ve oluşan ilti-
habi süreç HIV’in bulaşmasını kolaylaştırabil-
mektedir. 

Bu sonuçlara göre, sünnetin HIV bulaşmasını
%60 azalttığı varsayıldığında, sünnetin yaygın-
laştırılmasıyla gelecek 10 yılda; AIDS kaynaklı
300.000 ölüm ve 2.000.000 yeni vaka engellene-
bilir. Aynı hesapla, gelecek 20 yılda AIDS’e bağlı
2.7 milyon ölüm ve 3.7 milyon yeni vakanın olu-
şumu engellenebilir. Ayrıca çalışmada sünnetin
oldukça maliyet etkin bir korunma yöntemi ol-
duğu vurgulanmıştır. Sünnetin HIV’in yayılması-
nı %60 oranında engellediği düşünüldüğünde,
Afrika’da 100.000 kişinin sünnet edilmesiyle 2.4
milyon dolar kazanılacağı hesaplanmıştır. Araştı-
rıcılar, sünnetin Afrika'daki HIV epidemisini
azaltmada etkin bir korunma yöntemi olduğu so-
nucuna varmışlardır. 
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Solid organ transplantasyonu (SOT) alıcıları
giderek artan bir oranda günlük hasta pratiği-

mizin bir parçası olma eğilimindedir. Bu hasta
grubunda profilaktik yaklaşımlar ile enfeksiyon
gelişiminin önlenmesi ve gelişen enfeksiyonların
erken tanınarak etkili tedavisi ayrı bir önem arz
etmektedir. SOT ve enfeksiyonlar ile ilgili 2007
yılında yayımlanmış makaleler irdelenerek en
fazla faydalandığım beş makaleyi sizlerle paylaş-
mak istedim.

MAKALE 1

San Juan R, Aguado JM, Lumbreras C, et al.
RESITRA Network, Spain. Incidence, clinical
characteristics and risk factors of late infection
in solid organ transplant recipients: data from
the RESITRA study group. Am J Transplant
2007;7:964-71.

SOT’ta geç enfeksiyonların insidansı ve klinik
özelliklerini tanımlayan bilgiler çok sınırlıdır.
Bu çalışmanın amacı SOT sonrası erken dönem-
deki (< 6 ay) enfeksiyonlar ile geç enfeksiyonla-
rın (> 6 ay) insidansı, klinik özellikleri ve risk
faktörlerini tanımlamaktır. Yazarlar İspanyol En-
feksiyon Ağı’nın online veritabanı sayesinde Ey-
lül 2005-Şubat 2005 tarihleri arasında 2702 SOT
alıcısını prospektif olarak izlemişlerdir. Geç en-
feksiyonların gelişimiyle bağlantılı risk faktörle-
rinin hesaplanmasında lojistik regresyon kulla-
nan univaryete ve multivaryete analiz uygulan-
mıştır. 

Yüz otuz bir hastada 176 geç enfeksiyon atağı
(%8) görülmüştür. Böbrek nakillilerde 0.3/1000
ve akciğer nakillilerde 1.4 olarak değişmekle bir-
likte geç enfeksiyonların global insidansı 1000
transplant gününde 0.4’tür. Geç enfeksiyonların
bağımsız risk faktörleri; erken dönemde akut re-
jeksiyon [Odds ratio (OR) 1.5; güven aralığı (GA)
%95: 1.1-2.3], kronik graft fonksiyon bozukluğu
(OR 2; GA %95: 1.4-3), reoperasyon (OR 1.9; GA
%95: 1.3-2.8) sitomegalovirüs (CMV) hariç tek-
rarlayan viral enfeksiyon (OR 1.9; GA %95: 1.1-
3.5), önceki bakteriyal enfeksiyon (OR 1.8; GA
%95: 1.2-2.6) ve akciğer (OR 4.5; GA %95: 2.6-
7.8)’dir. Şiddetli geç enfeksiyonlar, yüksek riskli
bir grup SOT alıcıların daha dikkatli takip edilen
bir alt grubunda oluşmakta ve transplantasyo-
nun erken döneminde yapılanlara benzer uzun
süreli koruyucu önlemlerden fayda görmektedir.

MAKALE 2

Gabardi S, Kubiak DW, Chandraker AK,
Tullius SG. Invasive fungal infections and anti-
fungal therapies in solid organ transplant recipi-
ents. Transpl Int 2007 Jul 6 [Epub ahead of print].

Bu makale SOT alıcılarında invaziv fungal en-
feksiyonlar (IFE)’ın risk faktörleri, prevalansı,
klinik tablosu ve tedavisini gözden geçirmekte-
dir. Temel yayınlar 1966-Nisan 2007 tarihleri
arası Medline ve Embase’den alınmıştır. Bilimsel
toplantılardan veya ilaç üreticilerinden özetler
sağlanmış ve analize dahil edilmiştir. Temelde
SOT’a odaklanmış, IFE ve/veya antifungal teda-
viyi irdeleyen tüm çalışmalar ve özetler dahil
edilmek üzere yazarlar tarafından değerlendir-
meye alınmıştır. İngilizce dilindeki yayınlar ça-
lışmaya dahil edilmiştir, ancak bu tip yayınlar in-
san ağırlıklı çalışmalarla sınırlıdır. SOT sonrası
enfeksiyöz komplikasyonlar sıktır. IFE, bu tip
hasta popülasyonunda yüksek morbidite ve mor-
talite oranlarıyla seyretmektedir. SOT alıcıların-
da verilerin sınırlı olması nedeniyle en iyi şekli-
ni belirlemek zor olmaktadır. İyi dizayn edilmiş
klinik çalışmalar yeterli sayıda olmayıp eldeki
verilerin çoğunluğu olgu sunumları ve retros-
pektif çalışmalara dayanmaktadır. Yazarlar,
transplant ile uğraşanların kendi terapötik seçe-
nekleri, mevcut tedavi alternatiflerinin avantaj
ve dezavantajları hakkında bilinçli-uyanık bu-
lunmaları konusunda uyarıda bulunmaktadırlar.

MAKALE 3

Couchoud-Heyer C. WITHDRAWN: Cyto-
megalovirus prophylaxis with antiviral agents
for solid organ transplantation. Cochrane Data-
base Syst Rev 2007(3);CD001320.

CMV hastalığı SOT’ta en önemli morbidite ve
mortalite nedenidir. Aynı zamanda fırsatçı enfek-
siyonlara, allograft hasarına ve daha fazla transp-
lantasyon maliyetine neden olmaktadır. CMV
enfeksiyonu allograftın immün aracılı damarsal
hasar yolu ile akut veya kronik rejeksiyonunu
arttırıyor gibi görünmektedir. CMV hastalığının
önemli sonuçları hastalığın önlenmesi, erken ta-
nısı ve tedavisi için etkili stratejilerin geliştiril-
mesine yol açmıştır. Bununla birlikte CMV pro-
filaksisinin gerekliliği ve etkinliği hakkında kon-
sensus oluşamamıştır. 
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Yazarlar SOT alıcılarında CMV enfeksiyonun
ve semptomatik hastalığın azaltılmasında ve
akut rejeksiyon, graft kaybı ve ölüm insidansının
azaltılmasında antiviral ajanların etkinliğini or-
taya koymak amacıyla bir meta-analiz yapmışlar-
dır. Medline, Embase ve Pascal’da bigisayar des-
tekli bir arama gerçekleştirmişler, makaleye kay-
nak olan yayınları ve bazı kongrelerin özetlerini
(Transplantation Preceedings, American Thora-
cic Surgery, European Society of Organ Transp-
lantation) tek tek incelemişler. Seçim kriteri ola-
rak; bir kolda CMV enfeksiyonu öncesinde baş-
lanmış asiklovir ve/veya gansiklovir profilkatik
tedavi almış, kontrol grubunda plasebo almış ya-
da hiç tedavi almamış erişkin ya da pediatrik
SOT alıcılarının yer aldığı randomize, prospektif
çalışmalara yer verilmiştir. Her çalışmanın veri-
leri çıkarıldıktan sonra bu çalışmaların yazarla-
rına birer mektup gönderilerek çalışmadan çıka-
rılan verilerin doğrulanması ve varsa kayıp veri-
lerin sağlanması istenmiştir. Her veri için ki-ka-
reyi hesaplamak için birçok metot ve %95 GA
ile tedavi etkisini tahmin etmek için ek bir mo-
del (oran farklılıkları) veya çoklu model (Odd
oranı, göreceli risk) kullanılmıştır. Çalışmaya
dahil edilmek için p< 0.01’den olması ve testin
homojenliğinin anlamlı olması için p< 0.1 olma-
sı kabul edilmiştir.

Önemli Sonuçlar

Rölatif risk (RR) metodu logaritması kullanıl-
dığında (RR 0.51, %95 GA 0.41-0.64, X (2) iliş-
kisi için p< 0.001) plasebo veya tedavi almamış
grupla karşılaştırıldığında profilaktik tedavi
CMV hastalığının azalmasıyla belirgin şekilde
ilişkili bulunmuştur. Profilaktik tedavi aynı za-
manda CMV enfeksiyonu oranını azaltmıştır (RR
0.62, %95 GA 0.53-0.73, p< 0.001) Çalışmacıla-
rın analizi profilaktik tedavi grubunda graft kay-
bı, akut rejeksiyon veya ölümde belirgin azalma-
yı göstermede başarısız olmuştur. Antiviral ajan-
ların (asiklovir veya gansiklovir) tipi ve organ ti-
pine (böbrek, karaciğer) göre etkilerini inceleyen
sub-grup analizleri kıyaslanabilir sonuçlar ver-
miştir. 

Yazarlar bu meta-analiz ile SOT’ta CMV en-
feksiyonu ve CMV hastalığının önlenmesinde
antiviral ajan kullanımının desteklendiği fikrine
varmışlardır.

MAKALE 4

Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L.
Prophylaxis for Pneumocystis pneumonia (PCP)
in non-HIV immunocompromised patients.
Cochrane Database Syst Rev 2007(3):CD005590.

Pneumocystis carinii pnömonisi (PCP) bağı-
şıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülen bir
hastalıktır. Bu hastalarda PCP belirgin morbidite
ve mortalite ile seyretmektedir. Yazarlar HIV dı-
şındaki immünyetmezliği olan hastalarda PCP
profilaksisinin etkinliğini ortaya koymak, kanıt-
ların PCP profilaksisinden fayda göreceğini ön-
gördüğü immünyetmezliği olan hasta tipini be-
lirlemek için bir meta-analiz yapmışlar. “Cochra-
ne Central Register of Controlled Trials (CENT-
RAL)” (Cochrane Kütüphanesi Yayını 1, 2007),
“PubMed” (Mart 2007), “LILACS” (Mart 2007),
ilgili konferans özetleri, belirlenen çalışmaların
kaynakları elektronik olarak sorgulamışlar ve
her çalışmanın ilk isim yazarı ile iletişim kur-
muşlar. Bir antibiyotiğin Pneumocystis’e etkisi ile
plaseboyu, immünyetmezlikli HIV dışındaki
hastalarda Pneumocystis’e karşı etkinliği olan ya
da olmayan antibiyotikleri karşılaştıran çalışma-
lar irdelenmiş ve sadece Pneumocystis enfeksiyo-
nun sonuç olarak baştan tanımlayan çalışmalar
dahil edilmiş. İki yazar birbirinden bağımsız ola-
rak her çalışmanın kalitesini değerlendirmiş ve
çalışmalardan verileri özetlemiş. Veriler, %95 GA
ile RR tahmini yapılarak rastgele etki modeli kul-
lanılarak havuzlanmış.

Önemli Sonuçlar

1974-1997 yılları arasında yapılmış, 1155
(520’si çocuk) hastayı içeren 11 çalışma dahil
edilmiş. Tedavi almayan veya florokinolonlar
(Pneumocystis’e etkisiz) ile tedavi edilenler ile
karşılaştırıldığında; trimetoprim/sülfametoksa-
zol (TMP/SMZ) profilaksisi alan hastalarda, se-
kiz çalışma 821 hasta ile, PCP gelişimi %91 ora-
nında azalma [RR 0.09 (%95 GA 0.02-0.32)]
gözlenmiş. PCP ilişkili mortalitede, beş çalışma
701 hasta ile, belirgin olarak azalma [RR 0.17
(%95 GA 0.02-0.94) gözlenirken, tüm nedenlere
bağlı mortalitede, beş çalışma 509 hasta ile, be-
lirgin bir farklılık [RR 0.81 (%95 GA 0.27-2.37)
gözlenmemiş. Lökopeni gelişimi, nötropeni ve
diğer süreler uyumlu bir şekilde bildirilmemiş.
TMP/SMZ grubu tedavi edilmeyen veya plasebo
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grubu karşılaştırıldığında, dört çalışma 470 has-
ta ile, yan etkilerde belirgin farklılık gözlenme-
miş. Günde bir kez uygulama ile haftada üç kez
uygulama arasında, iki çalışma 207 hasta ile,
farklılık görülmemiştir. 

Yazarlar dahil edilen çalışmaların kontrol
gruplarında %7.5 olgu oranı ile PCP profilaksisi
için TMP/SMZ’nin HIV dışı hastalarda yüksek
oranda etkin olduğu, bu çalışmalarda yer alan he-
matolojik maligniteli, kemik iliği transplantasyo-
nu ve SOT alıcısı hasta tipleri için profilaksinin
uygulanması gerektiği fikrine varmışlardır. 

MAKALE 5

Kalil AC, Dakroub H, Freifeld AG. Sepsis and
solid organ transplantation. Curr Drug Targets
2007 Apr;8(4):533-41.

Amerika Birleşik Devletleri’nde günde 70
hastaya SOT uygulanmaktadır. Transplant alıcı-
larında allograftın tipine bağlı olarak sepsis,

ölüm sebebi sıklığındaki ilk ya da ikinci sıradaki
yerini korumaktadır. Sepsisin hızlı tanınması ve
tedavisi bu özel hasta grubunda sağkalımı arttır-
mak için kritik düzeyde önemlidir. Bununla bir-
likte bu hastalar bağışıklık sistemi sağlam hasta-
larda sıkça görülen klasik sistemik inflamatuvar
yanıt sendromu bulgularını göstermezler. SOT
alıcılarında sepsisin tanısındaki gecikmeleri mi-
nimize etmek için her allograft tipi ile ilişkili
spesifik risk faktörlerini tanımak büyük önem
arz etmektedir. Ek olarak her transplantasyon ti-
pinin özel cerrahi tekniği enfeksiyon olayının
klinik bulguları ile yakından ilişkili olabilir. Bu
ilişki sepsisin tanısı ve tedavisini geliştirebilir.
Yazarlar titiz-özenli bir tanı ve erken antibiyotik
tedavisinin, gerektiğinde cerrahi işlemlerin ve
immünsüpresyonun azaltılmasının SOT hastala-
rında sepsise temel ögeler olduğunu vurgulamış-
lar ve transplant alıcıları açısında şiddetli sepsis-
teki son gelişmeleri tartışmışlardır.
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Erzurum



Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları ol-
dukça seyrek görülen hastalıklardandır. An-

cak hızlı ilerleyebilmesi, kısa sürede kalıcı hasar
veya ölüme yol açabilmesi nedeniyle spesifik te-
daviye diğer enfeksiyon hastalıklarına göre daha
çabuk başlamayı gerektirmektedir.

SSS enfeksiyonları akut viral menenjitler, hızla
ölüme götürebilen akut bakteriyel menenjitler,
bakteriyel, fungal, paraziter etkenli kronik me-
nenjitler, subdural ampiyem, epidural apse, sü-
püratif intrakranial filebit, beyin apseleri gibi
çok farklı klinik formlarda karşımıza çıkabil-
mektedir.

AKUT BAKTERİYEL MENENJİT

Akut bakteriyel menenjit (ABM) tüm dünya-
da yıllık ortalama 171.000 kişinin ölümüne yol
açması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olma-
ya devam etmektedir (1). Gelişmiş ülkelerde ye-
tişkin grupta yıllık insidans yüzbinde 0·6-4 olgu
olarak tahmin edilmektedir. Bu oran dünyanın
diğer bölgelerinde 10 katına kadar çıkabilir (2-
6). En sık etken olan patojenler yaşa ve eşlik
eden hastalıklara bağlı olarak değişmektedir. Bir
çalışmada Neisseria meningitidis, Streptococcus
pneumoniae ve Haemophilus influenzae tip b; iki
ay üzerindeki bebekler ve gençlerde %90 ABM
etkeni olarak bildirilmiştir (7). Ancak H. influen-
zae tip b aşısının yaygın kullanımına bağlı olarak
ABM etyolojisindeki yeri belirgin olarak azalmış-
tır. ABM oluşabilmesi için patojenik virülans fak-
törlerinin konak savunma mekanizmalarını aş-
ması gereklidir. Bu süreçte mukoza kolonizasyo-
nu ilk aşamayı oluşturmaktadır. Ardından intra-
vasküler alanda çoğalması, kan-beyin bariyerini
geçmesi, beyin omurilik sıvısı (BOS) içinde ço-
ğalması gerekmektedir (Şekil 1). 

Klinik Özellikler

Klasik olarak ABM’li hastalarda ateş, baş ağrı-
sı, bilinç düzeyinde değişiklikler ve meninks ir-
ritasyon bulguları vardır. Sekiz yüz kırk beş has-
ta ve 30 yıllık bir periyodu kapsayan bir meta-
analiz sonucu baş ağrısı, bulantı, kusmanın me-
nenjit tanısında sensitivite ve spesifitesinin dü-
şük olduğunu göstermiştir (8). Ancak aynı çalış-
ma ateş, ense sertliği, bilinç değişikliklerinin bu-
lunmayışının %99-100 sensivitivite ile menenjit
tanısını ekarte edeceğini de belirtmiştir. Yetişkin-
lerde 493 bakteriyel menenjit epizodunun değer-
lendirildiği başka bir çalışmada ateş, ense sertli-

ği, bilinç değişikliği üçlüsünün vakaların üçte
ikisinde saptandığı bildirilmiştir (9). Hastaların
%95’inde ateş vardır.

Fizik Muayene Bulguları

Bilinç durumu değişiklik gösterir. Ense sertli-
ği erişkinlerde %95’in üzerinde mevcuttur. Ker-
nig ve Brudzinski belirtileri meningeal irritasyo-
nun göstergesidir, yokluğu menenjiti ekarte et-
tirmez, %95 spesifite ve %5 sensitivitesi vardır
(10). Meningokokal menenjitli hastalarda peteşi
purpura görülebilir. ABM’li hastalarda raş %11-
26 oranlarında bildirilmiş (9,11). Fokal nörolo-
jik belirti ve bulgular artan kafa içi basıncı veya
kan akımı bozukluğuna bağlı infarktlarla açıkla-
nabilir. Papil ödemi; venöz sinüs trombozu, be-
yin apsesi, BOS akımında tıkanıklık veya subdu-
ral ampiyem gibi bir komplikasyonun geliştiğini
gösterir. 

Tanı 

ABM şüphesi varlığında lomber ponksiyon
yapılması gereklidir. Ancak intrakranial basınç
artışı veya papil ödemi varlığında herniasyon ge-
lişebilir. Lomber ponksiyon esnasında %5 herni-
asyon riski mevcuttur (12). Bu nedenle intrakra-
nial kitle veya papil ödemi varsa lomber ponksi-
yon öncesi görüntüleme yöntemlerine başvur-
mak gerekir. Ancak tedaviyi geciktirmemek adı-
na önce kan kültürlerini alınmalı ve antibiyotik
tedavisine başlamalıdır. Bilgisayarlı tomografi
(BT) uygulanımına girmeden önce yapılan ilginç
vaka serilerinden birinde 200 olgunun 144’ünde
papil ödemi saptanmış ve vakaların hepsine lom-
ber ponksiyon uygulanmış, hiçbir olguda komp-
likasyon gelişmemiştir (13). Papil ödemi bir ça-
lışmada 386 hastanın 13 (%3)’ünde saptanmış,
olumsuz sonuç ile ilişkili bulunmuştur (13 has-
tanın 8’ine %62- karşı 373 hastanın 103’ü -%5)
(4). Lomber ponksiyon sonrası BOS’un morfolo-
jik ve biyokimyasal analizleri ve kültürleri alınır.
Basınç çoğunlukla yüksektir, lökosit sayısı 1000-
5000/mm3 civarında ve polimorfonükleer löko-
sitler çoğunluktadır. BOS glikoz düzeyi kan gli-
koz düzeyinin 1/3-2/3 altına inmiştir. Gram bo-
yama menenjitten şüphelenilen hastada ilk de-
ğerlendirilmede yapılan hızlı ve çok yararlı bir
incelemedir. Kesin etyolojik tanı etkenin kültür-
de üretilmesiyle konur. Standart yaklaşım %5
koyun kanlı agar, zenginleştirilmiş çukulota agar
ve zenginleştirilmiş sıvı besiyerine ekimdir. 
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Tedavi

Uygun antibiyotik tedavisine rağmen ABM’li
olgularda mortalite %13-27 arasında değişmek-
tedir. ABM düşünülen hastalarda bakteriyel
identifikasyon yapılıncaya kadar uygun ampirik
tedavi; en sık etken olabilecek mikroorganizma-
lar ve bunların duyarlılık paternleri, hasta yaşı,

ek hastalıklar bir arada düşünülerek başlanmalı-
dır. Ampirik tedaviye sefotaksim veya seftriak-
son ile başlamak uygun bir seçimdir. Dirençli
pnömokok sıklığındaki artış görülen bölgelerde
tedaviye vankomisin eklenmesi akılcı bir yakla-
şımdır. İlave olarak 50 yaş üstü hastalarda Liste-
ria monocytogenes’in bu yaş grubunda yüksek in-
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Bakteriyemi

Meningeal invazyon

Subaraknoid mesafede bakteriyel çoğalma

Bakteriyel komponentlerin salınımı

Serebral mikrovasküler endotel                                  Makrofaj, nötrofil ve diğer SSS hücreleri

Sitokinler

Subarahnoid aralıkta inflamasyon                            Serebral vaskülit

BOS akışına direnç

Artmış kan beyin bariyer geçişi

Hidrosefali

Vazojenik ödem              İnterstisyel ödem             Sitotoksik ödem

Artmış intrakranial basınç                                 Serebral infarkt

Azalmış serebral kan akımı ve serebrovasküler 
otoregülasyon kaybı

Şekil 1. Bakteriyel menenjitlerin patogenez ve patofizyolojisi



sidansı düşünülerek ampisilin tedaviye eklenme-
lidir. Antimikrobiyal tedavi ile aynı zamanda ve-
ya 15-20 dakika önce deksametazon kullanımı
olumlu sonuç ve mortalitenin azaltılması ile iliş-
kili olduğu gösterilmiştir (14). Altı yüz yirmi üç
menenjitli hastayı kapsayan bir meta-analizde
pnömokok menenjitli olgularda mortalite
%34’den %14’e düşerken genel olarak mortalite-
de ve nörolojik sekel gelişiminde azalma gözlen-
miştir (15). Bin sekiz yüz çocuk ve yetişkin has-
tayı kapsayan daha geniş bir çalışmada fatalite,
duyma kaybı ve nörolojik sekel gelişiminin azal-
dığı gösterilmiş (16).

Korunma amacıyla indeks vakanın yakın te-
maslılarına, aynı evde kalan, aynı sırada oturan-
lara, sağlık hizmeti olarak ağızdan ağza solu-
num, solunum sekresyonlarına temas durumun-
da kemoprofilaksi önerilir. Ancak kemoprofilak-
si inkübasyon dönemindeki invaziv hastalığı ön-
lemez, takip ihmal edilmemelidir. Boğaz kültürü
önerilmez.

ASEPTİK MENENJİTLER

Aseptik menenjitli hastalar meningeal infla-
masyon bulguları gösterirler, BOS’ta lenfosit ağır-
lıklı hücre artışı vardır, ancak kan ve BOS kültür-
lerinde bakteriyel patojenlerden biri üremez ve
BOS’ta rutin inceleme, boyama ile bakteriyel pa-
tojen saptanamaz. Virüsler akut aseptik menenjit
sendromunun en önemli nedenleridir. Enterovi-
rüsler viral menenjitin en sık sebebidir (17). En-
terovirüsler dünya genelinde yaz ve sonbaharda
yaygın olarak görülürler, çocuklarda daha sık et-
kendirler, bu gruptan polio virüsler, Coxacki vi-
rüsler, echovirüsler ile menenjit gelişebilir. Sağ-
lıklı bireylerde farklı enterovirüs serotipleriyle
birkaç kez menenjit gelişebilir. Kabakulak, aşısız
popülasyonda aseptik menenjitin nedenlerin-
dendir ve erkeklerde kadınlara göre menenjit
sıklığı daha fazladır (17). Ayrıca arbovirüsler,
herpes simpleks virüsleri (HSV), adenovirüsler,
human herpes virüs (HHV)-6, gibi birçok virüs
viral menenjit etkeni olabilmektedir.

Patogenez

Virüsler SSS’ye birçok yolla girerler (18). En-
terovirüslerde olduğu gibi birçok etken SSS dı-
şında çoğalır ve hematojen yolla SSS’ye gelir. Vi-
ral partiküller direkt olarak kan beyin bariyerini
geçer veya lökositler içinde taşınır (kabakulak,
kızamık ve herpes virüsler) ve ardından vasküler
endoteli enfekte eder. Polio ve HSV periferik ve

kranial sinirler aracılığı ile girebilir. Virüsler
SSS’ye girdiğinde subaraknoid boşlukta BOS için-
de çoğalır ve menenjite giden inflamatuvar reak-
siyonlara yol açarlar. Virüsler direkt olarak in-
flamatuvar lökositlerle nöral doku içinde nöron
ve glial hücrelerine yayılabilir. SSS enfeksiyonu
oluştuğunda virüsü hedefleyen lenfositleri de
içeren inflamatuvar hücreler SSS’de birikir. Buna
intrelökin (IL)-1ß, IL-6 ve tümör nekroz faktör
(TNF)-α ve plazma hücreleri tarafından üretilen
lokal immünglobulinler eşlik eder. İnflamatuvar
cevap kan beyin bariyerinde geçirgenlik artışına
bu da dolaşan immünglobulinlerin içeri girmesi-
ne yol açar. Virüsler etkin immün cevaptan im-
mün tolerans yoluyla veya immün takibten kaça-
rak kurtulabilirler. Virüsün temizlenmesinde
sağlam bir konak bağışıklık yanıtı gereklidir. T-
hücre yanıtı B-hücre yanıtından daha önemli ol-
duğu düşünülmektedir. Hücresel bağışıklığı bas-
kılanmış hastalarda varisella zoster virüs (VZV),
sitomegalovirüs (CMV) ile kronik enfeksiyonlar
geliştiği bildirilmektedir.

Klinik Bulgular

Aseptik menenjitlerin klinik görüntüsü sık-
lıkla bakteriyel menenjitlerden ayırt edilemez.
Akut başlangıçlı ateş, baş ağrısı, fotofobi, bulan-
tı, kusma ve meninks irritasyon bulguları vardır.
Diğer taraftan ağır nörolojik bulgular, nöbet im-
mün sistemi sağlıklı bireylerde nadirdir. Semp-
tomlar bakteriyel menenjitlere kıyasla daha ılım-
lıdır. Olguların çoğu kendini sınırlar, sekel kal-
maz ancak semtomlar birkaç hafta sürebilir. Et-
ken patojene bağlı olarak meninks irritasyon
bulgularına ilave olarak CMV enfeksiyonlarında
ateş, retinit, kabakulakta parotit, orşit, echovirüs
enfeksiyonlarında dermatomiyozit görülebilir.
Enteroviral menenjitleri yetişkinlerdeki görünü-
mü bakteriyel menenjitlere benzer ancak fotofo-
bi daha belirgindir, ağır komplikasyonlar nadir-
dir, immünyetmezliklilerde görülür (19,20).
HSV-1 ve HSV-2 altı ayın üzerindeki bebeklerde
ve yetişkinlerde akur sporadik ensefalitin en sık
sebeplerindendir (21). Bu virüslerin yol açtığı
SSS enfeksiyonları menenjit, ensefalit, miyelit ve
nadiren radikülittir. HSV-1 daha çok ensefalite,
HSV-2 menenjite yol açar. Ensefalit tedavi edil-
mediğinde %70 oranında ölümle sonlanır (22).

Tanı

Enteroviral menenjitli vakalarda hemen daima
BOS’ta mononükleer pleositoz beklenir, hücre
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sayısı 100-1000/mm3 arasında olup, yüksek hüc-
re durumlarında BOS’tan enterovirüs izolasyon
olasılığı artar. Erken dönemde gözlenen nötrofil
hakimiyeti 6-48 saatte mononükleer özellik ka-
zanır. BOS proteininde yükselme, glikoz düzeyin-
de azalma genellikle hafiftir. Özgül tanı BOS’tan
doku kültüründe virüs izolasyonuna bağlıdır. Ka-
bakulak menenjitli hastalarda lenfosit ağırlıklı
500/mm3 civarında pleositoz vardır ve haftalarca
sürebilir. Protein normal veya hafif artmış, glikoz
%25 hastada azalmıştır. Akut ve konvelasan se-
rum örneklerinde antikor titrelerinde dört kat ar-
tış tanısal değer taşır. Virüs BOS’tan doku kültür-
lerinde hastalığın başlangıcından itibaren yakla-
şık bir hafta süreyle üretilebilir.

Aseptik menenjitin ayırıcı tanısında nonviral
enfeksiyonlar, nonenfeksiyöz sebepler düşünül-
melidir. Nonviral patojenler; mikobakteriler, spiro-
ketler, rikketsiya, protozoonlar, ve helmintlerdir.
Bunlardan başka eksik tedavi edilmiş bakteriyel
menenjitler, beyin apseleri de akılda tutulmalıdır.
Kızamık, kabakulak, kuduz, influenza aşısı sonra-
sında gelişen post vaksinasyon aseptik menenjit
veya ensefalitde tanımlanmıştır. Aseptik menenji-
tin nonenfeksiyöz sebepleri arasında intrakranial
neoplazmlar, kollejen doku hastalıkları, vaskülit-
ler, sarkoidoz ve Behçet hastalığı sayılabilir.

Tedavi

Enterovirüsler için özgül antiviraller yoktur,
tedavi destekleyicidir. HSV meningoensefalitle-
rinde asiklovir (10 mg/kg-sekiz saat arayla) uy-
gulamasıyla mortalite %20’ye düşürülmüştür
(23,24). İntravenöz gansiklovir CMV meningo-
ensefalitlerinde önerilir (5 mg/kg 12 saat arayla,
iki hafta). Kabakulak virüsü için özgül tedavi
yoktur.

Önlem 

Viral menenjitleri önlemek amacıyla aktif im-
münizasyon kızamık, kabakulak, Japon ensefali-
ti, tick-born ensefaliti, kuduz, influenza, varisel-
la ve polio için mevcuttur.

TÜBERKÜLOZ MENENJİT

Tüberküloz, tüm dünyada insanlarda, vahşi
ve evcil hayvanlarda yaygın olarak görülmekte
olan hastalıklardan biridir. İnsanlarda enfeksi-
yon hastalıklarına bağlı ölümlerin önde gelen
nedenlerindendir ve nüfusun üçte birinin enfek-
te olduğu tahmin edilmektedir. Tüberküloz me-

nenjit, toplumda tüberküloz yaygınlığına paralel
olarak görülür, primer enfeksiyonun erken veya
geç komplikasyonu olarak karşımıza çıkar. En
sık etken olan Mycobacterium tuberculosis’in tek
kaynağı insandır. Tüberkülozlu hastaların
%2’sinde tüberküloz menenjit gelişmektedir. Bu
oran HIV infekte hastalarda %10’dur. 

Patogenez ve Patoloji

Enfeksiyon, etkenin SSS’ye dolaşım yoluyla
ulaşması veya Rich fokusu olarak adlandırılan
subkortikal veya meningeal kazeifiye odağın su-
baraknoid boşluğa açılması ile oluşur. Gençlerde
bu durum progresif sistemik hastalıkla ilişkilidir.
Bir çalışmada tüberküloz menenjit gelişimi aşa-
ğıdaki şekilde anlatılmıştır (25).

1. Primer kompleksin hemotejen yayılımı ile
kortikal veya meningeal odak oluşur ve daha
sonra kazeifiye olup subarahoid mesafeye açılır.
Küçük çocuklarda bu hematojen yayılım miliyer
tüberküloz formu alacaktır.

2. Vakaların küçük bir kısmında hematojen
yayılım ile koroid pleksus veya ventrikül duva-
rında kazeifiye odak ve buradan da tüberküloz
menenjit oluşur.

3. Primer enfeksiyon veya daha sonra hema-
tojen yayılımla meningeal veya kortikal odak
oluşur, başlangıçta kontrol altındadır. Ama her-
hangi bir zamanda kazeifikasyona gider ve ardın-
dan subarahnoid mesafeye açılır.

4. Kazeöz yapı bitişikteki vertebra gibi yapı-
lardan SSS’ye girer.

Klinik Belirti ve Bulgular

Yavaş ilerleyen baş ağrısı ve meninks irritas-
yon bulgularını takiben kranial sinir tutulumla-
rı, diğer nörolojik defisitler ve giderek artan
mental durum değişiklikleri haftalar içinde geli-
şir. Hastaların çoğunda semptomların başlangıç
süresi iki-üç haftadır. Bu süre iki-üç gün gibi kı-
sa olabildiği gibi altı-dokuz aya kadar varan sü-
reler de mümkündür. Başlangıç belirtileri nons-
pesifik olup ateş, kilo kaybı, baş ağrısı, kusma,
davranış değişiklikleri gelişir. Değişik dereceler-
de ateş görülebilir, %10 hasta ateşsizdir (26).
Kranial sinir tutulumları %20-30 vakada görülür.
Altıncı sinir tutulumu en sıktır. Konvülziyonlar
hastalığın her evresinde gelişebilir. En sık görü-
len nörolojik defisit hemiparezi ve hemiplejidir.
Tanı ve tedavide gecikme nörolojik hasar, bilinç
kaybı ve ölümle sonuçlanır.
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Tanı

BOS incelendiğinde basınç artmış, görünüm
renksiz veya ksantokromiktir. Orta derecede art-
mış lenfosit ağırlıklı hücre (100-500/mm) sapta-
nır. Semtomların ilk 10 gününde polimorfonük-
leer lökositler ağırlıklı olabilir. Artmış protein
düzeyleri, çok düşük glikoz düzeyleri 2/3 vakada
görülür (27). BOS’ta aside dirençli bakteri göste-
rilmesi erken tanıda önemlidir. Kesin tanı BOS
kültüründe tüberküloz basilinin üretilmesiyle
konur. Ancak vakaların %38-88’inde kültür po-
zitifliği elde edilmektedir. BOS’ta adenozin de-
aminaz yükselmesi tanıyı destekler ancak brusel-
loz, sarkoidoz gibi bazı hastalıklarda yükseleceği
akılda tutulmalıdır. Lateks aglutinasyonu, ELISA
ile BOS’ta mikobakteriyel antijenlerin gösteril-
mesi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tü-
berküloz basili DNA’sının gösterilmesi tanı koy-
durtur.

Tedavi

Klinik ve laboratuvar bulguları tüberküloz
menenjitini destekleyen hastalarda ampirik teda-
viye hemen başlanmalıdır ve daha sonra tanı
doğrulanmalıdır. İki ay süreyle izoniazid, rifam-
pisin, pirazinamid ve dördüncü olarak strepto-
misin veya etambutol, ardından 4-10 ay süreyle
izoniazid ve rifampisinle tedaviye devam edilme-
si önerilmektedir. Steroidin tedavideki yeri tar-
tışmalı olmakla birlikte klinik çalışmalar, hasta-
ların şuurlarının süratle açıldığını, baş ağrısında
azalma, BOS’ta süratle düzelme olduğunu ortaya
koymuştur (26).

BEYİN APSELERİ

SSS’nin fokal piyojenik enfeksiyonları arasın-
da beyin apseleri, spinal kord apseleri, subdural
ampiyem, epidural apse, süpüratif intrakranial
filebitler bulunmaktadır. Beyin apseleri beyin
dokusu içinde lokalize, serebrit ile başlayan ar-
dından kapsülle çevrilen süpüratif odaklardır.
Nadir görülürler, Amerika Birleşik Devletleri’nde
hastaneye giriş yapan 10.000 hastada bir vakada
beyin apsesi saptanmıştır (28). Kafa ve boyun
enfeksiyonlarının en ciddi komplikasyonların-
dan birisidir. Beyin apsesi gelişiminde başlıca iki
predizpozan faktör sorumludur, komşu odak ve-
ya hematojen yayılım. Piamater subaraknoid me-
safedeki enfeksiyonun yayılımı için güçlü bir en-
gel teşkil ettiğinden bakteriyel menenjit sonrası

beyin apsesi gelişimi son derece nadirdir. Erkek-
lerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir
(29).

İmmün sistemi normal olan bireylerde piyo-
jenik beyin apseleri aerop ve anaerop bakteriler
tarafından oluşturulan mikst enfeksiyonlardır.
Streptokoklar bakteriyel beyin apselerinden en
sık izole edilen bakterilerdir. Olguların en az ya-
rısında anaerop bakteriler sorumludur. Etkenler
predizpozan faktörlere ve apsenin lokalizasyonu-
na göre önceden tahmin edilebilir. Bu özellik
ampirik antimikrobiyal tedavinin belirlenmesi
açısından önemlidir.

Klinik Belirti ve Bulgular

En yaygın semptom hemikranial baş ağrısıdır.
Ayrıca ateş, fokal nörolojik bulgular (en sık he-
miparezi), bulantı, kusma, konvülziyonlar ve
lezyon meninkslere yakınsa ense sertliği görülür.
Diğer belirti ve bulgular apsenin evresi, lokali-
zasyonu ve büyüklüğüne bağlıdır. Frontal lob
apseleri, mental durum değişikliği, hemiparezi
ve anlamsız konuşma ile karekterizedir. Tempo-
ral lob apselerinde baş ağrısı ve afazi vardır. Sere-
bellar apselerde bulantı, ataksi, dismetri ve nis-
tagmus bulunur. Klinik durumda hızlı kötüleş-
me ve ense sertliği gelişmesi ventrikül içine veya
subarahnoid mesafeye apsenin rüptüre olduğu-
nu düşündürtmelidir. 

Tanıda radyografik görüntüleme metotları
(BT ve manyetik rezonans görüntüleme) tanı ve
tedaviye katkıda bulunur. Hemogramda lökozi-
toz ve sola kayma gözlenir. Sedimentasyon sık-
lıkla yüksektir. Beyin apselerinin çoğunda cerra-
hi drenaj gereklidir. Günümüzde aspirasyonun
eksizyon kadar etkili olduğu görüşü vardır. Mul-
tiloküler apse, posterior fossa lezyonları, fungal
ve nokardial apseler, içinde gaz veya yabancı ci-
sim saptanan apseler eksize edilmelidir. Multipl
apse varlığında veya apse lokalizasyonunun cer-
rahi açıdan ulaşılmasının güç olduğu durumlar-
da aspirasyon uygulanmalıdır. 3 cm’den küçük
apselerin sadece antibiyotikle tedavi edilebilece-
ği öne sürülmüştür. Antibiyotik tedavisi parente-
ral olmalıdır. Penisilin veya üçüncü kuşak sefa-
losporinle (sefotaksim veya seftriakson) birlikte
metranidazol ampirik tedavide kullanılabilir. Et-
kenin stafilokok olması durumunda nafsilin,
metisilin direnci varlığında vankomisin kullanı-
labilir. Etkenlerin mikrobiyolojik olarak saptan-
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ması durumunda hastanın klinik durumu düzel-
mişse iki haftalık parenteral tedavi sonrası met-
ranidazol oral verilebilir. Tedavi süresi hastanın
kliniği, uygulanan cerrahi girişim tipi ve radyo-
lojik takibe göre karar verilir.
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Bu makalede ısırık yaraları, kuduz profilaksisi,
selülit ve nekrotizan yumuşak doku enfeksi-

yonlarından bahsedilecektir.

HAYVAN ISIRIKLARI ve KUDUZ

Kocaeli bölgesinde 2006 yılında 2434, 2007
yılında ise 2487 kuduz şüpheli ısırık bildirilmiş
olup, yıllar içerisinde bu sayının azalmaması ve
aslında tüm ısırıkların %75’inin tıbbi yardıma
başvurmadığı düşünülürse, ülkemizde bu soru-
nun boyutlarını tahmin etmek zor olmayacaktır
(1,2). Hayvanların bakım ve aşılarının tamamla-
narak sokaklara bırakılması da sorunu azaltma-
mış, başıboş hayvanlarımızın sayısı katlanarak
artmıştır. 

Köpek ısırıkları tüm hayvan ısırıklarının yak-
laşık %75’ini oluşturur (2). En çok çocukluk yaş
grubunun etkilendiği ısırıklar en sık ekstremite-
ler veya baş/boyun bölgesini etkilemektedir. Bu
ısırıkların %20’si enfekte olur. En sık etkenler
Pasteurella canis, Staphylococcus aureus ve strep-
tokoklardır (3).

Tüm ısırıklarda yaklaşım ayrıntılı bir anamnez
ile başlamalıdır. Isıran hayvan, kızdırılıp kızdırıl-
madığı, kişinin bağışıklık durumu sorulmalı, fizik
muayenede ısırığın kemik, eklem ve sinir dokuya
uzaklığı, enfekte olma durumu kontrol edilmeli-
dir. Enfeksiyon riski parçalı ve ezik yaralanmalar-
da artmaktadır. Tüm yaralar normal salin solüsyo-
nu ile irrige edilmeli, gerekiyor ise debridman ya-
pılmalıdır. Yara yeri kültürü sadece enfekte yara-
lardan yapılmalı, röntgen ile kemik doku tutulu-
mu ekarte edilmelidir. Enfekte el yaraları, nekro-
tik yaralar ve hızlı yayılan yaralar cerrahi olarak
değerlendirilmelidir. Tüm yaralar en az 24 saatte
tekrar görülmelidir. Enfekte yaralar, derin parçalı

yaralanmalar ve el yaralarına primer kapatılma
uygulanmamalıdır. Bu duruma yüz yaralanmaları
istisna teşkil eder ki, bu ısırık tipinde dahi altı-
sekiz saatten önce taze yaranın primer kapatılma-
sına dair açık bir öneri mevcut değildir.

Minör ısırıklar hariç tüm ısırıklara, üç-beş gün
profilaktik antibiyotik önerilmektedir. Tedavi en az
10 gün sürmeli, kemik-eklem tutulumunda uzatıl-
malıdır. Ampisilin-sulbaktam 4 x 3 g intravenöz
(IV), amoksisilin-klavulanik asit 3 x 500 mg veya
2 x 875 mg PO tercih edilen antibiyotiklerdir (4).

Kuduz Profilaksisi

Bölgemizde 2006-2007 yıllarında tanımlan-
mış kuduz vakası bulunmamakla birlikte, kuduz
şüpheli ısırık sayısının yüksek olması, diğer şe-
hirlerimizden kuduz vakalarının bildirilmesi
profilaksi protokollerini sürekli gündemde tut-
maktadır (Tablo 1, 2).

Nekrotizan Cilt Altı Enfeksiyonları

Nekrotizan cilt altı enfeksiyonlarını, yüzeyel
cilt altı enfeksiyonlarından ayıran en belirgin
özellikler yara yerine ait klinik bulgular ile bir-
likte var olan sistemik bulgulardır. Bu enfeksi-
yonlar sıklıkla travma veya ameliyat sonrası geli-
şir. Bu enfeksiyonlar farklı isimler alarak tanım-
lansa da, tanı metodları, antimikrobiyal tedavi ve
cerrahi müdahale gerekliliği tümü için benzerdir. 

İlk başvuruda, antimikrobiyal tedavinin ye-
terli olduğu yüzeyel selülit ile agresif cerrahi mü-
dahalenin de gerekebileceği nekrotizan bir en-
feksiyonu ayırt etmek zor olabilir. Bu durumda
bize ayırıcı tanıda yardımcı olabilecek klinik
özelliklerin başlıcaları şunlardır:
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Tablo 1. Temas sonrası kuduz profilaksi rehberi (5).

Hayvan Değerlendirme Öneriler

Köpek, kedi, gelincik Sağlıklı, 10 gün gözetilebilir Profilaksi, hayvanda kuduz gelişmediği      
Kuduz veya kuduz şüpheli bilinmiyor sürece gereksiz

Hemen aşılama
Hikaye ve FM’ye bağlı

Kokarca, rakun, tilki, Aksi ispatlanana kadar kuduz Hemen aşılama
ve diğer etoburlar kabul edilmelidir

Küçük hayvanlar, Vakalar ayrı değerlendirilmeli Profilaksi nadiren gerekir
kemiriciler, fare,
çulluk, kunduz vs.



1. İnatçı, ciddi ağrı,

2. Bül oluşumu,

3. Deri nekrozu veya ekimoz,

4. Gaz varlığı,

5. Eritem sınırlarını aşan ödem,

6. Kütanöz anestezi,

7. Sistemik toksisite bulguları: Ateş, lökosi-
toz, deliryum, renal yetmezlik,

8. Hızlı yayılım, antibiyotik tedavisine rağmen
saatler içerisinde kötüleşen klinik belirtiler (6,7).

Anaerobik Nekrotizan Selülit

Genellikle travma veya ameliyat sonrası subkü-
tan dokuda gelişen, klostridiumların etken olduğu
nekrotizan tipte bir enfeksiyondur. Derin fasiya ve
kas tutulmaz. Gaz oluşumu sık ve yaygındır.

Etken sıklıkla Clostridium perfringens’tir.
Özellikle fekal flora ile bulaş olasığı yüksek olan
perine, kalça, abdominal duvar ve alt ekstremite-
de bulunan yaralar enfeksiyonun gelişmesi açı-
sından daha yüksek risk taşırlar. Yara yerinde ya-
bancı madde ve nekrozun varlığı klostridiumla-
rın vejetatif forma dönüşmesini sağlayacak uy-
gun anaerop ortamı yaratır. Enfeksiyon subkütan
doku ile sınırlıdır, kas dokusu etkilenmez. Klost-
ridial anaerobik selülit nadiren primer cilt yara-
lanmasını takip etmeksizin, spontan olarak geli-
şir. Bu klinik sendromda etken sıklıkla Clostridi-
um septicum’dur. Genellikle malignite, lösemi ve
granülositopeni zemininde gelişir. Spontan olgu-
larda kişinin kendi flora bakterilerinin, intestinal
erozyonlar ile kana karıştığı tahmin edilmekte-
dir. Ancak yukarıda anlatılan C. septicum selüliti,
çok daha ölümcül seyreden ve kolon kanseri ze-
mininde gelişen C. septicum miyonekrozundan
ayırt edilmelidir. 

Enkübasyon süresi klostridial miyonekrozlar-
dan daha uzun olup, üç-dört gündür. Sinsi başla-
makla beraber, klinik süratle ilerleyebilir. Lokal
ağrı, hassasiyet, dokuda ödem ve sistemik toksi-
site bulguları belirgin değildir. Ayrıca dokuda
koyu renkli büllerin ve bronz rengin olmaması,
gazlı gangren ayırıcı tanısında önemlidir. Yarada
tipik olarak ince, koyu renkli, bazen kötü koku-
lu olabilen bir akıntı ve klostridial miyonekroz-
dan çok daha fazla gaz vardır. Yara etrafındaki
dokuya bastırmakla alınan gaz hissi (krepitas-
yon) yara yerinin sınırlarını aşabilir.

Akıntıdan yapılan yaymanın Gram boyasında
kalın, gram-pozitif basiller ve parçalı lökositler gö-
rülür. Radyolojik olarak dokuda aşırı gaz varlığı
saptanırsa da, gazın kas dokusu içerisinde olmama-
sı ile klostridial miyonekrozdan ayrılır. Ayırıcı tanı
cerrahi olarak yapılır. Miyonekrozun varlığında
bistüri ile kesilen kas dokusu kanamaz, kasılmaz ve
pişmiş et rengindedir. Klostridial selülitte ise kas
dokusu pembe ve canlıdır, uyarılınca kasılır. 

Klostridium dışında pek çok sporsuz, ana-
erop bakteri (çeşitli Bacteroides türleri, peptost-
reptokoklar ve peptokoklar) klostridial anaero-
bik selülite benzer bir klinik tabloya yol açabilir-
ler. Bu tip enfeksiyonlarda anaerop bakteriler, fa-
kültatif bakteriler (koliformlar, stafilokok, strep-
tokok) ile birlikte bulunabilirler. Birlikte bulu-
nan bu bakterilerin büyük çoğunluğu gaz oluşu-
muna katkıda bulunurlar (7). Enkübasyon süre-
si uzundur. Lezyon genellikle ağrılı değildir.
Ciltte renk değişikliği minimaldir. Koyu renkli
ve kötü kokulu akıntı mevcuttur.

Klostridial veya nonklostridial anaerobik se-
lüliti yaptığı klinik tabloya göre ayırt etmek im-
kansızdır. Etken farklı olmakla birlikte, patoge-
nez ve klinik bulgular benzerdir. Tedaviyi esas
olarak alınan doku ve akıntı örneklerinin mikro-
biyolojik incelenmesi yönlendirir.

EKMUD Kongresi 35

Sibel Gündeş

Tablo 2. Temas sonrası kuduz profilaksi şeması.

Aşılama durumu Tedavi

Aşısız Su ve sabunla yara temizliği; povidon-iyodin gibi virüsid etkili solüsyon ile irrigasyon RIG, 
20 IU/kg mümkünse tamamı yara çevresine, değil ise aşının yapıldığı bölgeye en uzak 
kaslara IM. RIG ve aşı için aynı enjektör kullanılamaz
Aşı, HDCV, 1.0 mL IM (deltoid kasa) 0., 3., 7., 14., 28. gün

Aşılı Su ve sabunla yara temizliği; povidon-iyodin gibi virüsid etkili solüsyon ile irrigasyon RIG, gerekmez
Aşı, HDCV, 1.0 mL IM (deltoid kasa) 0. ve 3. günler



Streptokokal Nekrotizan Selülit

Streptokokal nekrotizan selüliti, A grubu be-
ta-hemolitik streptokoklar oluşturur. Nadiren
grup C ve grup G streptokoklar da sorumlu ola-
bilirler. Genellikle travmayı takip eden lezyon
eritem, ödem ve şiddetli ağrı ile başlar. Bir-üç
gün içerisinde deri rengi siyahlaşır. İçi başlangıç-
ta sarı, daha sonra koyu siyah renkli sıvı ile dolu
olan büller gelişir. Büllerin açılması ile yara
üçüncü derece yanıklarda olduğu gibi etrafı eri-
temli, demarkasyon hattı belirgin, eskar halini
alır. Streptokokal toksik şok sendromu süratle
gelişebilir. Komplikasyon olarak bakteremi, me-
tastatik apseler görülebilir (8).

Meleney Sinerjistik Gangren

Deri ve fasiyal dokunun ilerleyici nekrotizan
bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon tipik olarak
ameliyat sonrası, sıklıkla da ince ve kalın bağır-
sak ameliyatlarından sonra gelişir. Yara yerinde
gelişen ağrılı ülserler ve bu lezyonları çevreleyen
nekrozla karakterizedir. Tedavisiz olgularda, eri-
temli zeminde ülsere lezyon yavaşça genişleye-
rek yayılır.

Lezyonun yeni genişlemekte olan sınırından
alınan kültürlerde mikroaerofilik veya anaerop
streptokoklar etken olarak saptanırken, ülsere
lezyon örneğinde genellikle S. aureus, nadiren de
Proteus ve diğer gram-negatif basiller ürer. Diğer
nekrotizan enfeksiyonlarda olduğu gibi, insizyon
ve drenaj ile lezyonun derinliği saptanarak deb-
ridman yapılmalıdır. 

Nekrotizan Fasiit

Nekrotizan fasiit (NF) yüzeyel deri enfeksi-
yonlarının derinleşerek alt fasiyal alanlarda iler-
lemesi ile karakterize bir cilt altı enfeksiyonudur.
Başlangıç lezyonu büyük olasılıkla deri üzerin-
deki minör çizikler, ısırıklar, yanık, ameliyat in-
sizyonu, dekübit ülseri, enjeksiyon veya primer
deri lezyonlarıdır. 

NF terimi bakteriyolojik etkenine göre iki
farklı sınıfta incelenmektedir. Tip I polimikrobi-
yaldir ve en az bir anaerop ile birlikte A grubu
dışı streptokoklar ve Enterobacteriaceae üyesi
(Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus
vs.) birlikte bulunur. 

Tip II nekrotizan fasiitte, etken tek başına ya
da S. aureus ile birlikte A grubu hemolitik strep-
tokoklardır.

NF’de subkütan doku, yüzeysel (ve sıklıkla
derin) fasiya birlikte tutulur. Hemen her bölge
etkilenebilirse de en sık bacaklarda görülür. İn-
testinal kaynaklı NF alt ekstremitelerde (psoas
kası boyunca), kalça veya abdominal duvarda
(kolokütanöz fistül ile) görülebilir. Ekstremiteler-
de ise travma, damar içi iğne kullanımı veya hay-
van ısırıkları sonrası gelişebilmektedir. Baş ve bo-
yun bölgesinde nadiren görülür, olursa da genel-
likle travmaya sekonderdir. 

Hastanın başvuru şikayetleri selülit kliniği ile
uyumludur. Etkilenen bölge başlangıçta sınırları
belirgin, şiş, kızarık, sıcak, parlak görünümlü ve
ağrılıdır. Lenfanjit ve lenfadenit nadiren tabloya
eşlik eder. Enfeksiyonun ilerlemesi ile cilt önce
koyu kırmızı-mor, daha sonra mavi-gri bir renk
alır. Eritem difüz olarak yayılır ve lezyon sınırla-
rı silikleşir. Enfeksiyon ilerlerken ateş ile birlikte
sistemik toksisite bulguları tabloya eklenir. Üç-
beş gün içerisinde büller oluşur ve termal yanığı
andıran kütanöz gangren belirginleşir. Bül için-
deki sıvı başlangıçta seröz iken daha sonra he-
morajik olur. Bu evrede doku, küçük damar
trombozları ve sinirlerin bulunduğu subkütan
dokunun nekrozuna bağlı olarak ağrısızdır. Böl-
gede anestezinin gelişmesi nekrozun ön haberci-
si olabilir ve bu bulgu enfeksiyonun basit selülit
olmadığını gösterir. Altta kalan kas dokusu sağ-
lamdır. Ödemin artması kompartman sendromu-
nun gelişmesine yol açabilir ki, bu durumda acil
fasiyatomi uygulanmalıdır. Hasta toksik görü-
nümde, disoriyente, letarjiktir. Ateş 38.9-40.5°C
arasında seyreder. Palpasyon ile subkütan doku
serttir, bu yüzden alttaki kas dokusunu palpas-
yon ile hissetmek zordur (Tablo 3).

Evre 1 NF’nin, selülit ve erizipel gibi YDE’la-
rından ayırt edilmesi zordur. Genel olarak
NF’lerde tutulan cilt sınırlarının belirgin olma-
ması ve lezyon sınırlarını aşan şiddetli ağrı dik-
kati çeker. Ayrıca selülitlerde sık görülen lenfan-
jit, fasiitte nadirdir. Su toplanması ve bül varlığı,
fasiitin önemli bir bulgusudur (9). Kabarcık ve
su toplanması, fasiyadan geçip deriyi beslemekte
olan damarların, mikroorganizmalar ile trombo-
ze olarak ciltte iskemiye yol açması ile gelişir.
Bül eğer gelişmiş ise, kritik deri iskemisinin ne-
den olduğu nekrozun ilk belirtisidir. Son dönem-
de yüksek ateş, hipotansiyon ve multiorgan yet-
mezliği kaçınılmazdır. 
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Tanıda ateş, lökositoz eşliğinde yara yerinde
şiddetli ağrı, ödem, renk değişikliği ve büllerin
varlığı en önemli ipuçlarını oluşturur. Kesin tanı
cerrahi inceleme sonunda, normalde alt ve üst
tabakalara sıkıca yapışık olan fasiyanın kolayca
sıyrılabilmesi ile konur. Lezyondan yapılan
Gram boyamada karışık bakteriler ya da strepto-
koksik tipte zincir yapmış gram-pozitif koklar
görülür. Kan ve yara yerinden alınan örneklerin
kültürü ile etken izole edilebilir. 

Nekrotizan YDE’larının erken tanımlanma-
sında bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi
(US) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRG)’den yararlanılabilir. Ayrıca, derin doku-
dan alınan biyopsi materyalinin dondurulmuş
kesit incelenmesinin (frozen section) erken tanı
ve hayatta kalma şansını arttırdığını göstermiştir.
Bu inceleme için 1 cm3 doku parçasının yeterli
olduğu, pozitif gelen vakaların acil cerrahi deb-
ridmana alınması ile mortalite oranlarının azaltı-
labileceği gösterilmiştir. Bu amaç ile lokal anes-
tezi altında derin fasyaya kadar inen 2 cm’lik bir
kesi yapılır ve bu bölgeden fasiya yoklanır (10).
Kanamanın olmaması, kötü kokulu, bulanık il-
tihabın olması ve doku direncinin olmaması du-
rumunda usüle uygun debridmana geçilmelidir.

NF’nin erken tanısında yeni gelişmelerin ol-
duğu bir diğer alan da, sepsis ile seyreden NF
hastalarında değişen biyokimyasal profil analiz-
lerinin incelenmesidir. 2004 yılı sonunda gelişti-
rilen ve “Laboratory Risk Indicator for Necroti-
zing Fasciitis (LRINEC)” olarak adlandırılan bu
sistem, diğer tanı yöntemlerinden önce ve sürat-
le yapılabilmesi, maliyetinin olmaması gibi
önemli avantajlara sahiptir (Tablo 4)(12). 
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Tablo 3. Nekrotizan fasiitin  klinik evreleri.

Evre 1 Evre 2 Evre 3
(Erken) (Orta) (Geç)

Palpasyonla ağrı (yara çevresinde Su toplanması, bül (seröz) Hemorajik bül

sağlam dokuya Ciltte fluktuasyon Ciltte anestezi

yayılan tarzda) Ciltte endürasyon Krepitasyon

Eritem Gangrene ilerleyen

Ödem cilt nekrozu

Palpasyonla ısı artışı

Tablo 4. Nekrotizan Fasiit Laboratuvar Risk
Gösterge Skoru (LRINEC)

Değişken Skor

C-reaktif protein (mg/L)

< 150 0 

150 ve üstü 4

Total lökosit (mm3)

< 15 0

15-25 1

> 25 2

Hemoglobin (g/dL)

> 13.5 0

11-13.5 1

< 11 2

Sodyum (mg/dL)

135 ve üstü 0

< 135 2

Kreatinin (µmol/L)

141 (1.5 mg/dL) ve altı 0

> 41 2

Glikoz (mmol/L)

10 (180 mg/dL) ve altı 0

> 10 1

• Maksimum puan: 13

• 5 ve altı: Düşük risk,

• 6-7: Orta dereceli risk,

• 8 ve üstü: Yüksek risk olarak kabul edilmelidir.



NF tedavisinin ana ekseni cerrahi debridman-
dır. Erken tanı ve erken debridman, amputasyon
gibi daha ciddi ameliyatların olma olasılığını
azaltır ve mortaliteyi direkt etkiler. Hastanın ge-
niş debridmana alınma kriterlerinin başında an-
tibiyotik tedavisi ile 48-72 saat içerisinde ateş ve
toksisite bulgularına yanıt alınamaması ve ateş,
hipotansiyon ile birlikte lezyonun kötüleşmesi
gelir. Son olarak, deri nekrozunun gelişmesi ve
nekroz olan bölgenin kör bir bıçak veya bistüri-
nin tersi ile kolaylıkla açılabilmesi, doku direnci-
nin olmadığını, dolayısıyla insizyon ve drenajın
genişletilmesi gerektiğini gösterir. Hastaların bü-
yük çoğunluğu ilk debridmandan sonra 24-36
saat ara ile ameliyathaneye alınmalı ve cerrah ge-
rekli gördüğü sürece debridman tekrar edilmeli-
dir (13).

Antibiyotik tedavisi beklenen patojenleri he-
def almalı, debridmanlar devam ettiği sürece ve-
rilmelidir. Tedavi klinik düzelme görülmeden ve
ateş düşmeden kesilmemelidir. Mikrorganizma
duyarlı ise ampisilin ile klindamisin/metronida-
zol kombinasyonları verilebilir. Dirençli gram-
negatif bakteri enfeksiyonlarında kinolonlar, be-
ta-laktam/beta-laktamaz inhibitörleri ve karba-
penemler kullanılabilir. Toplum kökenli mikst
enfeksiyonlarda ampisilin/sulbaktam ile klinda-
misin ve siprofloksasin üçlü kombinasyonu iyi
bir seçenektir. A grubu streptokoklara bağlı NF
ya da streptokokal toksik şok sendromunda ise
en iyi tercih, klindamisin ve penisilindir (13,14).

FOURNİER GANGRENİ

Genital organlarda görülen NF tipidir. Erkek-
lerde skrotumun idiyopatik gangreni, streptoko-
kal skrotal gangren olarak da adlandırılır. Geni-
tal organlarda sınırlı olabileceği gibi, perine ve
karın duvarına da yayılabilir. Enfeksiyonu kolay-
laştıran faktörler arasında diyabet, lokal travma,
parafimoz, idrarın periüretral kaçışı, sünnet ve
perianal enfeksiyonlar sayılabilir. Enfeksiyon
kaynağı ürogenital (üretral darlık, kateter, taş,
prostat biyopsisi), anorektal (perianal apse, sig-
moid kolon kanseri, divertikülit) veya lokal deri
enfeksiyonları olabilir. Etyolojide fakültatif mik-
roorganizmalar (E. coli, Klebsiella, enterokoklar)
ile anaeroplar (Bacteroides, Fusobacterium, Clost-
ridium) veya mikroaerop streptokoklar birlikte
bulunur.

Enfeksiyon, giriş yerine ait selülit tablosu ile
başlar; fasiyaya ilerledikçe eritem, ödem ve has-
sasiyet artar. Ağrı şiddetli, sistemik toksisite bul-
guları belirgindir. Genital bölgede şişme ve kre-
pitasyonu, deri renginin koyulaşması ile gangren
takip eder. Gangren gelişince ağrı kaybolur. Ateş
görülebilir. Tanı için erken cerrahi inceleme ya-
pılmalıdır. Ölüm oranı %20-80 arasındadır.

KLOSTİDİYAL MİYONEKROZ
(Gazlı Gangren)

Gazlı gangren kas dokusunda hızla ilerleyen,
hayatı tehdit eden, toksemik bir enfeksiyon has-
talığıdır. Esas etkeni C. perfringens olmakla bir-
likte diğer klostridiumlar da etken olabilirler.
Sıklıkla kas yaralanmaları ve bazen de ameliyat
sonrası yara yerinin kontaminasyonu ile başlar.
Bu durumda etken sıklıkla C. perfringens iken
nontravmatik gazlı gangrende etken çoğunlukla
C. septicum’dur . 

İki-üç günlük enkübasyonu, yara yerinde
analjeziklere duyarsız aniden başlayan ağrı takip
eder. Bu, erken teşhis için önemli bir ipucu ola-
bilir. Ağrı gittikçe şiddetlenir ve yara yeriyle
uyumsuz olduğundan, beklenmediktir. Çok geç-
meden hasta düşkün, soluk ve terli bir hal alır.
Nabız hızlanır, kan basıncı düşer, şok ve renal
yetmezlik gelişir. Hasta huzursuz, apatik olsa da
bilinç açıktır. Deliryum ve stupor gelişebilir. Ateş
hep vardır, ama nadiren 38.3°C’yi geçer. Hipoter-
mi kötü prognoza işaret eder ve şok öncesi görü-
lür. Eritrositlerin hemolizine bağlı olarak derin
bir anemi oluşur. Hipotansiyon, renal yetmezlik
ve metabolik asidoz gelişir. Terminal dönemde
koma ve şok ile birlikte hastanın bütün vücudu
şişer ve tipik bronz bir renk alır. Hastalık birkaç
saat içerisinde ilerleyerek, ölümle sonuçlanabilir.
Bu toksik tabloya yara yerinde yumuşama,
ödem, hassasiyet, yaranın distal kısmının soğu-
ması, nabızların alınamaması ve gangren eşlik
eder. Yaraya bastırıldığında anaerop enfeksiyon-
lara özgü kötü kokulu kahverengimsi bir sıvı
akar. Palpasyonla gaz hissi (krepitasyon) alınabi-
lir ve kas liflerinin ayrıştığı görülür. 

Tanı, çoğunlukla klinik olarak konur. Miyo-
nekroz alanından yapılan Gram boyama ve kül-
tür tanıyı destekler. İlk klinik ipuçları, fizik gö-
rünüm ile uyumsuz şiddetli ağrı ile taşikardinin
eklendiği sistemik toksisite bulgularıdır. Yara ye-
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rinde ödem, renk değişimi, hemorajik bül ve yu-
muşak dokuda gaz varlığı dikkat çeker. Cerrahi
yaralarda erken dönemde ortaya çıkan mor-kah-
verengi değişim, yara yerinde ağrı, ateş ve taşi-
kardi uyarıcı olmalıdır. Gram boyadan beklenen
sonuç, eksüdada lökosit olmadan tipik basillerin
görülmesidir. BT ve MRG tetkiklerinde kas kom-
partmanlarında ve fasiyal düzlemlerde gaz görü-
lür. Yara yerinden izolasyon sekiz saat gibi kısa
bir sürede gerçekleşebilir (11). 

Gazlı gangren cerrahi bir tanıdır. Etkilenen
kasın açılması ile solgun ya da koyu renkli kas
‘’pişirilmiş’’ gibi görünür. Kesilen lifler kontrakte
olmaz ve kanamaz. Cilt tutulumu hafif olsa dahi,
altta ilerleyen miyonekroz ağır ve derin olabilir.
Tedavide penisilin ve klindamisin kombinasyo-
nu da tercih edilebilir. Hiperbarik oksijen tedavi-
si destek tedavi olarak uygulanmalıdır. 

KAYNAKLAR

1. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Birimi. Yıl-
lık İstatistik Tutanakları, 2007. 

2. Goldstein EJC. Current concepts on animal bites: Bacteri-
ology and therapy. Curr Clin Top Infect Dis 1999;19:99-111.

3. Talan DA, Citron DM, Abrahamian FM, et al. Bacteriolo-
gic analysis of infected dog and cat bites. N Engl J Med
1999;340:85-92.

4. Cummings P. Antibiotics to prevent infection in patients
with dog bite wounds: A meta-analysis of randomized
trials. Ann Emerg Med 1994;23:535-40. 

5. Centers for Disease Control and Prevention. Human ra-
bies prevention-United States, 1999: Recommendations
of the Advisory Committee on Immunisation Practices
(ACIP). MMWR 1999;48:1-21. 

6. McHenry CR, Piotrowski JJ, Petrinic D, et al. Determi-
nants of mortality for necrotizing soft-tissue infections.
Ann Surg 1995;221:558-63.

7. Stone HH. Soft tissue infections. Am Surg 2000;6:162-5. 

8. Hook III EW, Hooten TM, Horton CA, et al. Microbiolo-
gical evaluation of cutaneous cellulitis in adults. Arch In-
tern Med 2002;33:866-72. 

9. Wong CH, Wang YS. The diagnosis of necrotizing fasci-
itis. Curr Opin Infect Dis 2005;18:101-6. 

10. Stanmenkovic I, Lew PD. Early recognition of potentially
fatal necrotising fasciitis: The use of frozen section bi-
opsy. N Engl J Med 1984;310:1689-93. 

11. Andreasen TJ, Green SD, Childers BJ. Massive soft-tissue
injury: Diagnosis and management of necrotizing fasci-
itis and purpura fulminans. Plast Reconstr Surg
2001;107:1025-35. 

12. Wong CH, Khin LW, Heng KS, et al. The LRINEC (Labo-
ratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis) score: A to-
ol for distinquishing necrotising fasciitis from other soft
tissue infections. Crit Care Med 2004;32:1535-41. 

13. Hill MK, Sanders CV. Skin and soft tissue infections in cri-
tical care. Crit Care Clin 1998;14:251-62. 

14. Wong CH, Chang HC, Pasupathy S, et al. Necrotizing fas-
ciitis: Clinical presentation, microbiology, and determi-
nants of mortality. J Bone Joint Surg Am 2003;85:1454-60.

EKMUD Kongresi 39

Sibel Gündeş



41

EKMUD Kongresi, 24-28 Ekim 2007, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara

CLSI: Yeni Öneriler:

Güç Üreyen Bakteriler

Dr. Murat Günaydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Samsun



Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) antimikrobik duyarlılık testleri için

uygulama standartlarında güç üreyen mikroorga-
nizmalar başlığı altında irdelenen Haemophilus
spp., Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pne-
umoniae ve Streptococcus pneumoniae dışındaki
Streptococcus spp. için disk difüzyon ve mini-
mum inhibitör konsantrasyonu (MİK) test şart-
ları, kullanılacak kalite kontrol suşları ve test
edilecek antimikrobikler ve bunların kısıtlı bildi-
rimi ile ilgili her mikroorganizma için ayrıntılı
bilgi aşağıda verilmiştir. Ayrıca bu mikroorganiz-
malara ait uygulanacak genel kurallar ve 2006
yılı M100-S16 ile 2007 yılı M100-S17 arasında
gözlenen farklar vurgulanmıştır.

Ekte sunulan tablolarda bu mikroorganizma-
lara ait antimikrobik duyarlılık test sonuçlarının
doğrulanması ve mikroorganizma tanısının ke-
sinleştirilmesi için öneriler ve yukarıda bahsedi-
len mikroorganizmalar dışında nadiren izole edi-
len ya da güç üreyen diğer mikroorganizmalar
için test şartları ve kalite kontrol önerileri özet
olarak sunulmuştur.

Haemophilus spp. İçin CLSI’nın Önerileri

Haemophilus spp. için ampisilin ve trimetop-
rim-sülfametoksazol Grup A içerisinde birincil
olarak test edilecek ve bildirilecek antimikrobik-
lerdir. Hem disk difüzyon hem de MİK sıvı dilüs-
yon yöntemiyle çalışılabilir. Ampisilin ile alınan
duyarlılık test sonuçları, amoksisilinin aktivite-
sini belirlemede kullanılmalıdır. Her iki antimik-
robik de hem disk difüzyon hem de MİK yönte-
miyle test edilebilir. Haemophilus influenzae’nın
ampisilin ve amoksisiline dirençli olan izolatları-
nın çoğu TEM-tipinde beta-laktamaz üretmekte-
dir. Bu nedenle çoğunlukla direkt bir beta-lakta-
maz testi, ampisilin ve amoksisiline direnci sap-
tamada hızlı bir yol sağlayabilir. 

Grup B’de yer alan ve birincil olarak çalışılan
ancak kısıtlı bildirimi yapılacak antimikrobikler;
ampisilin-sulbaktam, sefotaksim, seftazidim, sef-
tizoksim veya seftriaksondan biri, sefuroksim
sodyum (parenteral), kloramfenikol ve merope-
nemdir. Bu antimikrobiklerden ampisilin-sul-
baktamın sadece MİK yöntemiyle çalışılması
önerilirken diğer ajanlar her iki yöntemle de test
edilebilir. Meropenem H. influenzae’ya (beta-lak-
tamaz üreten ve üretmeyen suşlar) bağlı bakteri-
yel menenjit ve menenjitle ilişkili bakteremi için
kullanılabilir. H. influenzae’nın beyin omurilik

sıvısı (BOS) izolatlarında sadece ampisilin,
üçüncü kuşak sefalosporinlerden biri, kloramfe-
nikol ve meropenem test sonuçları rutin olarak
bildirilmelidir. Bu antimikrobikler hem disk di-
füzyon hem de MİK yöntemiyle test edilebilir. 

Haemophilus spp. için Grup C’de yer alan ek
kısıtlı bildirim için test edilebilecek antimikro-
bikler; azitromisin, klaritromisin, aztreonam,
amoksisilin-klavulanik asit, sefaklor, sefprozil,
lorakarbef, sefdinir veya sefiksim veya sefpodok-
simden biri, sefonisid, sefuroksim aksetil (oral),
siprofloksasin veya gatifloksasin veya levofloksa-
sin veya lomefloksasin veya moksifloksasin veya
ofloksasin veya sparfloksasinden biri, gemifloksa-
sin, ertapenem veya imipenemden biri, rifampin,
telitromisin, tetrasiklindir. Tetrasikline duyarlı
olan mikroorganizmalar doksisiklin ve minosikli-
ne de duyarlı kabul edilir. Bu antibiyotikler hem
disk difüzyon hem de MİK yöntemiyle test edile-
bilir. Sadece amoksisilin-klavulanik asitin yalnız-
ca MİK ile test edilmesi önerilmektedir.

H. influenzae için disk difüzyon testinde kulla-
nılması önerilen besiyeri Haemophilus Test Besiye-
ri (HTM)’dir. Bakterinin doğrudan koloni süs-
pansiyonu ile inoküle edilmesi ve %5 CO2’li or-
tamda, 35°C’de 16-18 saat inkübe edilmesi öne-
rilmektedir. Kullanılacak kontrol suşu Haemop-
hilus influenzae ATCC (American Type Culture
Collection)® 49247 ve Haemophilus influenzae
ATCC® 49766 olarak verilmektedir. HTM’de Ha-
emophilus test edilirken normal atmosferdeki in-
kübasyonda, kalite kontrol suşu E. coli ATCC
35218’in amoksisilin-klavulanik asit için kabul
edilebilir sınırları 17-22 mm’dir.

H. influenzae için MİK sıvı dilüsyon yöntemi
için kullanılması önerilen besiyeri HTM buyyonu-
dur. Bakterinin doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu besiyerine
inoküle edilir ve normal atmosfer şartlarında
35°C’de 20-24 saat inkübasyonu önerilir. Kulla-
nılacak kontrol suşu disk difüzyonda olduğu gi-
bi H. influenzae ATCC® 49247 ve H. influenzae
ATCC® 49766’dır. 

Amoksisilin ve amoksisilin-klavulanik asitin
test edilmesi izolatın beta-laktamaz üretme özel-
liğini koruduğunu saptamak için kullanılır. Bu
ajanların etkinlik kontrolü için kullanılan E. coli
ATCC® 35218 HTM’de test edilirken kalite
kontrol sınırları amoksisilin için ≥ 256 µg/mL,
amoksisilin-klavulanik asit için 4/2 ile 16/8
µg/mL arasında olmalıdır. 
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Tigesiklinin sıvı mikrodilüsyon testinde MİK
panelleri hazırlanırken besiyeri kullanılacağı gün
taze hazırlanmalıdır. Paneller yapıldığında besiye-
ri 12 saatten eski olmamalıdır. Buna karşın panel-
ler daha sonra kullanım amacıyla dondurulabilir.

E. coli ATCC® 25922’nin siprofloksasin, nali-
diksik asit, minosiklin ve sülfizoksazol için
%2.5-5 hemolizli at kanı eklenmiş CAMHB’de
normal atmosfer veya %5 CO2’deki kalite kont-
rol sınırları kolay üreyen mikroorganizmalarda
olduğu gibidir.

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
disk difüzyon test koşulları:

Besiyeri: Haemophilus Test Besiyeri (HTM)

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; %5 CO2’li ortam; 16-
18 saat

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
MİK test koşulları:

Besiyeri: Sıvı dilüsyon: HTM buyyonu

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; normal atmosfer; 20-
24 saat

Haemophilus spp. İçin Notlar

1. HTM hazırlamak için; önce, 50 mg hema-
tin 100 mL 0.01 N (0.01 mol/L) NaOH içinde ısı-
tılıp, toz tamamen eriyinceye kadar karıştırılarak
taze stok çözelti hazırlanır. 1 L Mueller-Hinton
agar besiyerine (1 L MH Broth MİK için) 30 mL
hematin stok çözeltisi, 5 g maya ekstresi eklenir.
Otoklavlanıp soğutulduktan sonra 3 mL NAD
stok çözeltisi (50 mg NAD 10 mL distile suda
eritilip filtrasyon ile steril edilir) aseptik olarak
eklenir. MİK çalışmalarında eğer gerekiyorsa
aseptik olarak CAMHB’de olduğu gibi besiyerine
katyonlar da eklenir. MİK çalışmalarında eğer
sülfonamidler veya trimetoprim test edilecekse
aseptik olarak besiyerine 0.2 IU/mL timidin fos-
forilaz da eklenmelidir.

2. H. influenzae’nın BOS izolatlarında sadece
ampisilin, üçüncü kuşak sefalosporinlerden biri,
kloramfenikol ve meropenem test sonuçları ru-
tin olarak bildirilmelidir.

3. Amoksisilin-klavulanik asit, azitromisin,
klaritromisin, sefaklor, sefprozil, lorakarbef, sef-
dinir, sefiksim, sefpodoksim ve sefuroksim akse-
til ve telitromisin Haemophilus spp.’ye bağlı solu-
num yolu enfeksiyonlarının ampirik tedavisinde
kullanılabilecek oral ilaçlardır. Bu antimikrobik
ilaçların duyarlılık testleriyle alınan sonuçların ço-
ğunlukla hastaların tedavisinde yararı olmamakta-
dır. Haemophilus spp.’nin bu antimikrobiklere du-
yarlılığının belirlenmesi, ancak sürveyans veya
epidemiyolojik çalışmalar için uygun olabilir.

4. HTM hazırlamak için; önce, 50 mg hema-
tin 100 mL 0.01 N (0.01 mol/L) NaOH içinde ısı-
tılıp, toz tamamen eriyinceye kadar karıştırılarak
taze stok çözelti hazırlanır. 1 L Mueller-Hinton
agar besiyerine (1 L MH Broth MİK için) 30 mL
hematin stok çözeltisi, 5 g maya ekstresi eklenir.
Otoklavlanıp soğutulduktan sonra 3 mL NAD
stok çözeltisi (50 mg NAD 10 mL distile suda
eritilip filtrasyon ile steril edilir) aseptik olarak
eklenir. MİK çalışmalarında eğer gerekiyorsa
aseptik olarak CAMHB’de olduğu gibi besiyerine
katyonlar da eklenir. MİK çalışmalarında eğer
sülfonamidler veya trimetoprim test edilecekse
aseptik olarak besiyerine 0.2 IU/mL timidin fos-
forilaz da eklenmelidir.

5. Bazı mikroorganizma/ilaç kombinasyonları
için dirençli suşların olmayışı veya ender oluşu
sonuçlarda “duyarlı” dışında bir tanımlama ya-
pılmasını gereksiz kılar. Bu nedenle florokino-
lonlar, makrolidler, monobaktamlar, karbape-
nemler, oral sefemlerden sefdinir, sefiksim, sef-
podoksim ve seftibuten, parentaral sefemlerden
sefotaksim, seftazidim, seftizoksim, seftriakson
ve sefepim test edildiğinde “duyarlı olmayan” bir
sonuç alınırsa bu suşlar mikroorganizmanın ta-
nımlanması ve antimikrobik duyarlılık test so-
nuçlarının doğrulanması için saklanıp CLSI di-
lüsyon yöntemi kullanan bir referans laboratuva-
ra gönderilerek sonuçlar doğrulanmalıdır.

6. H. influenzae için Grup A’da ampisilin rutin
olarak test edilir. Amoksisilin aktivitesinin belir-
lenmesinde ampisilin duyarlılık test sonuçları
kullanılmalıdır. Ampisilin ve amoksisiline di-
rençli H. influenzae izolatlarının büyük çoğunlu-
ğu TEM-tipinde beta-laktamaz oluşturur. Çoğun-
lukla doğrudan bir beta-laktamaz testi ampisilin
ve amoksisilin direncinin saptanması için hızlı
bir yol sağlar.

7. H. influenzae’nın bazı nadir beta-laktamaz
negatif ampisiline dirençli (BLNAR) suşları,
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amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin-sulbak-
tam, sefaklor, sefamandol, sefetamet, sefonisid,
sefprozil, sefuroksim, lorakarbef ve piperasilin-
tazobaktama in vitro olarak duyarlı görülseler bi-
le dirençli kabul edilmelidir. 

8. H. influenzae tetrasikline duyarlı ise aynı
zamanda doksisiklin ve minosikline de duyarlı
kabul edilmektedir.

9. Rutin olarak kloramfenikol üriner sistem
izolatlarında bildirilmez.

10. Beta-laktam/beta-laktamaz inhibitör kom-
binasyonlarından amoksisilin-klavulanik asit,
ampisilin-sulbaktam MİK çalışmalarında, ampi-
silin-sulbaktam Grup B ve amoksisilin-klavula-
nik asit Grup C’de yer almasına karşın disk di-
füzyon testinde her ikisi de Grup O’da yer al-
maktadır. MİK çalışmalarında Grup O olarak ça-
lışılan piperasilin-tazobaktam kombinasyonu
disk difüzyon testleri içerisinde yer almamakta-
dır. Yine MİK çalışmaları içerisinde yer alan sefa-
mandol (Grup O) ve sparfloksasin (Grup C) de
disk difüzyon çalışmalarında yer almamaktadır.

Neisseria gonorrhoeae İçin CLSI’nın Önerileri

N. gonorrhoeae için Grup A ve Grup B kate-
gorisinde herhangi bir antimikrobik test edilme-
si önerilmemektedir. Önerilen testler Grup C
içerisinde sunulmuştur, sefiksim veya sefpodok-
simden biri, sefotaksim, seftizoksim veya seftri-
aksondan biri, sefmetazol, sefotetan, sefoksitin,
sefuroksim, siprofloksasin veya gatifloksasin ve-
ya ofloksasinden biri, penisilin, spektinomisin ve
tetrasiklin Grup C içerisinde test edilecek ve ek
kısıtlı bildirimi yapılacak antimikrobiklerdir.

N. gonorrhoeae için disk difüzyon testinde kul-
lanılması önerilen besiyeri GC agar ve %1 tanım-
lanmış üreme katkısıdır (disk difüzyon testi için
sisteinsiz üreme katkısı gerekli değildir). Bakteri
için doğrudan koloni süspansiyonu ile inoküle
edilmesi ve %5 CO2’li ortamda, 36.5°C’de 20-24
saat inkübe edilmesi önerilmektedir. Kullanıla-
cak kontrol suşu Neisseria gonorrhoeae ATCC®

49226’dır.

N. gonorrhoeae için MİK agar dilüsyon yönte-
mi için kullanılması önerilen besiyeri GC agar ve
%1 tanımlanmış üretme katkısıdır (karbapenem-
ler ve klavulanatla yapılan agar dilüsyon testle-
rinde sisteinsiz üreme katkısı kullanılmalıdır,
sistein içeren üreme katkıları diğer ilaçlarda di-
lüsyon test sonuçlarını önemli derecede değiştir-

mez). Bakterinin doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu besiyerine
inoküle edilir ve %5 CO2’li ortamda 36 ± 1°C
(37°C’yi geçmeyecek)’de 20-24 saat inkübasyo-
nu önerilir. Kullanılacak kontrol suşu disk difüz-
yonda olduğu gibi N. gonorrhoeae ATCC®

49226’dır.

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
disk difüzyon test koşulları:

Besiyeri: GC agar ve %1 tanımlanmış üretme
katkısı (disk difüzyon testlerinde sisteinsiz üret-
me katkısı kullanımı gerekli değildir)

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu

İnkübasyon: 36 ± 1°C (37°C’yi geçmeyecek);
%5 CO2’li ortam; 20-24 saat

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
MİK test koşulları:

Besiyeri: Agar dilüsyon: GC agar ve %1 ta-
nımlanmış üretme katkısı (karbapenemler ve
klavulanatla yapılan agar dilüsyon testlerinde
sisteinsiz üretme katkısı kullanılmalıdır. Sistein
içeren üretme katkıları diğer ilaçlarda dilüsyon
test sonuçlarını önemli derecede değiştirmez)

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu

İnkübasyon: 36 ± 1°C (37°C’yi geçmeyecek);
%5 CO2; 20-24 saat

N. gonorrhoeae İçin Notlar

1. N. gonorrhoeae’yi test etmek için önerilen be-
siyeri GC agardır. Besiyeri, otoklavlandıktan sonra
içine %1 tanımlanmış üreme katkısı [1.1 g L-siste-
in, 0.03 g guanin HCL, 3 mg tiamin HCL, 13 mg
PABA, 0.01 g B12, 0.1 g kokarboksilaz, 0.25 g
NAD, 1 g adenin, 10 g L-glutamin, 100 g glikoz,
0.02 g ferrik nitrat (1 L H2O’da)] ilave edilir.

2. Bazı mikroorganizma/ilaç kombinasyonları
için dirençli suşların olmayışı veya ender oluşu
sonuçlarda “duyarlı” dışında bir tanımlama ya-
pılmasını gereksiz kılar. Bu nedenle florokino-
lonlardan trovafloksasin, oral sefemlerden sefik-
sim, sefpodoksim ve sefetamet, parentaral se-
femlerden sefotaksim, seftizoksim, seftriakson,
seftazidim ve sefepim test edildiğinde “duyarlı
olmayan” bir sonuç alınırsa bu suşlar mikroorga-
nizmanın tanımlanması ve antimikrobik duyarlı-
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lık test sonuçlarının doğrulanması için saklanıp
CLSI dilüsyon yöntemi kullanan bir referans labo-
ratuvara gönderilerek sonuçlar doğrulanmalıdır.

3. Disk difüzyon testi ile çalışılırken, N. go-
norrhoeae için “orta duyarlı” bir sonuç ya çözül-
mesi gereken bir teknik sorunu ya da bu zonlara
sahip mikroorganizmaların tedavisinde klinik
deneyim eksikliğine işaret eder. İkinci olasılık
sefmetazol, sefotetan, sefoksitin ve spektinomi-
sin ile tedavisi için geçerlidir. Diğer ajanlarla te-
davi ile düşük yanıt alınmaktadır ve kür oranı
(%85-95) duyarlı olanlara göre (> %95) daha dü-
şüktür.

4. Pozitif bir beta-laktamaz testi; penisilin,
ampisilin ve amoksisiline direnci gösterir. Ancak
bir beta-laktamaz testi, N. gonorrhoeae’de penisi-
lin direncinin sadece bir türünü saptayabilir ve
aynı zamanda epidemiyolojik bilgi sağlamada
kullanılabilir. Kromozom kontrolünde direnci
olan suşlar sadece disk difüzyon yöntemi veya
agar dilüsyon MİK yöntemi gibi ek duyarlılık
testleriyle saptanabilir.

5. Disk difüzyon testi ile çalışılırken, 10 üni-
te penisilin diski ile ≤ 19 mm zon çapı veren N.
gonorrhoeae beta-laktamaz üreten bir suş olarak
kabul edilir. Bununla birlikte plazmid kaynaklı
penisilin direncinin kesin tanısı için beta-lakta-
maz testi tercih edilen hızlı bir duyarlılık meto-
dudur. 

6. Disk difüzyon testi ile çalışılırken 30 µg
tetrasiklin diski ile ≤ 19 mm zon çapı veren N.
gonorrhoeae plazmid kaynaklı tetrasiklin direnci
(TRNG)’ne işaret eder. Bu suşlar dilüsyon testi
ile (MİK ≥ 16 µg/mL) doğrulanmalıdır.

7. Tetrasikline duyarlı olan N. gonorrhoeae ay-
nı zamanda doksisiklin ve minosikline de duyar-
lı kabul edilmektedir.

S. pneumoniae İçin CLSI’nın Önerileri

S. pneumoniae’nın pnömokok enfeksiyonları-
nın tedavisinde amoksisilin, ampisilin, sefepim,
sefotaksim, seftriakson, sefuroksim, imipenem
ve meropenem kullanılabilir, ancak bu ilaçlar
için güvenilir disk difüzyon duyarlılık testleri
bulunmamaktadır. İn vitro aktiviteleri en iyi ola-
rak, MİK yöntemi kullanılarak belirlenebilir.

S. pneumoniae için Grup A’da yer alan birincil
test ve bildirimi yapılacak antimikrobikler eritro-
misin, penisilin ve trimetoprim-sülfametoksa-
zoldür. BOS’tan S. pneumoniae izole edilmişse pe-

nisilin ve sefotaksim veya seftriakson veya mero-
penem güvenilir bir MİK yöntemiyle test edilme-
li ve rutin olarak bildirilmelidir. BOS izolatların-
da vankomisin de MİK veya disk difüzyon yön-
temi kullanılarak test edilmeli ve rutin olarak
bildirilmelidir. Penisilin için diğer örneklerde ru-
tin oksasilin disk tarama testi kullanılabilir. Eğer
oksasilin zon çapı ≤ 19 mm ise, penisilin ve sefo-
taksim veya seftriakson MİK düzeyleri belirlen-
melidir.

Öncelikli olarak test edilmesi gereken, bu-
nunla birlikte sadece kısıtlı olarak bildirimi yapı-
lan Grup B’de S. pneumoniae için test edilecek
antimikrobikler; sefepim, sefotaksim, seftriak-
son, klindamisin, gatifloksasin, gemifloksasin,
levofloksasin, moksifloksasin, ofloksasin, sparf-
loksasin, meropenem, telitromisin, tetrasiklin ve
vankomisindir. Bunlardan sefepim, sefotaksim,
seftriakson ve meropenem sadece güvenilir bir
MİK yöntemiyle test edilmelidir. Vankomisin her
iki yöntemle de test edilebilir. S. pneumoniae’nın
BOS izolatlarında sefotaksim, seftriakson, mero-
penem ve vankomisin için MİK çalışılmalı ve test
sonuçları rutin olarak bildirilmelidir. BOS dışı
örneklerden gelen izolatlarda oksasilin disk ta-
rama testi kullanılabilir. Eğer oksasilin zon çapı
≤ 19 mm ise, penisilin ve sefotaksim veya seftri-
akson MİK düzeyleri belirlenmelidir.

Grup C, birincil grup ilaçlardan birine ya da
daha fazlasına (özellikle aynı sınıftan) dirençli
olan suşlar için ek veya alternatif antimikrobik
ilaçları kapsamaktadır. S. pneumoniae için Grup
C’de yer alan ve ek kısıtlı bildirim için test edile-
cek antimikrobiklerden amoksisilin, amoksisi-
lin-klavulanik asit, sefuroksim, ertapenem ve
imipenemin sadece MİK yöntemiyle test edilme-
si önerilirken bu grupta yer alan kloramfenikol,
linezolid, rifampin hem disk difüzyon hem de
MİK yöntemi çalışılabilir. 

Streptokoklar için disk difüzyon testinde
kullanılması önerilen besiyeri %5 defibrine ko-
yun kanı eklenmiş Mueller-Hinton Agar
(MHA)’dır. Bakteri için doğrudan koloni süspan-
siyonu ile inoküle edilmesi ve %5 CO2’li ortam-
da, 35°C’de 20-24 saat inkübe edilmesi öneril-
mektedir. Kullanılacak kalite kontrol suşu
Streptococcus pneumoniae ATCC® 49619’dur. Be-
lirli beta-laktamlarla S. pneumoniae için güvenilir
disk difüzyon yorumlama kriterlerinin bulunma-
masına karşın S. pneumoniae ATCC® 49619, tüm
Streptococcus spp. ile yapılan tüm disk difüzyon
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testlerinde kalite kontrol suşu olarak kullanıl-
maktadır. Streptokoklar için daptomisin test edi-
lirken bazı Mueller-Hinton agar serilerinde kalsi-
yumun eksik olduğu ve küçük zon oluşumuna
neden olabileceği not edilmelidir. Oksasilinin 1
µg’lık diski ile kalite kontrol suşu S. pneumoniae
ATCC® 49619’un vermesi gereken zon ≤ 12
mm’dir. Bu diske ait bozulma en iyi kalite kont-
rol suşu S. aureus ATCC® 25293 ile belirlenir;
kabul edilebilir zon çapı 18-24 mm’dir.

S. pneumoniae için MİK sıvı dilüsyon yönte-
mi için kullanılması önerilen besiyeri hemolizli at
kanı (%2.5-5 v/v) eklenmiş, katyonu ayarlanmış
Mueller-Hinton buyyonudur. Bakteri doğrudan
0.5 McFarland standardına eşdeğer koloni süs-
pansiyonu besiyerine inoküle edilir ve normal
atmosfer şartlarında 35°C’de 20-24 saat inkübas-
yonu önerilir. Kullanılacak kalite kontrol suşu
disk difüzyonda olduğu gibi S. pneumoniae
ATCC® 49619’dur. Daptomisin için S. pneumoni-
ae ATCC® 49619 ile yapılan MİK kalite kontrol
testinde Mueller-Hinton buyyona son konsant-
rasyon 50 µg/mL olacak şekilde kalsiyum eklen-
diğinde elde edilen MİK aralıkları 0.06-0.5’tir.
Daptomisin için agar dilüsyon testi onaylanma-
mıştır. Tigesiklinin sıvı mikrodilüsyon testinde
MİK panelleri hazırlanırken besiyeri kullanılaca-
ğı gün taze hazırlanmalıdır. Paneller yapıldığın-
da besiyeri 12 saatten eski olmamalıdır. Buna
karşın paneller daha sonra kullanım amacıyla
dondurulabilir.

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
disk difüzyon test koşulları:

Besiyeri: %5 koyun kanı eklenmiş MHA

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; %5 CO2’li ortam; 20-
24 saat

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
MİK test koşulları:

Besiyeri: Sıvı dilüsyon: Hemolizli at kanı
(LHB) (%2.5-5 v/v) eklenmiş, katyonu ayarlan-
mış Mueller-Hinton buyyonu (CAMHB)

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; normal atmosfer, 20-
24 saat

S. pneumoniae İçin Notlar

1. BOS kültürlerinden izole edilen S. pneumo-
niae izolatlarında sadece penisilin, vankomisin
ve sefotaksim veya seftriakson veya meropenem
test sonuçları rutin olarak bildirilmelidir.

2. Pnömokokal enfeksiyonları tedavi için
amoksisilin, ampisilin, sefepim, sefotaksim, seft-
riakson, sefuroksim, ertapenem, imipenem ve
meropenem kullanılabilir. Bununla birlikte bu
ajanlar için güvenilir disk difüzyon testi henüz
yoktur. Bunların in vitro aktiviteleri en iyi MİK
yöntemiyle belirlenir.

3. S. pneumoniae’nın BOS izolatlarında penisi-
lin ve sefotaksim veya seftriakson veya merope-
nem güvenilir bir MİK yöntemiyle (CLSI M7 do-
küman) çalışılmalı ve rapor edilmelidir. Bu gibi
izolatlarda MİK veya disk difüzyon yöntemiyle
vankomisin de çalışılmalıdır.

4. Bazı mikroorganizma/ilaç kombinasyonları
için dirençli suşların olmayışı veya ender oluşu
sonuçlarda “duyarlı” dışında bir tanımlama ya-
pılmasını gereksiz kılar. Bu nedenle vankomisin
(MİK ile) ve linezolid (MİK veya disk difüzyon)
test edildiğinde “duyarlı olmayan” bir sonuç alı-
nırsa bu suşlar mikroorganizmanın tanımlanma-
sı ve antimikrobik duyarlılık test sonuçlarının
doğrulanması için saklanıp CLSI dilüsyon yönte-
mi kullanan bir referans laboratuvara gönderile-
rek sonuçlar doğrulanmalıdır.

5. MİK yöntemiyle penisiline duyarlı bir pnö-
mokok izolatı, ampisilin, amoksisilin, amoksisi-
lin-klavulanik asit, ampisilin-sulbaktam, sefak-
lor, sefdinir, sefepim, sefetamet, sefiksim, sefo-
taksim, sefprozil, seftibuten, seftriakson, sefu-
roksim, sefpodoksim, seftizoksim, ertapenem,
imipenem, lorakarbef ve meropeneme duyarlı
kabul edilir. Penisiline orta derecede duyarlı ve-
ya penisiline dirençli izolatlara karşı ampisilin,
ampisilin-sulbaktam, seftibuten, sefetamet, sefti-
zoksim ve sefiksimin test edilmesi önerilmemek-
tedir, çünkü bu ilaçların S. pneumoniae için güve-
nilir yorumlama kriterleri bulunmamaktadır. Pe-
nisiline duyarlı olmayan suşlarda bu ilaçlarla alı-
nan klinik yanıtın daha düşük olabileceği konu-
sunda klinisyenler uyarılmalıdır.

6. Rx: İntravenöz penisilinlerin yüksek dozla-
rı (örneğin; böbrek fonksiyonları normal olan
erişkinlerde dört saatte bir en az 2 milyon ünite)
veya ampisilin, orta derecede duyarlı grupta yer
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alan suşlara bağlı pnömokokal pnömoninin te-
davisinde etkilidir.

7. Disk difüzyon ile pnömokok izolatında ok-
sasilin zon çapı ≥ 20 mm (MİK 0.06 µg/mL) ise
penisiline duyarlıdır ve ampisilin, amoksisilin,
amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin-sulbaktam,
sefaklor, sefdinir, sefepim, sefetamet, sefiksim, se-
fotaksim, sefprozil, seftibuten, seftriakson, sefu-
roksim, sefpodoksim, seftizoksim, ertapenem,
imipenem, lorakarbef ve meropeneme duyarlı
olarak değerlendirilir. Kabul edilmiş endikasyon-
lar için bu ajanların test edilmesi gerekli değildir.

8. Disk difüzyon testinde 1 µg oksasilin diski
kullanılarak penisilin direnci araştırılırken zon
çapı 19 mm ise penisilin ve sefotaksim veya seft-
riakson veya meropenemin duyarlılıkları MİK
yöntemiyle çalışılmalıdır. Zira bu suşlar bu du-
rumda bu ajanlar için dirençli, orta duyarlı veya
duyarlı olabilir. Bu izolatlar penisiline dirençli
veya orta duyarlı diye rapor edilmemeli, sadece
oksasilin zon çapı 19 mm diye belirtilmelidir (≥
20 duyarlı). 

9. MİK yöntemiyle sefepim çalışıldığında,
yalnız “menenjit dışı” için yorumlar bildirilir ve
raporda menenjit dışı olduğu belirtilir. Zira sefe-
pimin menenjitte kullanımı için ABD-FDA onay-
lı endikasyonu yoktur.

10. BOS izolatlarında MİK yöntemiyle sefo-
taksim ve seftriakson çalışıldığında sadece me-
nenjit yorumlarını bildiriniz. Menenjitli hasta-
larda sefotaksim veya seftriakson kullanılırken
maksimum dozları ile tedavi gerekir.

11. BOS dışı tüm izolatlarda MİK yöntemiyle
sefotaksim ve seftriakson çalışıldığında hem me-
nenjit hem de menenjit dışı için yorumları bir-
likte bildiriniz. Sefotaksimde menenjit dışı yo-
rum kriterlerinin kullanımı ciddi pnömokok en-
feksiyonlarında uygun olan dozların kullanımını
gerektirir (örn: sekiz saatte bir veya daha sık,
erişkinde 1 g, çocukta 50 mg/kg).

12. Disk difüzyon çalışmasında S. pneumoni-
ae suşlarının vankomisin zon çapı hiçbir zaman
17 mm’den küçük olmamalıdır, olursa referans
laboratuvara gönderilmelidir.

13. Azitromisin, klaritromisin ve diritromisi-
ne duyarlılık ve direnç eritromisin kullanarak
belirlenebilir. 

14. Makrolidler ve kloramfenikol üriner sis-
tem izolatlarında rutin olarak bildirilmez.

15. Tetrasikline duyarlı olan mikroorganiz-
malar aynı zamanda doksisiklin ve minosikline
duyarlı kabul edilmektedir. 

16. Rx: Rifampin antimikrobik kemoterapi
için tek başına kullanılmamalıdır.

17. MİK test yönteminden farklı olarak disk
difüzyon yönteminde penisilin duyarlılığı için
oksasilin diski kullanılmaktadır. Ayrıca, disk di-
füzyon testinde çalışılmayan penisilin grubun-
dan amoksisilin (Grup C) ve amoksisilin-klavu-
lanik asit (Grup C) menenjit dışı izolatlarda MİK
yöntemiyle çalışılabilir.

18. Disk difüzyon ile test edilmeyen ve MİK
yöntemiyle çalışılan antimikrobikler; Parenteral
sefemlerden sefepim, sefotaksim, seftriakson
Grup B içinde ve sefuroksim sodyum Grup C
içinde, oral sefemlerden sefaklor, sefdinir, sefpo-
doksim, sefprozil, sefuroksim aksetil, lorakarbef
Grup O içinde, karbapenemler’den meropenem
Grup B ve ertapenem ve imipenem Grup C için-
de test edilmektedir.

S. pneumoniae Dışındaki Streptococcus spp. 
İçin CLSI’nın Önerileri

S. pneumoniae dışındaki streptokoklar için
Grup A’da yer alan ve birincil olarak test edilebi-
lecek antimikrobikler eritromisin, penisilin
ve/veya ampisilin olarak belirtilmektedir. Her üç
antimikrobik de hem disk difüzyon hem de MİK
yöntemiyle çalışılabilir. Disk difüzyon ile çalış-
mada penisilin veya ampisilinden birinin kulla-
nılması yeterlidir. MİK çalışmalarında beta-he-
molitik grup çalışılırken yine penisilin veya am-
pisilinden birinin çalışılması yeterli iken, viri-
dans grupta her ikisinin de çalışılması önerilir.
Eritromisin duyarlılığı, azitromisin, klaritromi-
sin ve diritromisine karşı duyarlılığı da belirler.
Makrolid grubu antimikrobik sonuçları üriner
sistemden izole edilen suşlarda rutin olarak test
edilmez ve bildirilmez.

S. pneumoniae dışındaki streptokokların ço-
ğunda dirençle ilgili önemli bir sorun yoktur.
Grup B streptokoklar ampisilin, penisilin ve se-
fazoline duyarlıdır. Bu nedenle doğum esnasında
Grup B streptokok profilaksisinde penisilin veya
ampisilin önerilmektedir. Anafilaksi yönünden
düşük risk taşıyan penisiline allerjik kadınlarda
sefazolin önerilirken, yüksek risk taşıyanlarda
klindamisin veya eritromisin kullanılabilir, an-
cak klindamisin ve/veya eritromisine direnç göz-
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lenebilir. Ağır penisilin allerjisi olan hamile bir ka-
dında grup B streptokok izole edildiğinde, klinda-
misin ve eritromisin test edilerek bildirilmelidir.

Streptococcus pyogenes ya da Streptococcus
agalactiae’nın tedavisi için FDA’nın onayladığı
penisilin ve diğer beta-laktamlar için rutin du-
yarlılık testi yapılması da klinik açıdan gerekli
değildir, çünkü vankomisinde olduğu gibi, di-
rençli suş tanımlanmamıştır. Epidemiyoloji veya
direnç gelişiminin izlenmesi amaçlarıyla yapıla-
cak testlerde orta derecede duyarlı veya dirençli
bulunan her suş doğrulama amacıyla bir referans
laboratuvara gönderilmelidir.

Kan ve normalde steril olan vücut bölgelerin-
den (örneğin; BOS, kan, kemik vs.) izole edilen
viridans streptokokların penisilin veya ampisilin
duyarlılıkları bir MİK yöntemi kullanılarak test
edilmelidir. Penisilin veya ampisiline orta dere-
cede duyarlı olan izolatlar bakterisidal etki için
bir aminoglikozidle kombine tedaviye gereksin-
me gösterebilir. Penisilin, ampisilin, levofloksa-
sin, ofloksasin ve daptomisin için disk difüzyon
yorumlama kriterleri, sadece beta-hemolitik
streptokoklara ait sonuçların bildirilmesinde
kullanılır.

S. pneumoniae dışındaki Streptococcus spp.
için Grup B’de kloramfenikol, klindamisin ve
vankomisinin test edilmesi önerilmektedir. Üri-
ner sistemden izole edilen mikroorganizmalarda
kloramfenikol, klindamisin rutin olarak test edil-
mez ve bildirilmez. Ağır penisilin allerjisi olan
hamile bir kadında grup B streptokok izole edil-
diğinde, klindamisin test edilerek bildirilmelidir.

Grup C içinde test edilecek antimikrobikler;
beta-hemolitik grup’ta bir suş izole edildiğinde
sefepim, sefotaksim veya seftriaksondan sadece
biri disk difüzyon ya da MİK yöntemiyle test edi-
lebilir. Viridans grup’ta bir suş izole edildiğinde
bu grupta test edilecek antimikrobikler sefepim,
sefotaksim, seftriakson, daptomisin, levofloksa-
sin, ofloksasin, linezolid, kinupristin-dalfopris-
tin. Levofloksasin ve ofloksasin için disk difüz-
yon yorumlama kriterleri, sadece beta-hemolitik
streptokoklara ait sonuçların bildirilmesinde kul-
lanılır. Daptomisin sadece beta-hemolojik strep-
tokoklarda (disk difüzyon) bildirilirken, kinup-
ristin-dalfopristin sadece S. pyogenes’te bildirilir. 

S. pneumoniae dışındaki Streptococcus spp.’nin
disk difüzyon ve MİK yöntemi için kullanılacak
kontrol suşları, besiyeri, inokülasyon ve üreme

şartları S. pneumoniae’da olduğu gibidir. Ayrıca
bu bölümde bahsedilen bütün mikroorganizma-
lar için tüm MİK çalışmalarında dört sulandırım
aralığında kabul edilebilir aralıkların uç değerle-
rine eşit sonuçlar şüpheli kabul edilmelidir. So-
nuçlarının geçerliliği diğer kontrol suşlarıyla
desteklenmelidir.

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
disk difüzyon test koşulları:

Besiyeri: %5 koyun kanı eklenmiş MHA

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; %5 CO2’li ortam; 20-
24 saat

Klinik izolatlar ve kalite kontrol işlemi için
MİK test koşulları

Besiyeri: Sıvı dilüsyon: LHB (%2.5-5 v/v) ek-
lenmiş, CAMHB, daptomisin için 50 µg/mL kal-
siyum eklenmiş CAMHB Agar dilüsyon: Koyun
kanlı (%5 v/v) MHA (bir sülfonamid test edilece-
ği zaman hemolizli at kanı kullanılmalıdır); Dap-
tomisin için agar dilüsyonu onaylanmamıştır.

İnokülum: Doğrudan 0.5 McFarland stan-
dardına eşdeğer koloni süspansiyonu 

İnkübasyon: 35 ± 2°C; normal atmosfer, 20-
24 saat (agar dilüsyonda üreme için gerektiğinde
CO2)

S. pneumoniae Dışındaki Streptococcus spp. 
İçin Notlar

1. Beta-hemolitik grup; streptokokların Grup
A (S. pyogenes), C veya G antijeni içeren, büyük
koloni oluşturan piyojenik suşlarını ve Grup B
antijeni içeren (S. agalactiae) suşlarını kapsa-
maktadır. Grup A, C, F veya G antijenlerini içe-
ren (önceden S. milleri olarak tanımlanan S. an-
ginosus), küçük koloniler oluşturan beta-hemoli-
tik suşlar viridans grubundan sayılmaktadır ve
viridans grubu için kullanılan yorumlama kriter-
leri kullanılmalıdır. Viridans grupta ayrıca S. mi-
tis, S. oralis, S. sanguis, S. salivarius, S. intermedi-
us, S. constellatus, S. mutans ve S. bovis bulun-
maktadır.

2. Grup A ve Grup B streptokokların tedavi-
sinde FDA tarafından onaylanmış olan penisilin-
ler ve diğer beta-laktamlar için duyarlılık testleri
klinik olarak gerekli değildir ve rutin olarak ya-
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pılmasına gerek yoktur, çünkü vankomisinde ol-
duğu gibi, dirençli suş saptanmamıştır. Sınır de-
ğerler ve yorumlama kriterleri ilaç geliştirme,
epidemiyoloji veya direnç gelişiminin izlenmesi
amaçlarıyla verilmektedir. Orta derecede duyarlı
veya dirençli bulunan her suş, doğrulama ama-
cıyla bir referans laboratuvara gönderilmelidir.

3. Pnömokok dışı streptokoklar için önerilen
yorumlama kriterleri farklı türlerin popülasyon
dağılımlarına, antimikrobik ilaçların farmakoki-
netiklerine, daha önce yayınlanmış literatüre ve
alt komitenin bazı üyelerinin klinik deneyimine
dayanarak önerilmiştir. Bu grupta birçok ilaç için
sistematik olarak toplanmış klinik veri yoktur.

4. Hemolizli at kanı hazırlama aşamaları CLSI
dokümanı M7- Aerop Üreyen Bakteriler İçin Di-
lüsyon Yöntemi ile Antimikrobik Duyarlılık Testle-
ri’nde verilmektedir.

5. Bazı mikroorganizma/ilaç kombinasyonları
için dirençli suşların olmayışı veya ender oluşu
sonuçlarda “duyarlı” dışında bir tanımlama ya-
pılmasını gereksiz kılar. “Duyarlı olmayan” bir
sonuç alınan suşlarda mikroorganizmanın ta-
nımlanması ve antimikrobik duyarlılık test so-
nuçları doğrulanmalıdır. Bundan sonra izolatlar
saklanıp CLSI dilüsyon yöntemi kullanan bir re-
ferans laboratuvara gönderilerek sonuçlar doğru-
lanmalıdır.

6. Penisiline duyarlı streptokok izolatları uy-
gun endikasyonlarda, ampisilin, amoksisilin,
amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin-sulbak-
tam, sefaklor, sefazolin, sefdinir, sefepim, sefpro-
zil, sefotaksim, seftibuten (sadece Grup A strep-
tokok), seftriakson, sefuroksim, sefpodoksim,
seftizoksim, sefradin, sefalotin, sefapirin, ertape-
nem, imipenem, lorakarbef ve meropeneme de
duyarlı kabul edilebilir ve bu ilaçları tekrar test
etmeye gerek yoktur.

7. Beta-hemolitik streptoklar için breakpoint
uygun olsa da penisilin, ampisilin ve oksasilin
disk difüzyon testi viridans streptokoklar için
güvenilir değildir. Bu nedenle beta-hemolitik
streptokoklar için her iki test yöntemi kullanılsa
da viridans streptokoklar sadece MİK yöntemiyle
çalışılmalıdır. Özellikle steril vücut alanlarından
(örn: BOS, kan, kemik) izole edilen viridans
streptokoklar için penisilin duyarlılığı MİK me-
todu ile test edilmelidir.

8. Penisilin MİK’leri 0.12 µg/mL’den veya am-
pisilin MİK’leri 0.25 µg/mL’den yüksek olan be-

ta-hemolitik streptokok suşu gözlenmemiştir,
böyle suşları bir referans laboratuvara gönderiniz.

9. Rx: Penisilin ve ampisiline orta derecede
duyarlı izolatlar bakterisidal etki için bir ami-
noglikozidle kombine tedavi gerektirebilir. 

10. Sınır değerler sadece beta-hemolitik
streptokoklar içindir.

11. Azitromisin, klaritromisin ve diritromisi-
ne duyarlılık ve direnç durumu eritromisin testi
ile belirlenebilir.

12. Üriner sistem izolatlarında rutin olarak
bildirilmez.

13. Rx: Grup B streptokoklar için intrapar-
tum profilakside penisilin veya ampisilin öneril-
mektedir. Anafilaksi yönünden düşük risk taşı-
yan penisiline allerjik kadınlarda sefazolin öneri-
lirken yüksek risk taşıyanlarda klindamisin veya
eritromisin kullanılabilir. Grup B streptokoklar
ampisilin, penisilin ve sefazoline duyarlıdır. An-
cak klindamisin ve/veya eritromisine dirençli
olabilir. Ağır penisilin allerjisi olan (anafilaksi
yönünden yüksek risk) bir hamile kadında grup
B streptokok izole edildiğinde, klindamisin ve
eritromisin test edilmeli ve bildirilmelidir.

14. Tetrasikline duyarlı olan mikroorganiz-
malar aynı zamanda doksisiklin ve minosikline
duyarlı kabul edilmektedir. 

15. Beta-hemolitik streptokokların makrolide
dirençli izolatlarında klindamisine yapısal veya
indüklenebilir direnç olabilir [MLSB (makrolid,
linkozamid ve tip B streptogramin) direnci ola-
rak da tanımlanan erm geni tarafından kodlanan
23S rRNA’nın metilasyonu] veya sadece makro-
lidlere direnç olabilir (mef geni tarafından kodla-
nan atım pompası mekanizması). İndüklenebi-
len klindamisin direnci bir disk yaklaştırma testi
kullanılarak saptanabilir. Disk difüzyon yöntemi
kullanılan bu testte 2 µg’lık bir klindamisin dis-
ki 15 µg’lık bir eritromisin diskinin kenarından
12 mm uzaklığa yerleştirilir. İnkübasyondan
sonra klindamisin zonunda kütleşme görülme-
yen mikroorganizmalar klindamisine duyarlı
olarak bildirilir. Klindamisin diskinin eritromi-
sin diskine bakan kenarındaki zonda bir kütleş-
me olması (“D” zonu olarak tanımlanır) indük-
lenebilir klindamisin direncini göstermektedir.
Bu izolatlar “klindamisine dirençli” olarak bildi-
rilmelidir. Sonuca “bu izolatta indüklenebilir
klindamisin direnci vardır, ancak klindamisin
bazı hastalarda etkili olabilir.” yorumu eklenebilir.
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16. Levofloksasin breakpoint sonucu sadece
beta-hemolitik streptokoklarda rapor edilmelidir.

17. Kinupristin-dalfopristin sadece S. pyoge-
nes’te bildirilir ve sadece S. pyogenes’te kinupris-
tin-dalfopristin breakpoint sonuçları rapor edilir.

Genel Açıklamalar

Yukarıda bahsedilen mikroorganizmalar
BOS’tan izole edildiğinde, sadece oral yoldan ve-
rilen antimikrobikler, sefuroksim sodyum hariç
birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, klindami-
sin, makrolidler, tetrasiklinler ve florokinolonlar
BOS enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edile-
cek ilaçlar değildirler ve etkili olmayabilirler, bu
nedenle BOS izolatlarında bu antimikrobiklerin
rapor edilmemesi önerilir.

Duyarlılık testi yapılacak ve bildirilecek olan
en uygun antimikrobik ilaçların seçimi, klinik
laboratuvarın, enfeksiyon hastalıkları uzmanları,
hastane eczanesi, enfeksiyon kontrol komitesi ve
eczane ve terapötik komitelerine danışarak ala-
cağı bir karardır. 

CLSI önerilerinde her mikroorganizma grubu
için verilen öneriler, etkinlikleri kanıtlanmış, ka-
bul edilebilir in vitro test performansı gösteren
ilaçlardan oluşan listeler sunulmaktadır. Bu liste
ilaçların A, B ve C gruplarına alınırken klinik et-
kinlikleri, direnç sıklığı, direncin en aza indiril-
mesi, fiyat, klinik kullanım için FDA onayı ve ilk
seçenek ve alternatif ilaçlar için uzlaşılan şimdi-
ki önerileri kapsar. 

Grup A da öncelikli olarak test edilmesi ve
bildirilmesi gereken antimikrobikler yer alır. 

Grup B, öncelikli olarak test edilmesi gereke-
bilen, bununla birlikte sadece kısıtlı olarak, ör-
neğin; mikroorganizma Grup A’daki aynı sınıf-
tan ilaçlara dirençli olduğunda bildirilecek ilaç-
ları içermektedir. Sonucun bildirilmesini gerekti-
ren diğer durumlar, belirli örnekler (örneğin;
BOS’tan izole edilen H. influenzae için üçüncü
kuşak sefalosporinler); bildirilen allerji veya in-
tolerans durumları; Grup A’daki bir ilaca yanıt
alınamaması; polimikrobiyal enfeksiyonlar, fark-
lı mikroorganizmaların etken olduğu çoğul
odaklı enfeksiyonlar veya enfeksiyon kontrolüne
epidemiyolojik yardım amaçlı bildirimdir. 

Grup C, birincil grup ilaçlardan birine ya da
daha fazlasına dirençli olan suşların endemik ve-
ya epidemik olarak bulunduğu sağlık kuruluşla-
rında; ender rastlanan etkenlerin tedavisi için ve-

ya enfeksiyon kontrolüne epidemiyolojik yar-
dımcı olarak bildirim amacıyla test edilmesi ge-
rekebilen ek veya alternatif antimikrobik ilaçları
kapsamaktadır. Grup U, üriner sistem enfeksi-
yonlarında kullanılacak, Grup O mikroorganiz-
ma için klinik endikasyonu olan ancak ABD’de
test ve bildirimine onay olmayan, Grup Inv. ise
araştırma aşamasında olan ve FDA’dan henüz
onay almamış antimikrobiklere işaret eder.

İlaçların aynı gruplarda sunulması, yorumla-
ma kriterleri (duyarlı, orta veya dirençli) ve kli-
nik etkinlikleri benzer olan ilaç gruplamalarını
tanımlamaktadır. Bunun için, testlerde her grup-
tan sadece bir ilaç seçilmelidir. Test edilen büyük
bir bakteri popülasyonuna dayanarak büyük ve
çok büyük hata toplamının %3’ten az, küçük ha-
taların ise %10’dan az olduğu durumlar için an-
timikrobikler arasında “veya” ibaresi konulmuş-
tur ve bunlardan sadece birinin test edilmesi di-
ğerlerinin sonucunu bildirmek için de yeterlidir.
Örneğin; H. influenzae’da sefotaksim veya seftri-
akson benzer antimikrobik ilaçlar için de kulla-
nılmaktadır.

CLSI M100-S17 ve M100-S16
Standartlarında Değişiklikler

Disk difüzyon test çalışmalarına, H. influen-
zae ATCC® 49247 için 5 µg faropenem 15-22
mm, 5 µg iklaprim 24-33 mm ve 30 µg seftarolin
29-39 mm zon çaplarında 1 yıl deneme aşamasın-
da eklenmiştir. S. pneumoniae ATCC® 49619 için
5 µg faropenem 27-35 mm, 5 µg iklaprim 21-29
mm ve 30 µg seftarolin 31-41 mm zon çaplarında
bir yıl deneme aşamasında eklenmiştir.

MİK test çalışmalarına, H. influenzae
ATCC® 49247 için iklaprim için 0.12-1 µg/mL
ve seftarolin 0.03-0.12 µg/mL bir yıl deneme aşa-
masında eklenmiştir. S. pneumoniae ATCC®

49619 için iklaprim için 0.03-0.12 µg/mL ve sef-
tarolin 0.008-0.03 µg/mL bir yıl deneme aşama-
sında eklenmiştir. Daha önce 0.002-0.015 µg/mL
olarak test edilmesi önerilen telavansin için bir
yıl deneme aşamasında 0.004-0.03 µg/mL olarak
önerilmiştir.

CLSI M100-S17 ve M100-S16
Standartlarında Rutin Test
Bildirimlerinde Değişiklikler

Disk difüzyon çalışmalarında: N. gonorrho-
eae için M100-S16’da Grup C’de sefiksim, sefpo-
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doksim, sefotaksim, seftizoksim ve seftriaksondan
sadece birinin test edilmesi önerilirken, M100-
S17’de sefiksim veya sefpodoksimden biri ve sefo-
taksim, seftizoksim veya seftriaksondan birinin
test edilmesi önerilmektedir.

S. pneumoniae dışındaki streptokoklar için,
M100-S17’de Grup C’de sefepim, sefotaksim ve
seftriakson için beta-hemolitik grup ve viridans
grup ayrımı verilmekte ve beta-hemolitik grup
için üçünden birinin test edilmesi önerilirken, bir
yıl deneme aşamasında viridans grup için her
üçünün de test edilmesi önerilmektedir. Oysa
M100-S16’da bu tür bir ayrım olmaksızın S. pne-
umoniae dışındaki tüm streptokoklar için üç anti-
mikrobikten birinin test edilmesi önerilmekteydi.

MİK test çalışmalarında: H. influenzae için
Grup C’de daha önce M100-S16’da sadece biri
test edilen azitromisin ve klaritromisinin M100-
S17’de her ikisinin de test edilmesi, benzer şekil-
de sefaklor, sefprozil ve lorakarbeften sadece biri
daha önce test edilirken, her üçünün de test edil-
mesi önerilmektedir.

N. gonorrhoeae için M100-S16’da Grup C’de
sefiksim, sefpodoksim, sefotaksim, seftizoksim ve
seftriaksondan sadece birinin test edilmesi öneri-
lirken, M100-S17’de sefiksim veya sefpodoksim-
den biri ve sefotaksim, seftizoksim veya seftriak-
sondan birinin test edilmesi önerilmektedir.

S. pneumoniae için M100-S16’da Grup B’de
sefepim ve sefotaksim veya seftriaksondan biri
test edilecek antimikrobikler olarak verilirken,
M100-S17 standardında her üçününde test edil-
mesi önerilmektedir. M100-S16’da Grup C’de

amoksisilin veya amoksisilin-klavulanik asitten
biri test edilecek antimikrobikler olarak verilir-
ken M100-S17’de her ikisi de test edilecek ajan-
lar olarak verilmiştir. 

S. pneumoniae dışındaki streptokoklar için,
Grup A’da, daha önce penisilin ya da ampisilinden
birinin test edilmesi önerilirken, yeni uygulamada
bir yıl deneme amaçlı beta-hemolitik grup ve viri-
dans grup olarak ayrım yapılmış ve beta-hemoli-
tik grup için iki antimikrobikten birinin test edil-
mesi önerilirken, viridans grup için her ikisinin
de test edilmesi önerilmiştir. Grup C’de sefepim,
sefotaksim ve seftriakson için beta-hemolitik grup
ve viridans grup ayrımı verilmekte ve beta-hemo-
litik grup için üçünden birinin test edilmesi öne-
rilirken, bir yıl deneme aşamasında viridans grup
için her üçünün de test edilmesi önerilmektedir.
Önceki yıl bu tür bir ayrım olmaksızın S. pneumo-
niae dışındaki tüm Streptokoklar için üç antimik-
robikten birinin test edilmesi önerilmekteydi.
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Tablo 1. Antimikrobik duyarlılık test sonuçlarının doğrulanması ve mikroorganizma tanısının kesinleştiril-
mesi için öneriler

Kategori I a Kategori II b

Bildirilmemiş, ender olan Bir merkezde ender olan
Mikroorganizma ve/veya teknik hatalardan ve/veya teknik hatalardan
veya grup kaynaklanan fenotipler kaynaklanan fenotipler

Haemophilus influenzae Aztreonam - NS Ampisilin - R ve beta-laktamaz negatif 

Karbapenem - NS Amoksisilin-klavulanik asit - R

Üçüncü kuşak sefalosporin c - NS 

Florokinolon - NS

Neisseria gonorrhoeae Üçüncü kuşak sefalosporin - R Florokinolon - R

Streptococcus pneumoniae Florokinolon - R Penisilin - R 

Linezolid c - NS Üçüncü kuşak sefalosporin - R 

Vankomisin c - NS

Streptococcus, beta grubu Ampisilin veya penisilin c - NS 

Üçüncü kuşak sefalosporin c - NS

Daptomisin c - NS 

Linezolid c - NS 

Streptococcus, viridans grubu Daptomisin c - NS Penisilin - I veya R

Linezolid - NS 

a. Kategori I: Hasta izolatlarında bu kategoride verilen sonuçlar gözlendiğinde aşağıdakilerden bir veya birkaçı ile doğrulanmalıdır:
1. Değişik sonuçların transkripsiyon hataları, kontaminasyon veya bozuk bir panel, plak ya da kart kullanımına bağlı olup olma-
dığından emin olunmalı.
2. Hastanın önceki sonuçlarına bakılarak aynı izolatın daha önceden de bulunmuş ve doğrulanmış olup olmadığının belirlenmesi.
3. İzolatın doğru tanımlanmış olduğundan kesin emin olunması.
4. Sonuçların kesinleştirilmesi için duyarlılık testinin tekrarlanması. Bazen testin farklı bir yöntem ile tekrar edilmesi yardımcı olabilir.
5. Yukarıda NS (duyarlı değil) olarak belirtilen, duyarlı dışında sonuç veren mikroorganizmalar için; 1. Mikroorganizmanın tanı-
sı kesinleştirilmelidir; 2. Antimikrobik duyarlılık test sonuçları kesinleştirilmelidir; 3. İzolat saklanmalı; ve 4. CLSI referans dilüsyon
yöntemiyle test edecek bir referans laboratuvara gönderilmelidir.
b. Kategori II: Hasta izolatlarında bu kategoride verilen sonuçlar gözlendiğinde, o merkezde direnç ender ise Kategori I’de ve-
rilen doğrulama evreleri dikkate alınmalıdır.
c. Bu antimikrobik ilaç/mikroorganizma kombinasyonlarında bugüne değin direnç saptanmamıştır.
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Tablo 2. Nadiren izole edilen yada güç üreyen mikroorganizmalar için test şartları ve kalite kontrol öneri-
leri  özet tablosu

Sıvı Sıvı
Organizma/ mikrodilüsyon, mikrodilüsyon, Disk difüzyon testi

Tablo organizma MİK test MİK inkübasyon (besiyeri/inkübasyon

no grubu besiyeri şartları şartları) Kalite kontrol suşu

1 Abiotrophia spp., CAMHB-LHBc 35°C; normal  Uygulanamaz S. pneumoniae 
Granulicatella spp. (%2.5-5 v/v) + atmosfer; ATCC®49619

%0.001 20-24 saat

piridoksal HCL

2 Aeromonas hydrophila CAMHB 35°C; normal 35 °C; normal   E. coli ATCC®25922 
complex, Plesiomonas atmosfer; atmosfer 16-18 E. coli ATCC®35218a

shigelloides 16-20 saat saat MHA d (katkısız)

3 Bacillus spp. CAMHB 35°C; normal Uygulanamaz S. aureus ATCC®29213 
(B. anthracis hariç) atmosfer; 16-20 saat

4 Campylobacter CAMHB-LHB 36°C; 48 saat veya   Uygulanamaz C. jejuni ATCC®33560 
jejuni/coli (%2.5-5 v/v) 42°C 24 saat  %10

CO2, %5 O2, %85
N2 (mikroaerobik)

5 Corynebacterium spp. CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae 
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 24-48 saat ATCC®49619

6 Erysipelothrix CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae 
rhusiopathiae (%2.5-5 v/v) atmosfer; 20-24 saat ATCC®49619

7 HACEK e grup CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae 
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 24-48 saat ATCC®49619

E. coli ATCC®35218a

8 Lactobacillus spp. CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae 
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 20-24 saat ATCC®49619

9 Leuconostoc spp. CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 20-24 saat ATCC®49619

10 Listeria CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae
monocytogenes (%2.5-5 v/v) atmosfer; 20-24 saat ATCC®49619

11 Moraxella catarrhalis CAMHB 35°C; normal Uygulanamaz S. aureus ATCC®29213  
atmosfer; 20-24 saat E. coli ATCC®35218a

12 Pasteurella spp. CAMHB-LHB 35°C; normal 35°C; normal S. pneumoniae
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 18-24 saat atmosfer; 18-24 saat ATCC®49619

MHA %5 E. coli ATCC®35218a

koyun kanı ile S. aureus ATCC®25923
(seçilmiş ilaçlarla
birlikte disk difüzyon için)

13 Pediococcus spp. CAMHB-LHB 35°C; normal Uygulanamaz S. pneumoniae
(%2.5-5 v/v) atmosfer; 20-24 saat ATCC®49619

14 Vibrio spp. CAMHB 35°C; normal 35°C; normal atmosfer E. coli ATCC®25922
(V. cholerae hariç) b atmosfer; 16-20 saat 16-18 saat MHA (katkısız) E. coli ATCC®35218a

a. Beta-laktam/ beta-laktamaz inhibitör kombinasyonu test edilirken kalite kontrol suşu olarak E. coli ATCC® 35218 kullanılır.
b. İnokulümu %0.85 NaCl (normal tuzlu su) içinde hazırla.
c. CAMHB-LHB: Katyon ilaveli Mueller Hinton sıvı besiyeri – Hemolizli At kanı.
d. MHA: Mueller Hinton agar besiyeri
e. HACEK Grup: Haemophilus cinsinin Aphrophilus kümesi (örn: H. aphrophilus, H. paraphrophilus, H. segnis), Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium spp., Eikenella corrodens ve Kingella spp.
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Endüstrinin diğer kollarında oldukça mesafe
alan kalite konusu, hem ülkemizde hem de

uluslar arası düzeyde sağlık alanında da güncel
bir konu oldu. Sağlık hizmetlerine genel olarak
bakılınca; bu hizmet kolunda toplam kalite yö-
netimine uyum sağlamanın oldukça kolay olabi-
leceği akla gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin su-
nuluşunda takım çalışmasının önemi her zaman
belirtilmiştir, tanı ve tedavi yöntemlerinde belli
bir standart etrafında toplanılmaya çalışılmış, el-
de edilen sonuçların bir şekilde değerlendirilme-
si yapılmıştır. Ancak beklenilen sonuçlar alına-
mamıştır.

İngiltere’de “National Health Service” kalite
için şu tanımı kullanmaktadır: “…doing the
right things to the right people at the right ti-
me, and doing things right-first time.” “..doğ-
ru işleri doğru kişilere doğru zamanda uygula-
mak ve ilk defasında doğru yapmak.” 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise
“Institute of Medicine” tıbbi bakımda kaliteyi şu
şekilde tanımlamaktadır: “The degree to which
health services for individuals or populations
increase the likelihood of desired health out-
comes and are consistent with current know-
ledge.” “Bugünkü bilgilere uygun olarak, kişile-
rin veya toplumun sağlık hizmetleri düzeyini ar-
zu edilen sağlık sonuçlarına ulaştırmak.” Bu ta-
nım içinde kalite kavramının; ölçülebilir, tüm
sağlık hizmetlerini içine alan, kişilere ve topluma
uygulanabilen, belli bir amaca yönelik, verilen
hizmetin yararının sonuçların ölçülebilmesi ile
sağlanabilen, işlemlerle sonuçları birbirine bağ-
layan, hastaların ve toplumun değerlerine önem
veren, teknik, mekanik ve bilimsel bilgi ile sınır-
lı ve sürekli değişikliğe uğrayan bir yapı içinde
olması gerekmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde kalite üç temel direk
üzerinde oturur. Donabedian’ın 1980 yılında ta-
nımladığı bu direkler şunlardır.

1. Sağlık kuruluşunun yapısı (structure):
Sağlık kuruluşunun fiziksel, teknolojik ve meka-
nik yapısı, çalışanlarının bilgi, yetenek, profes-
yonel karakterleri, yönetim felsefesi ve hizmet
verdiği toplumun demografik özellikleri yapının
kalitesini etkiler.

2. Sağlık kuruluşunda olagelen işlemler
(processes): Tanı ve tedavide izlenilen yolun,
karar verme işlevinin o gün için geçerli olan bi-

limsel ve teknolojik doğrulara uygunluğu, bu
teknik ögelerin uygulanmasında hasta ile olan
iletişim ve etkileşmeler hizmetin kalitesini etki-
leyen diğer önemli faktörlerdir.

3. Sağlık hizmetinden elde edilen sonuçlar
(outcomes): Alınan sonuçların klinik, ekono-
mik ve humanistik açıdan değerlendirilmesi ve
iyileştirilmesi, hizmet sonucu elde edilen kalite-
nin ölçülmesi ile mümkün olabilir.

Bütün bunlar sağlık hizmetinde kalite kavra-
mının oldukça karmaşık olduğunu ve kolay elde
edilebilecek bir şey olmadığını ortaya koymakta-
dır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde kalite olan bir
şeydir. Bu nedenle kalite veya toplam kalite yö-
netimi yerine sağlık hizmetlerinde sürekli kalite
iyileştirme programlarından bahsetmek daha
doğru olacaktır. Bir şeyin iyileştirilebilmesi için
bugün nerede olduğunun bilinmesi gereklidir.
Sürekli kalite iyileştirme programları, bundan
dolayı kanıya değil, veriye dayalı programlardır.

Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme
programlarını başarı ile uygulayabilmek için bu-
nun karmaşık yapısının iyi bilinmesi gerekmek-
tedir. Sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyi-
leştirme programlarının elemanlarını kısaca
gözden geçirmekte yarar vardır.

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi kalitenin alt yapısı ve-
ya çerçevesi olarak kabul edilmelidir. “Institute
of Medicine” kalite iyileştirilmesini şöyle tanım-
lamaktadır: “Hasta ve diğer müşterilerin gereksi-
nim ve beklentilerini karşılayabilmek için veri-
len hizmetlerin sürekli izlenimini ve iyileştiril-
mesini sağlayacak tekniklerin kullanılması”. Ka-
lite iyileştirme programları hastaya odaklı, veri-
lere dayalı olup, farklılıkları azaltmaya ve sonuç-
ları iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Bu program-
ları uygulayacak organizasyonlarda hem yöneti-
min hem de çalışanların toplam kalite felsefesini
bilmeleri ve kabul etmeleri gerekir.

Klinik Uygulama Rehberleri

Uzun yıllardan beri çeşitli hastalıkların tanı
ve tedavilerinde belli algoritmalar ve rehberler
kullanılmaktadır. Bugünkü anlamı ile klinik uy-
gulama rehberleri kalitenin teknik araçlarından
biridir. Klinik uygulama rehberleri, klinisyenle-
re, belli koşullarda hasta bakımı ile ilgili olarak
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yardımcı olabilecek, sistematik bir şekilde hazır-
lanmış, çoğunlukla veriye dayalı kılavuzlardır.
Rehberler klinik uygulamalardaki farklılıkları en
aza indirgeyerek, standart bir hizmetin verilme-
sine katkıda bulunurlar.

Performans Ölçümü

Yararlı bir sonuç sağlayacağı için önerilen ve
yapılması istenilen klinik uygulamaların kantita-
tif ölçümü, performans ölçümü olarak kabul
edilmektedir. Hazırlanan rehberlere veya kıla-
vuzlara uyumu izlemek amacıyla uygulanırlar.

Hekim-Hasta İlişkileri

Hekim-hasta ilişkisi verilen hizmetin kalitesi-
ni etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Has-
ta memnuniyeti ölçümleriyle bir yere kadar de-
ğerlendirilebilir. Daha objektif değerlendirme
yöntemleri geliştirilmektedir. Hekimin insanlığa
olan ilgisi, en üstün kişisel özellik olarak kabul
edilmektedir.

Hasta Memnuniyeti

Hastanın beklenti ve gereksinimlerinin hangi
ölçüde karşılanabildiğinin ölçümüdür. Eğer sağ-
lık hizmeti sunanların var olma nedeni hasta ise,
öncelikle onun memnuniyeti için çalışmalıdırlar.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Sağlık hizmetinin sonuçları (outcomes) üç
şekilde değerlendirilmelidir:

1. Klinik sonuçlar: Verilen tedavi veya hiz-
metler ile alınan sonuçların değerlendirilmesi,

2. Ekonomik sonuçlar: Alınan sonuçlarla
maliyetin değerlendirilmesi,

3. Humanistik sonuçlar: Hasta memnuniye-
ti, yaşam kalitesinde iyileşme, genel sağlık in-
dekslerinde düzelmenin değerlendirilmesi.

Sadece klinik sonuçlar ile bir değerlendirilme
yapılması, bugün artık kabul görmemektedir.

Risk Ayarlaması

Yapılan tüm ölçümlerle alınan sonuçların
hastaların yaşına, altta yatan hastalığına, hastalı-
ğının ağırlığına, sosyoekonomik durumuna göre
tekrar değerlendirilerek daha objektif bir sonuç
elde edilebilmesi için bazı yöntemler geliştiril-
miştir. Bu yöntemler risk ayarlaması için kulla-
nılmaktadır. Böylece ağır hasta tedavi eden he-

kim veya hastanelerin sadece bazı sonuçlara ba-
kılarak, bu tip hasta tedavi etmeyenlerle bir kefe-
ye konması önlenmiş olacaktır.

Sağlık kurumlarında kalite iyileştirme giri-
şimlerinin başarılı olabilmesi için öncelikle başa-
rılı bir strateji geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
stratejinin ana elemanları şu şekilde sıralanabilir:

1. Doğru “kalite kültürü”nü geliştirmek ve
yaygınlaştırmak,

2. Kalite ve kalite iyileştirme kavramlarını içi-
ne sindirmiş doğru insanları kuruma çekmek ve
kalıcı olmalarını sağlamak,

3. Kalite iyileştirme süreçlerini geliştiren ve
güncelleştiren kurum içi bir mekanizma kurmak, 

4. Çalışanların işlerini yapabilmeleri için ge-
reken doğru araçları sunmak.

Sağlık kurumlarında kalite iyileştirme ve risk
yönetiminde en ileri giden konuların başında en-
feksiyon kontrol programları gelmektedir. Risk
yönetimi “planlı ve sistematik süreçler kullanarak
belirli durumda oluşabilecek kayıpları/hasarları
önlemek veya azaltmak”tır. Üç ana alanı vardır:

a. Risk identifikasyonu ve kayıp/hasar önlenmesi,

b. Kayıp/hasar azaltılması,

c. Risk finansmanı.

Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi uygulama-
larının başında enfeksiyon kontrol ve hasta gü-
venliği gelmektedir. Enfeksiyon gelişmesinin ön-
lenmesi ve rapor edilmesi, çalışan sağlığının ko-
runması (üniversal korunma uygulamaları, batı-
cı yaralanmaları gibi), medikal ve kimyasal atık
yönetimi risk yönetimi başlığı altında yer almak-
tadır. Enfeksiyon kontrol programları uzun za-
mandan bu yana risk yönetimi yapmaktadırlar.
Bütün bu girişimler kalite iyileştirme süreçleri-
nin bir parçası olarak yer almaktadır. Konunun
lideri olan sağlık kurumları kalite iyileştirme sü-
reçlerini sürekli ölçme, kıyaslama, sorun çözme,
standardizasyon ve tüm çalışanları iyileştirme
hedefine ulaşmada hesap verebilir kılma üzerine
kurmuşlardır. 

Kalite iyileştirme sürecinde performans ölçü-
mü çok önemli rol oynar. Bunu sağlayabilmek için;

1. Öncelikle belirli sayıda ve ölçülebilen kali-
te indikatörleri seçilmelidir,

2. Bu verilerle çalışabilecek ve analiz edebile-
cek niteliklere sahip, sadece bu konu ile ilgili bir
çalışanlar grubu olmalıdır,
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3. Bu indikatörler, hastane içi ve dışı kanıta
dayalı kıyaslama yöntemleri ile toplanmış başka
verilerle karşılaştırılmalıdır,

4. Tıbbi hizmet sonuçlarını analiz ederek va-
riasyonları saptamak ve bunları azaltmak için
yöntemler geliştirilmelidir,

5. Performans sonuçları belli sınırlar içinde
gerekli kişilere ulaştırılmalıdır.

Kalite iyileştirme süreçleri içinde özellikle ka-
nıta dayalı veri toplama ve performans ölçme
yönlerinden rehberler, klinik patikalar (veya kri-
tik yollar), belirli politikalar ve prensipler, geliş-
miş bir informasyon teknolojisi çok önemli rol
oynar.

Sonuç olarak, enfeksiyon hastalıklarında,
özellikle enfeksiyon kontrolünde toplam kalite,
kalite iyileştirme ve risk yönetimi uzun yıllardan
bu yana bu konulara gönül vermiş olanlar tara-
fından bilerek veya bilmeyerek kullanılan yön-
temler arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu
konuların daha bilinçli bir şekilde uygulanabil-
mesi için sağlık çalışanlarının, başta hekimler ol-
mak üzere, eğitimlerinin her döneminde bilinç-
lendirilmeleri gereklidir.
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Yoğun bakım hastalarında bakteriyel enfeksi-
yonlar en önemli mortalite ve morbidite ne-

denidir. Bakteriyel enfeksiyonların tanısı farklı
etkenlerin benzer tablolara yol açabilmesi nede-
niyle zor olabilmektedir. Ayrıca enfeksiyon dışı
nedenlerle oluşan yangısal yanıt enfeksiyonlara
bağlı oluşan tablolarla karışabilmektedir. Klinik
tabloların benzer olmasına karşın tedavi yakla-
şımlarının birbirinden farklı olması erken tanı ve
tedavinin önemini artırmaktadır. Mikrobiyolojik
sonuçlar kesinleşinceye kadar tedavi başlanması-
nın gerekliliği erken tedavi kararı açısından bi-
yolojik göstergelerin araştırılmasını gündeme ge-
tirmiştir. Bakteriyel enfeksiyonlar açısından inf-
lamasyon ve sepsis göstergeleri arasında prokal-
sitonin (PCT) ve C-reaktif protein (CRP) en çok
araştırılanlardandır. PCT, tiroid C hücrelerince
hiperkalsemiye yanıt olarak salgılanan kalsitoni-
nin öncül hormonudur. Normal koşullarda se-
rum PCT düzeyi ihmal edilebilir miktarlardadır
(> 0.1 ng/mL). İnflamasyon sonrası PCT üretimi-
nin rolü ve mekanizması tam olarak bilinme-
mektedir. İnflamasyon sırasında PCT karaciğer
ve periferik mononükleer hücreler tarafından
sentezlendiğine inanılmaktadır. PCT’nin yarı
ömrü yaklaşık 20-24 saattir. Enfeksiyonlar sıra-
sında artan PCT, kalsitonin düzeylerinde artışa
neden olmamaktadır. PCT ciddi bakteriyel ve
malarya enfeksiyonlarda, enfeksiyonu olmayan,
lokalize enfeksiyon veya viral enfeksiyon olgula-
rına göre belirgin olarak artmaktadır. Antimikro-
biyal tedaviyle PCT düzeyleri düşüş göstermek-
tedir. Fungal sepsiste PCT düzeyleri konusunda
farklı görüşler mevcuttur. İki makalede transp-
lant olgularında saptanan fungal enfeksiyonlarda
artış gösterilmesine karşın diğer yayınlarda ge-
nellikle artış olmadığı veya az miktarlarda artış
olduğu şeklindedir. Bakteriyel ve viral sepsisin
ayrımında özellikle menenjitli hastalarda yol
göstericidir. Ancak bakteriyel ve viral pnömoni-
nin ayrımında daha az güvenilirdir. Enfeksiyon
tedavisinin başarılı olması durumunda PCT dü-
zeylerinde hızla düşme olmasına karşın sürekli
yüksek seyretmesi veya artış göstermesi kötü
prognoz ile ilişkilidir (1-4).

CRP, karaciğerde sentezlenen akut faz prote-
inidir. CRP, sadece enfeksiyonlarda değil aynı za-
manda birçok yangısal durumda interlökin (IL)-
6 yanıtıyla beraber sentezlenmektedir. İnflamas-
yon için oldukça duyarlı bir gösterge olmasına
karşın enfeksiyonlar dışında cerrahi, politravma,
kronik inflamatuvar hastalık ve otoimmün has-

talıklar gibi durumlarda belirgin olarak artabil-
mektedir. CRP enfeksiyon odağının ortadan kal-
dırılmasından sonra, inflamasyonun gerilemesi
ve klinik düzelmenin başladığı ilk birkaç güne
kadar yüksek olarak kalmaya devam etmektedir.
Ancak PCT CRP’ye göre çok daha hızlı bir şekil-
de normale döner (1,3,4).

Simon ve arkadaşlarının 1970 ve 2002 yılları
arasında hastanede yatan hastalarda, bakteriyel
enfeksiyonların tanısında CRP ve PCT düzeyleri-
nin araştırıldığı çalışmaları değerlendirdikleri
meta-analizde; 46 yenidoğan, 638 çocuk, 702
erişkin hastayı kapsayan toplam 12 çalışma de-
ğerlendirilmiştir. Bakteriyel enfeksiyonlarla, en-
feksiyon olmayan gurup arasında PCT, CRP’ye
göre daha duyarlı (PCT: %88, CRP: 75) ve daha
özgül (PCT: %81, CRP: 67) bulunmuştur. Benzer
şekilde bakteriyel enfeksiyonlarla, viral enfeksi-
yon grubu arasında PCT, CRP’den daha duyarlı
(PCT: %92, CRP: 86) ve özgül (PCT: %73, CRP:
70) bulunmuştur (5). 

Sepsis, sistemik inflamatuvar yanıt sendromu
[Systemic Inflammatory Response Syndrome
(SIRS)] ve SIRS olmayan olgularda PCT ve CRP
düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada sepsisli
olgularda PCT: 1.58 ng/mL, CRP: 150 mg/L,
SIRS’lı olgularda PCT: 0.38 ng/mL, CRP: 51
mg/L, SIRS olmayan olgularda PCT: 0.14 ng/mL,
CRP: 72 mg/L olarak saptanmıştır. Ayrıca kinetik
çalışmalarda PCT konsantrasyonları, CRP’den
daha hızlı olarak yükselmiştir (6).

Muller ve arkadaşları medikal yoğun bakım
ünitesinde 24 saatten uzun süreli yatan 101 ardı-
şık hastayı SIRS ve enfeksiyon olmayan, SIRS,
sepsis, ağır sepsis, septik şok tanılarına göre sı-
nıflandırarak PCT düzeylerini incelemişlerdir.
PCT sınır değeri 1.0 ng/mL olarak kabul edilen
çalışmada sepsis, ağır sepsis ve septik şok grup-
larında PCT değerleri belirgin olarak yüksek bu-
lunmuştur. PCT %89 duyarlılık ve %94 özgül-
lükte, negatif öngörü değeri %90, pozitif öngörü
değeri 94 olarak saptanmış olup PCT, test edilen
CRP, IL-6, lakatat düzeylerine göre daha üstün
bulunmuştur. Ayrıca mortalite ile sonlanan olgu-
larda sağkalanlara göre PCT düzeyleri belirgin
olarak yüksek saptanmıştır (7).

Yoğun bakım hastalarında prospektif, kör ola-
rak yapılan bir çalışmada 78 hastada (toplam 60
enfeksiyon olgusu, 23’ü bakteremi olmak üzere
44 mikrobiyolojik kanıtlı enfeksiyon) PCT, CRP,
IL-6, IL-8 düzeyleri araştırılmıştır. Ortalama
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PCT düzeyleri SIRS için 0.6 ng/mL (0-5.3), sep-
sis için 3.5 ng/mL (0.4-6.7), ağır sepsis için 6.2
ng/mL (2.2-85), septik şok için 21.3 (1.2-654)
olarak saptanmıştır. PCT sınır değeri olarak 1.1
ng/mL alındığında duyarlılık %97, özgüllük %78
olarak bulunmuştur. PCT, IL-6, IL-8’den daha
üstün bulunmuştur. Çalışmaya alındıktan sonra-
ki 48 saat içinde PCT düzeylerinin yavaş düşme-
si veya düşmemesinin kötü prognoz ile ilişkili
olduğu vurgulanmıştır. Sepsis tablosu tekrarla-
yan dört olguda PCT değerlerinde tekrar yüksel-
me saptanmıştır (8). 

PCT düzeyleri yanık (özelikle elektrik ve in-
halasyon yanıkları), kardiyopulmoner by-pas,
kafa travması ve kardiyojenik şok durumlarında
ılımlı artış gösterebilir. Bağırsak cerrahisi sonrası
muhtemelen endotoksemiye bağlı olarak PCT
düzeylerinde artış görülebilmektedir. Bağırsak
cerrahisinin, kardiyotorasik cerrahi ile karşılaştı-
rıldığı bir çalışmada bağırsak cerrahisi sonrasın-
da PCT düzeyleri (%25, %8) belirgin olarak yük-
sek bulunmuştur. Kardiyak cerrahi sonrasında
birinci gün PCT değerlerinde yükselme saptanan
olgularda postoperatif enfeksiyon gelişme olasılı-
ğı daha yüksek saptanmıştır (9). 

Wanner ve arkadaşları, travma sonrasında bi-
rinci ve üçüncü günlerde bakılan PCT değerleri-
ni sepsis gelişen grupta gelişmeyen gruba göre
daha yüksek (duyarlılık: %76, özgüllük %77)
saptamışlardır (10). 

Yoğun bakım ünitesinde gelişen enfeksiyon-
ların erken tanısı için günlük ateş, lökosit ve
CRP değerlerinin araştırıldığı bir çalışmada gün-
lük maksimum CRP değişiminin > 4.1 mg/dL
olan grupta %92.1 duyarlılık ve %71.4 özgüllük-
le iyi bir enfeksiyon göstergesi olduğu belirtil-
miştir (11).

Acil servise alt solunum yolu enfeksiyon ya-
kınmalarıyla başvuran 243 hastada tedavi yakla-
şımı, geleneksel ve PCT düzeylerine göre olmak
üzere iki grupta incelenmiştir. PCT düzeyi, > 0.1
ng/mL ve 0.1-0.25 ng/mL olanlara antibiyotik te-
davisi başlanmamış, 0.25-0.5 ng/mL (olası en-
feksiyon grubu) ve 0.5 ng/dL üzerindeki hasta
grubuna (enfeksiyon grubu) antibiyotik başlan-
mıştır. PCT düzeylerine göre antimikrobiyal te-
davi uygulanan grupta tedavi maliyeti %52 ora-
nında azalmıştır (12). 

Özetlemek gerekirse CRP ve PCT yoğun ba-
kım hastalarında akut faz yanıtını saptamada

kullanılabilir. CRP enfeksiyon dışı birçok nedene
bağlı olarak da yükselebilmektedir. Enfeksiyon
varlığını göstermede PCT daha değerlidir. PCT,
SIRS ve sepsis ayrımında, bakteriyel ve viral sep-
sis ayrımında, enfeksiyonun ciddiyeti ve tedavi
yanıtının değerlendirilmesinde yararlı görülmek-
tedir. Ancak enfeksiyon tanısında ideal sınır de-
ğerinin belirlenmesi, enfeksiyon olmaksızın yük-
selebileceği durumların iyi bilinmesi ve lokalize
enfeksiyonlarda artış göstermeyeceğinin unutul-
maması gerekmektedir.
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Antibiyotiklerin klinik kullanıma girmesin-
den bugüne 60 yılı aşkın süre geçmiştir. An-

tibiyotiklerin keşfi ile başlayan direnç bildirimle-
ri gittikçe artmış ve antibiyotik tarihinin yaklaşık
olarak ikinci yarısını kapsayan bir dönemde gün-
demi direnç gelişimi ve dirençli bakteri enfeksi-
yonlarındaki artış oluşturmuştur. Günümüzde
de enfeksiyon hastalıkları özelinde ancak tüm tıp
disiplinlerini etkileyecek şekilde dirençli mikro-
organizma enfeksiyonları temel sorunlardan biri-
dir. Başlangıçta sadece enfeksiyon hastalıkları ve
klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında tartışılan
direnç sorunu artık diğer tıp disiplinlerinde,
ekonomistler ve siyasetçiler dahil tüm toplum
kesimlerinde tartışılmaktadır. Bunun nedeni an-
timikrobiyal direncin çok önemli bir toplum sağ-
lığı sorunu olmak yanında tüm dünyayı etkile-
yen ciddi bir ekonomik sorun haline gelmesidir.
Temmuz 2004 tarihinde IDSA (Amerikan Enfek-
siyon Hastalıkları Derneği) “Bad Bugs, No
Drugs” başlığını taşıyan bir uyarı yayınlamıştır
(1). Antimikrobiyallere dirençli etkenlere bağlı
enfeksiyonlar krizinin irdelendiği bu yazıda ilaç
endüstrisinin sağladığı kaynakların artık tüken-
diği ve dirençli bakteri enfeksiyonlarının tedavi-
sinde seçeneksizlikle karşı karşıya olunduğu
vurgulanmıştır. Son 30 yılda sadece iki yeni anti-
biyotik sınıfının geliştirilebildiği düşünülürse
gerçekten önemli bir “kuraklık” sorunu olduğu
anlaşılabilecektir.

Antimikrobiyal direnç yaşamın tüm alanları-
nı ilgilendirse de asıl sorun hastanelerde özellik-
le de yoğun bakım birimleri (YBB)’nde yaşan-
maktadır. Antimikrobiyallere direncin, YBB has-
talarında prognozu ve maliyeti doğrudan etkile-
yen bir faktör olduğu genel kabul gören bir gö-
rüştür. YBB’ler direncin ortaya çıkışı ve yayılma-
sında önemli merkezlerdir. Sağlık hizmeti ilişkili
enfeksiyonlarda YBB’lerde diğer birimlere göre
daha sık görülmekte ve bu enfeksiyonlarda di-
renç sorunu daha sık olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Doğal olarak direncin klinik sonuçları da
YBB’lerde daha fazla önem taşımaktadır (2). Di-
rencin klinik sonuçları arasında morbidite, mor-
talite, hastanede (YBB’de) yatış süresinde ve ma-
liyette artış bulunmaktadır. Metisiline dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA) ve metisiline du-
yarlı S. aureus (MSSA) bakteremilerinin karşılaş-
tırıldığı bir çalışmada hastanede yatış süresinin
MRSA enfeksiyonlarında 2.7 gün, YBB’de yatış

süresinin ise yedi gün uzadığı bildirilmiştir (3).
Vankomisine duyarlı ve dirençli enterokok (VSE
ve VRE) enfeksiyonları karşılaştırıldığında VRE’de
mortalite oranının VSE’ye göre yaklaşık üç kat ol-
duğu belirtilmektedir (4). YBB hastalarının eşlik
eden hastalıklarının niteliği invaziv tanı ve teda-
vi girişimlerinin daha sık uygulanmasına neden
olmaktadır. Birincil hastalıklar yanında bu giri-
şimler de hastane kökenli enfeksiyonların daha
sık ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu enfeksi-
yonların etkin tedavisi prognoz açısından önem-
lidir. Başlanan ampirik tedavinin yetersiz olduğu
durumlarda mortalitenin arttığı bilinmektedir.
Tedavinin başlama zamanı da prognozu etkile-
mektedir. Ventilatörle ilişkili pnömonide etkin
tedavinin başlama zamanı karşılaştırıldığında,
tedavinin 29 saat ve 6 saat içinde başlanması ara-
sında mortalite açısından anlamlı fark olduğu ve
etkin tedaviye karşın gecikmenin prognozu doğ-
rudan etkilediği bildirilmiştir (5). Üriner sistem
enfeksiyonlarının tedavisinde de direnç sorunla-
ra yol açabilmektedir. Ko-trimoksazol direncinin
Escherichia coli’nin neden olduğu üriner sistem
enfeksiyonlarının tedavisinin başarısını etkiledi-
ği bildirilmiştir. Duyarlı suşlarla gelişen enfeksi-
yonlarda beklenen tedavi başarısı %95 iken %10
direnç varlığında %92, %30 direnç oranında ise
%85 olarak bildirilmiştir (6).

Antimikrobiyal direnç ve tedavi seçiminde
öne çıkan sorun mikroorganizmalar arasında E.
coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, S. aureus,
enterokoklar ve Streptococcus pneumoniae bulun-
maktadır. Direnç sorunu olan mikroorganizma-
ların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
antibiyotik seçiminde önemli noktalar arasında
etkin tedavinin sağlanması, direncin kontrolü,
hastanın güvenliği ve hastane enfeksiyonlarının
kontrolü bulunmaktadır.

Bu amaçla Uygun ve Rasyonel Antibiyotik Te-
davisi Konseyi bazı kriterler belirlemiştir (7).
Bunlar:

1. Kanıta dayalı uygulamalar,

2. Terapötik yararlar,

3. Güvenlik,

4. Maliyet etkinlik,

5. Optimal ilaç dozu ve süresi’dir.
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Gıda kaynaklı hastalıklar hiç de az olmayan
oranlarda görülmekte ve bazen büyük kitle-

leri kapsayan salgınlara yol açabilmektedir. Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD)’nde her yıl 76 mil-
yon kişinin gıda kaynaklı hastalıklar nedeniyle
hastalandığı tahmin edilmekte, “Centers for Dise-
ase Control and Prevention” tarafından her yıl bu
nedenle 325.000 hastane yatışı ve 5000 ölüm ger-
çekleştiği bildirilmektedir. Vakaların büyük ço-
ğunluğu ılımlı bir tabloda seyretmekte ve bir ve-
ya iki gün sürmektedir. Ancak küçük çocuklar,
yaşlılar, immünyetmezliği olanlar ya da fazla
miktarda mikroorganizma alınması durumunda
sağlıklı kişilerde de hastalık oldukça ciddi ve ba-
zen ölümcül seyredebilmektedir (1-4). 

ABD’de 1998-2002 yılları arasında görülen
toplam 6647 gıda kaynaklı salgında 128.370 ki-
şinin hastalandığı bildirilmiş; bu salgınların
2167 (%33)’sinde etyoloji belirlenmiş ve hem sal-
gınların hem de vakaların %55’inde bakteriyel et-
kenlerin rol oynadığı saptanmıştır. Bakteriyel et-
kenler arasında Salmonella serotype enteritidis en
sık rastlanan patojen olarak belirlenirken ölümle-
rin en sık nedeninin Listeria monocytogenes oldu-
ğu belirlenmiştir. Viral patojenlerden en sık rast-
lanan etken Norovirüs olup vakaların %41’inden
sorumlu bulunmuştur. Aynı çalışmada kimyasal
ajanların vakaların %2’sini, parazitlerin ise vaka-
ların %1’ini oluşturduğu saptanmıştır (4-6).

“Foodborne and Diarrheal Diseases Branch
(FDDB)” gelişmekte olan ülkelerde kontamine
gıda ve su nedeniyle her yıl 2 milyon küçük ço-
cuğun hayatını kaybettiğini; 2010 yılına kadar
bakteriyel etkenle oluşan gıda kaynaklı hastalık
ve ishale bağlı ölümleri %50 azaltmayı amaçla-
dıklarını bildirmektedir (1,7).

Görüldüğü gibi gıda kaynaklı hastalıklar
önemli ve ciddi bir toplum sağlığı sorunudur.

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARIN TANISI
NASIL KONUR?

Bir grup insan aynı kontamine gıdayı yediyse
ve bu gruptan iki ya da daha fazla kişi hastalan-
dıysa gıda kaynaklı hastalık olabileceği düşünü-
lür. Gıda aynı anda aynı yerde yenmiş olabilece-
ği gibi restoran ya da satış yerinden alınıp ayrı
yerlerde yenmiş de olabilir.

Gıdalar Nasıl Kontamine Olur?

Gıda kaynaklı hastalık etkeni mikroorganiz-

maların çoğu sağlıklı hayvanlarda (özellikle bağır-
saklarında) bulunur. Etler ve kümes hayvanları ke-
sim sırasında az miktarda bağırsak içeriği ile kon-
tamine olabilir. Benzer şekilde taze meyva ve seb-
zeler hayvan gübresi veya lağım suyuyla kontami-
ne olmuş sularla yıkanırsa kontamine olabilir.

Gıda Kaynaklı Hastalıklar Nelerdir?

Çok sayıda mikroorganizma ve patojen gıda-
ları kontamine edebilir ve çok farklı seyredebilen
gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabilir. Bugüne
kadar 250’den fazla gıda kaynaklı hastalık tanım-
lanmıştır. Bunların çoğu bakteri, virüs ve parazit
kaynaklıdır. Bunların yanı sıra toksinler, kimya-
sal maddeler de (zehirli mantar gibi) gıda kay-
naklı hastalık nedeni olabilir. Bu farklı hastalık-
lar çok değişik semptomlarla seyreder ve bu ne-
denle gıda kaynaklı hastalıkla ilgili tek bir send-
rom tanımı yapılamamaktadır. 

Birçok mikroorganizma birden fazla yolla bu-
laşabildiği için bir hastalığın gıda kaynaklı olup
olmadığı her zaman söylenemeyebilir. Bulaşma
yolu bilinirse o hastalığa karşı önlem almak da-
ha kolay olacaktır. Örneğin; Escherichia coli
O157:H7 enfeksiyonu kontamine olmuş gıda, iç-
me suyu ve yüzme havuzu suyu ile kreşlerde ise
oyuncaklar aracılığıyla bulaşır. O zaman bu etke-
nin yayılmasının önlenmesi için kontamine gıda-
ların depodan atılması, yüzme havuzlarının klor-
lanması ve kreşin kapatılması gibi önlemler al-
mak gerekecektir. Yenilmiş olan gıdaların niteliği
etyolojide bazı etkenleri düşündürür. Örneğin;
süt ve süt ürünleri: Staphylococcus aureus; süt-süt
ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri: Salmonel-
la; pirinç, tahıl, çorba: Bacillus cereus; Balık, de-
niz kabukluları: Vibrio parahaemolyticus; çiğ
meyve ve sebzeler: Shigella spp., parazitler.

Gıda kaynaklı hastalık etkenleri arasında en
sık rastlanan bakteriyel etkenler Campylobacter,
Salmonella ve E. coli O157:H7, viral etkenler ise
calicivirüsler, Norwalk virüs ve Norwalk-like vi-
rüslerdir (4,7).

Campylobacter: Sulu, kanlı veya yapışkan
formda ishal baş ağrısı, halsizlik ve/veya ateş,
kusma ve abdominal kramplara yol açar. Dünya-
da en sık rastlanan bakteriyel etkenlere bağlı is-
hal nedenidir. Bu bakteri sağlıklı kuşların bağır-
saklarında yaşar ve pişmemiş kümes hayvanları-
nın eti bu bakteriyi üzerinde bulundurur. Pişme-
miş veya az pişmiş yenen tavuk veya çiğ tavuk-
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tan sızan suyla kontamine olmuş gıdalar bu en-
feksiyonun en sık görülen kaynaklarıdır. 

Salmonella: Kuşların, memelilerin ve sürün-
genlerin bağırsaklarında yaygın olarak bulunan
bir bakteridir. Tipik olarak yüksek ateş, bulantı-
kusma, ishal, baş ağrısı ve abdominal kramplarla
seyreder. Hayvansal kaynaklı değişik yiyecekler-
le (çiğ et, kümes hayvanları, yumurta, süt, balık,
karides, mantar, soslar, bitkisel yağlar, çikolata)
insanlara bulaşabilir. Altta yatan hastalığı olan
veya immün sistemi zayıf olan kişilerde kan do-
laşımına karışıp yaşamı tehdit edici tablolara yol
açabilir. 

E. coli O157:H7: Rezervuarı sığır ve benzeri
büyükbaş hayvanlar olan bir patojendir. Mikros-
kobik miktarda inek dışkısı ile kontamine olmuş
gıda ve su yoluyla insana bulaşır ve hastalık tab-
losuna yol açar. Kaynaklar çiğ veya az pişmiş bif-
tek veya kırmızı et, ithal peynir, pastörize edil-
memiş süt, kremalı pastalar, pastörize edilmemiş
meyva ve sebze sularıdır. Çoğunlukla kanlı ishal
ve karın ağrısı, ağrılı abdominal kramplarla ve
nadiren yüksek ateşle seyreder. Vakaların %3-
5’inde başlangıç belirtilerinden birkaç hafta son-
ra hemolitik üremik sendrom denen tablo gelişir.
Bu tablo geçici anemi, bol miktarda kanama ve
böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara
yol açabilir. Korunmak için etin doğru şekilde
pişirilmesi, güvenilir ve temiz su kaynaklarının
kullanılması, gıda çalışanlarının fekal kontami-
nasyondan kaçınması gereklidir.

Calicivirüsler, Norwalk-like virüsler: Labo-
ratuvar testlerinin yeterince kullanılamaması ne-
deniyle nadiren tanı konmakla birlikte son dere-
ce yaygın şekilde gıda kaynaklı hastalık nedeni
olmaktadırlar. Genellikle iki günde düzelen ve
ishalden çok kusmayla seyreden akut gastroin-
testinal hastalığa yol açarlar. Diğer birçok gıda
kaynaklı hastalık etkeni patojende hayvan kay-
naklı bir rezervuar söz konusu olmakla birlikte
Norwalk-like virüslerin öncelikle enfekte bir ki-
şiden diğerine bulaşma şeklinde yayıldığı düşü-
nülmektedir. Mutfak çalışanlarının elleri virüsle
kontamine ise bu kişiler salata veya sandviç ha-
zırlarken kontamine edebilirler. Yine elleri en-
fekte olan istiridye toplayıcıları, bunları toplar-
ken kontamine edebilir. 

Bacillus cereus: İshal, karın ağrısı ve kusmay-
la seyreder. Kusma 30 dakika beş saat arasında
ortaya çıkarken, ishal 8-16 saat sonra oluşur.

Kaynaklar pirinç, krema, puding, soslar ve tahıl
ürünleridir. Korunma için pişmiş gıdaların uy-
gun ısıda korunması, tekrar ısıtma işleminin uy-
gun şekilde yapılması gerekir.

Listeria monocytogenes: Ateş, titreme, baş
ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı ve ishale yol açar.
Bakterinin bulunduğu ortamlar insan ve hayvan
bağırsakları, süt, toprak, yapraklı sebzeler ve yi-
yeceklerin işlendiği ortam yüzeyleridir. İnsanlara
çiğ süt, pastörize edilmemiş sütten yapılan pey-
nir, et ve kümes hayvanları ile bulaşır. Gebeler,
yaşlılar ve immün sistem yetersizliği olan kişiler
Listeria açısından yüksek risklidir. Bu nedenle
özellikle pişmemiş hayvansal ürünlerden (taze
peynir, tavuklu börek, çiğ hot dog, mezeler, yon-
ca filizi, pastörize olmayan meyve suları vb.)
uzak durmaları gerekir.

Bazı etkenler genellikle başka klinik tablolara
yol açsalar da nadiren gıda kaynaklı hastalığa da
yol açarlar. Bu gruba örnekler; Shigella, Hepatit
A, Giardia lamblia ve Cryptosporidia’dır. 

Shigella: Karında kramplar, kusma, ateş, ge-
nellikle kan ve mukus içeren ishalle seyreder.
Kaynak enfekte kişilerin dışkısıdır. Gıdalarla bu-
laşmada salatalar, süt ve süt ürünleri, karides rol
oynar. Korunmada iyi kişisel hijyen uygulamala-
rı ve uygun el yıkama önemlidir.

Hepatit A: Halsizlik, baş ağrısı, ateş, sarılık
(her zaman olmayabilir) ve bulantı-kusma ile
seyreder. Gıdalarla bulaşmada hasta kişinin dış-
kısıyla bulaşmış su ve yiyecekler, sandviçler,
buzlu içecekler, kabuklu deniz ürünleri, sebzeler
ve salatalar rol oynar. 

Staphylococcus aureus: Ani başlayan bulantı,
kusma ve ishalle ortaya çıkar. Kaynak, insan de-
ri lezyonları (sivilce, yanık, kesik gibi), burun,
dışkı, boğaz ve saçtır. Gıdalarla bulaşmada et ar-
tıkları, salata, krema, kremalı hamur işleri ve süt
ürünleri ile gıda çalışanının yoğun teması gerekir. 

Vibrio vulnificus: Ateş, titreme, bulantı ve hi-
pertansiyona yol açar. Bu nedenle karaciğer has-
talığı gibi kronik hastalığı olanlar, alkolizm, kan-
ser, lenfoma, AIDS gibi hastalıkları olanlar daha
çok etkilenir. Mikroorganizma deniz kabuklula-
rında bulunur ve çiğ deniz kabukluları ve özel-
likle ılık sularda bulunan istiridye ile bulaşır. Ko-
runmada ürünlerin doğru pişirilmesi önemlidir. 

Bazı etkenler direkt olarak gıda kökenli has-
talığa (enfeksiyona) yol açarken bazı etkenler de
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(S. aureus, Clostridium botulinum) gıda içindeki
mikroorganizmaların oluşturduğu toksinlerle
hastalık tablosuna yol açar. 

Stafilokoksik gıda zehirlenmesi: Toksinlere
bağlı olarak oluşur. Hızlı başlar, bulantı, kusma,
kramplar ve bitkinlik olur. Bulaşmada rol oyna-
yan yiyecekler et, kümes hayvanları, yumurta,
salata, ton balığı, kremalı hamur işleri, sandviç
ve süt ürünleridir. Komplikasyonlar arasında
ölüm nadirdir, fakat debil hastalarda mümkün
olabilir. Tanı toksinin saptanması veya gıdada,
hastada veya taşıyıcıda bol miktarda stafilokok
saptanması ile konur.

Botulism: Nörotoksinle etki eder. Halsizlik,
baş dönmesi, kas paralizilerine bağlı olarak çift
görme, konuşma güçlüğü, yutma ve nefes alma
güçlüğüne yol açar. Bulaşmada rol oynayan yiye-
cekler düşük asitli yiyecekler, konserve yiyecek-
ler-sebzeler, sosis, tütsülenmiş ve tuzlanmış ba-
lıktır. Ölüm sık görülür. Tanı kanda veya dışkıda
toksin saptanmasıyla konur.

Balık zehirlenmesi: Üç tipi vardır. Histamine
bağlı olarak uskumru benzeri balıklarla oluşan
tip, paralitik toksine bağlı deniz kabukluları ile
oluşan tip ve alg toksinlerine bağlı oluşan tipte
balık zehirlenmesi. Tanı semptomlara dayanarak
ve yenilen balık çeşidine göre konur. Bulaşmada
balık ve kabuklu deniz hayvanları rol oynar.
Komplikasyon olarak kardiyovasküler kollapsa
bağlı olarak ölüm olabilir

Başka toksinler ve zehirler de (pestsidler, ze-
hirli mantar, zehirli kayalık balıkları vb.) gıda
kaynaklı hastalık nedeni olabilir.

Mikroorganizma Ağız Yoluyla Alındıktan
Sonra Vücutta Neler Olur?

Gıda yenildikten sonra bir inkübasyon süresi-
ni takiben semptomlar ortaya çıkar. Bu süre saat-
ler veya günlerce olabilir ve organizmanın cinsi-
ne ve ne kadar miktar yendiğine bağlı olarak de-
ğişir. İnkübasyon süresi boyunca mikroorganiz-
malar mideden ince bağırsağa geçer ve burada
çoğalmaya başlar. Bazı etkenler ince bağırsakta
kalır, bazıları toksin üretir ve bunlar emilip dola-
şıma karışır, bazıları da doğrudan derin doku in-
vazyonu yapar. Çoğu etken ishal, abdominal
kramplar, bulantı gibi benzer semptomlara yol
açar. Bu nedenle de salgın sırasında tanı konma-
dıysa veya etken identifiye edilmediyse hangi et-
kenle hastalığın oluştuğunu söylemek genellikle
pek mümkün olmamaktadır. 

Gıda kaynaklı hastalık etkeni mikroorganiz-
malar enfekte gıdalar yoluyla vücuda girebilece-
ği gibi daha sonraki aşamada gıdalar işlenirken
enfekte kişilerin elleri aracılığıyla da bulaşma
olabilir. Bunun yanı sıra çiğ sebze meyve gibi
ürünlerle çapraz kontaminasyon sonucu bulaş-
ma gerçekleşebilir. Örneğin; Shigella bakterileri,
Hepatit A virüsü ve Norwalk virüs gibi etkenler
gıda çalışanlarının yıkanmamış elleriyle bulaşa-
bilir.

Bir başka geçiş yolu mutfakta bıçak, kesme
tahtası, kaplar ve diğer malzemeler yoluyla ol-
maktadır.

Pişirilmiş gıdalar diğer çiğ gıdalarla temas
ederse veya patojen etkenleri içeren çiğ gıdalar-
dan sızan sıvılarla kontaminasyon gerçekleşebilir.

Çoğu bakterinin veya virüsün gıda kaynaklı
hastalık oluşturmaya yetecek duruma gelmesi
için çok sayıda çoğalması ve belli bir sayıya ulaş-
ması gerekir. Ilık ve nemli bir ortam olduğunda
ve yeterli besin maddesi bulunduğunda genellik-
le bir bakteri ikiye bölünerek her yarım saatte bir
çoğalır ve 12 saatte 17 milyon bakteri oluşturur.
Sonuç olarak az miktarda bakteriyle kontamine
olmuş bir gıda bir gece bekletildiğinde ertesi gün
oldukça yüksek oranda enfeksiyöz hale gelmiş
olur.

Eğer gıda dondurulursa bakteriler artık çoğa-
lamaz, bu nedenle de gıdalar çoğunlukla buzdo-
labında saklanır. Genelde buzdolabı ve donduru-
cular bakterilerin üremesini durdurur. Ancak bu
genel kuralın bazı istisnaları vardır. Örneğin; Lis-
teria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica buz-
dolabı ısısında da üreyebilir.

Yüksek oranda tuz, şeker veya yüksek düzey-
de asit varlığı da bakteri üremesini durdurmakta-
dır. Bu da et, jambon, salamura, şarküteri ürün-
leri ve konservelerin niçin bu şekilde hazırlanıp
saklandığını açıklamaktadır.

Mikroorganizmalar genellikle ısıyla kısa süre-
de ölürler. Bunun istisnası ısıya dayanıklı spor
içeren Clostridium türleridir ve bu sporlar sadece
kaynama noktasının üzerinde ölür. Bu durum
konserve yapımı sırasında işlemin bir parçası
olarak yüksek basınç altında yüksek ısıyla pişi-
rilme gerekçesini açıklamaktadır. 

Aslında gıda kaynaklı hastalıklardan korun-
mak bazı temel ve basit kurallara uymak suretiy-
le mümkündür. Bu basit kurallar; 
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• El yıkama,

• Çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayrı tu-
tulması (temasın engellenmesi),

• Doğru şekilde pişirme, 

• Uygun ısıda saklama,

• Güvenilir su kaynağı ile güvenilir çiğ mal-
zeme sağlama şeklinde beş maddede özetlen-
mektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün web sayfalarında ko-
nuyla ilgili geniş ve ayrıntılı bilgilendirmelerin ya-
nı sıra birkaç dile çevrilmiş şekilde bu beş temel
kuralı içeren basit posterler yer almaktadır (8,9).

ÜLKEMİZDEKİ DURUM NEDİR?

Ülkemizde gıda iş yerlerinde ve sıhhi müesse-
selerde çalışan kişilere işe girişte ve çalışırken
belli periyotlarda olmak üzere bazı tetkiklerin
yapılma zorunluluğunu içeren genelge ve yönet-
melikler vardır. Halen yürürlükte olan yönetme-
liğe göre “Gıda iş yerlerinde ve sıhhi müessese-
lerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yö-
nünden her altı ayda bir veya yılda bir kez mu-
ayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti” ge-
tirilmiştir. Kanuna göre tetkik sonuçlarının iki
yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Bu tetkik-
ler sırasında ihbarı zorunlu hastalıkların tespiti
halinde, mevzuatta öngörülen şekil ve sürede İl
Sağlık Müdürlüklerine derhal bildirimde bulu-
nulması da genelgede belirtilmiştir (10).

Genelgeye göre gıda işi ile uğraşanlarda ve
sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması
için yapılacak tetkikler şunlardır; 

1. Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yö-
nünden, en az yılda bir)

2. Dışkının mikroskobik incelenmesi (Enta-
moeba histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri
ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ay-
da bir)

3. Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus
aureus yönünden, en az yılda bir)

4. Akciğer grafisi (tüberküloz yönünden, en
az yılda bir)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş
muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik
portör taraması şeklinde yapılması istenmektedir.

Bu genelge ufak değişikliklerle uzun yıllardır
yürürlükte olup, hem gıda çalışanları, hem tetki-

ki yapan kurumlar hem de tetkik sonuçlarını de-
ğerlendiren kişiler açısından genellikle sıkıntı
kaynağı oluşturmaktadır. Çünkü birçok ülkede
yaygın olarak uygulandığı gibi gıda güvenliğinde
esas olan, gıda çalışanlarının eğitimi ve bilgilen-
dirilmesidir. Herhangi bir zamanda alınan örnek-
ler kişinin durumunu tam olarak yansıtmayabil-
mekte, tetkiklerin yapılmasında ülke çapında
standart uygulamalar olmadığı için farklı sonuç-
lar verilebilmekte ayrıca kişinin örnek verdikten
sonra hastalanması durumunda yapılan uygula-
manın pratik olarak geçerliliği kalmamaktadır. 

Portör taramaları ile ilgili olarak ülkemizde
yapılan değişik çalışmalar değerlendirildiğinde
portör muayenelerinin ortak bir standartda ya-
pılmadığı, değişik illerde yapılan portör tarama-
larının sonuçları değerlendirildiğinde birbirin-
den oldukça farklı sonuçlar bildirildiği gözlen-
mektedir (11-19). Örneğin; 2001 yılında Şanlı-
urfa’da 184 gıda çalışanının dışkı kültüründe
%2.2 oranında Salmonella spp. saptanırken, bu
oran Eskişehir’de 670 gıda çalışanında %0.6 ola-
rak bildirilmiştir. Gıda çalışanlarında parazit var-
lığının araştırıldığı çalışmalarda Ankara Gülhane
Askeri Tıp Akademisi (GATA)’nde 1996-2000
yılları arasında yapılan portör muayenelerinde
toplam 5392 dışkı örneğinden 297 (%5.5)’sinde
çeşitli parazitler saptanmış ve bunlar arasında en
sık görülen parazitlerin Giardia intestinalis ve
Blastocystis hominis olduğu; Eskişehir’de 293 ki-
şinin 38 (%13)’inde çeşitli parazitler bulunduğu
ve en sık rastlanan parazitlerin G. intestinalis ve
Hymenolepis nana (%0.3) olduğu bildirilmiştir
(13-15). İzmir’de 108 kişide parazit oranı
%11.11, sık rastlanan parazitler ise Enterobius
vermicularis ve G. intestinalis olarak bildirilirken;
1986-1992 yılları arasında Refik Saydam Hıfzı-
sıhha Merkez Başkanlığında yapılan toplam
42.158 dışkı örneğinin incelendiği portör mu-
ayenelerinde en sık görülen üç parazit sırasıyla
G. intestinalis (%11.5), E. vermicularis (%1.7) ve
H. nana (%1.2) olarak saptanmıştır (16,17).

Ülkemizde yapılan portör muayenelerinde
aranan bir özellik olan burun ve boğaz kültürle-
riyle ilgili olarak Ankara GATA‘da yapılan ve 450
gıda çalışanında burun ve boğaz kültürlerinin
değerlendirildiği bir çalışmada burunda %12,
boğazda %1.3 oranında patojen etkenler saptan-
mış, burunda patojen etken saptanan 54 kişinin
46’sında S. aureus izole edilmiştir (18).
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Yine Ankara GATA’da yapılan ve 1291 gıda ça-
lışanının burun kültürlerinin değerlendirildiği
bir başka çalışmada %16.6 oranında S. aureus
izole edilmiştir (19). Manisa’da İl Halk Sağlığı
Laboratuvarında 2004 yılından beri yapılmakta
olan portör muayenesi sonuçları retrospektif ola-
rak değerlendirildiğinde toplam 16.455 dışkı ör-
neğinin 1227 (%7.45)’sinde değişik parazitler sap-
tanmış ve en sık saptanan iki etkenin Entamoeba
hystolitica ve G. intestinalis olduğu belirlenmiştir.
Toplam 260 burun kültüründe ise %73.8 oranın-
da S. aureus ürediği öğrenilmiştir (20).

Görüldüğü gibi çalışmalarda saptanan sonuç-
lar birbirinden oldukça farklı olabilmekte; tanıda
değişik yöntemler kullanılabilmekte; tetkikleri
yapan her kurumda mikrobiyoloji uzmanı bu-
lunmadığı için bildirilen sonuçların güvenilirliği
zaman zaman kuşku uyandırabilmektedir.

Bunların yanı sıra yürürlükteki genelgede yer
almamasına rağmen ülkemizde portör taraması
kavramı içinde çoğunlukla HBsAg tetkiki de yer
almakta, işe girişte veya aradaki kontroller sıra-
sında HBsAg pozitifliği saptanan kişiler işe alın-
mamakta veya işten çıkarılmaktadır. Oysa ko-
nuyla ilgili olarak yayınlanmış olan T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın ilgili genelgesinde HBsAg pozitifli-
ği saptanan kişilerle ilgili olarak tüm iş kolların-
da çalışan hepatit B taşıyıcılarının, işlerini yap-
maya engel bir durumun söz konusu olmadığı,
bu nedenle hepatit B taşıyıcılarının işlerinde ça-
lışmasının engellenmemesi gerektiği açıkça belir-
tilmiştir (21). HBsAg pozitif kişilerin kişisel hij-
yen ve çalışılan ortamın yüzey temizliğine dikkat
etme, kesik ve yaralanmalar sırasında etrafa bu-
laştırmayı önleme gibi kurallara dikkat etmek ko-
şuluyla gıda işi dahil iş yerinde çalışmalarına en-
gel durumlarının bulunmadığı Viral Hepatitle Sa-
vaşım Derneği tarafından ilgili kurumlara ve Sağ-
lık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlü-
ğü’ne tavsiye kararı niteliğinde sunulmuştur.

Gıda çalışanlarından rutin kültür alınması ve
parazit tetkiki uygulaması ülkemiz dışında rutin
olarak yapılmadığı için bu konuda yapılmış yurt
dışı çalışma bulunmamaktadır. 

Konuyla ilgili uluslar arası rehberlere göre gı-
da güvenliğinde temel kural, çalışanların konu
hakkında bilgilendirilmesi ve sürekli eğitilmesi-
dir (22-25).

Bu rehberlere göre gıda çalışanlarının tıbbi
muayenesi maliyetlidir ve önerilmemektedir.

Dışkı örneklerinin incelenmesi de maliyet etkin
değildir ve önerilmemektedir, ayrıca örnek alın-
dıktan sonra kişinin enfekte olmayacağının ga-
rantisi yoktur. Bunun yanı sıra gıda çalışanları-
nın rutin medikal muayenesi yalancı bir güven
duygusuna yol açabilir ve buna bağlı olarak ge-
nel hijyenik kuralların, kişisel hijyen kuralları-
nın uygulanması ihmal edilebilir. En etkin koru-
yucu yöntem, gıda çalışanlarının hijyenik kural-
larla ilgili olarak sürekli eğitilmesidir ama yapı-
lan tetkiklere bağlı kalınırsa bu durum genellik-
le ihmal edilmektedir. 

GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK
NELER YAPILMALIDIR? 

1. Management Commitment: İdari yüküm-
lülük (sorumluluk),

2. Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme,

3. Sağlık muayenesi,

4. Hastalık olduğunda idareye bildirme,

5. Uygulamalı temel gıda işleme pratikleri,

6. Uygulamalı temel personel hijyen pratikleri.

1. İdari Yükümlülük

Gıdanın hijyeni idarecinin sorumluluğundadır.

- Elle işlemeyi tüm yönleriyle kapsayan op-
timum hijyenik programı sağlamalıdır.

- Çalışanların hijyenle ilgili problemlerini ve
bildirimlerini tartışmaya açık olmalı ve hız-
lı şekilde doğru ölçümlerle yanıt vermelidir.

- Personelin ishal ya da deri lezyonu gibi
semptomları olduğunda bunu idareye bil-
dirdikleri takdirde maddi bir kayba uğra-
mayacakları konusunda kişileri rahatlat-
malıdır.

- İşveren, hijyen konusunda tavsiye verme ba-
kımından teknik uzman bulundurmalıdır.

- Optimum hijyen koşullarını ve uygulan-
masını sağlamalıdır, ayrıca düzenli olarak
bunları güncellemelidir.

- Kalite kontrol programını yürürlüğe koy-
malıdır.

- Tüketicinin hijyen konusundaki şikayet-
lerini profesyonel ve sorumlu kişiler tara-
fından yanıtlamalıdır.

- Çalışma koşullarını düzeltmek için meşgu-
liyet programlarını uygulamaya koymalı ve
böylece ürün güvenilirliliğini arttırmalıdır.
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- Çalışanların maksimum hijyen düzeyine
ulaşması ve sürdürmeleri için çalışanlar
arasında dayanışma ve güven ortamı oluş-
masını sağlamalıdır. Bunu oluşturmak için
gıda çalışanlarına hijyenik standartları ge-
liştirme konusunun bir parçası olmaları
için izin ve yetki vermelidir.

2. Eğitim, Öğrenim ve Bilgilendirme

- Sağlık otoriteleri, gıda çalışanlarının eğiti-
mini ve bilgilendirilmesini sorumluluğu-
nun bir parçası olarak kabul etmeli ve bu
kişilerin dikkatini çekecek uygun prog-
ramları gerçekleştirmelidir.

- Gıda güvenlik programlarında gıda çalı-
şanlarının eğitim ve öğrenimi (bilgilendir-
mesi) yaşamsal elementlerdir.

- Pratik ve fonksiyonel eğitim metotları ve
dikkat çekici sunumlarla özellikle sokak
satıcılarının dikkati çekilerek eğitilmeli-
dir. Dil ve kültürel farklılıklara bu eğitim-
lerde dikkat edilmelidir.

- Tüm çalışanlar gıda güvenliğinin basit pren-
siplerini bilmeli, anlamalı ve bunu kendi so-
rumlulukları olarak değerlendirmelidir.

- İdareciler gastroenteritli veya açık deri
lezyonu olanların çalışmaması veya semp-
tomlar sürdüğü sürece gıdalarla temas et-
melerinin engellenmesi konusunda dik-
katli olmalıdır.

- Gıda çalışanlarına yönelik olarak gıda gü-
venliği ve kişisel hijyen konusunda tali-
matlar hazırlanmalı ve yapılacak testlerle
bu eğitimlerin sonuçları ölçülmelidir.

- Belli aralıklarla hatırlatma eğitimleri veril-
melidir.

- Gıda çalışanlarında hastalık görüldüğün-
de derhal bildirim yapılması konusunda
yeterli hassasiyet oluşturulmalıdır.

- Eğitim programları bu konuda eğitimli ki-
şiler tarafından verilmelidir.

- Eğitim ve öğrenim programları işveren, te-
mizlik görevlileri ve gıda işinde çalışan di-
ğer personeli de içerecek şekilde genişle-
tilmelidir.

3.Sağlık Muayenesi

İşveren tarafından işe girme öncesi yapılan
sağlık muayenesidir. Gıda çalışanının bu işe uy-

gunluğu ve gıda çalışanı açısından önemli olan
hastalıkların/durumların saptanması açısından
önemlidir. Belli durumlarda (örneğin; hastalık
nedeniyle belli bir süre işyerinden uzak olma, ve-
ya gastroenterit epidemisi olan bir ülkeye veya
bir yere tatile giden kişiler geriye döndüğünde)
bu muayeneler tekrarlanmalıdır. 

Ayrıca bazı durumların varlığında muayene-
nin tekrarlanması gerekir. Bu durumlar:

- Zar perforasyonu ile birlikte otitis media
gibi kronik süpüratif durumlar.

- Prodüktif balgamla birlikte seyreden kro-
nik bronşit.

- Psöriyazis veya egzama gibi sekonder en-
feksiyonların sık olduğu ve bu nedenle te-
mizliğin zor olduğu yaygın kronik deri
hastalıklarının varlığında.

4. Hastalık Olduğunda İdareye Bildirme 

- Çalışanlar kendilerinde ishal, boğaz ağrısı,
ateş, nezle-grip benzeri tablo, açık deri
lezyonu veya sarılık olduğunda işverene
veya sorumlu şefe bildirmelidir. 

- Gastroenteritli veya belirgin şekilde püy
çıkan lezyonları (kulak, diş, dişeti, akci-
ğer, deri gibi bölgelerden) olanlar işten
uzaklaştırılmalı veya gıda işiyle uğraşılma-
yan başka bir bölüme geçici ya da kalıcı
olarak aktarılmalıdır.

Geçici Olarak Gıda İşiyle Uğraşmaktan
Uzaklaştırılma Nedenleri

- Göz veya göz kapağı enfeksiyonu,

- Kulaklarda inflamasyon ve/veya akıntı
varlığı,

- Oral sepsis,

- Stafilokokal durumlar (yanıklar veya açık
yaralar),

- Yakın bir süre önce gastrointestinal sistem
(GİS) enfeksiyonu varlığı.

Daha Uzun Süreyle İşten Uzaklaştırmayı
Gerektiren Durumlar

Bu durumlarda işe geri dönüş için doktor
kontrolu gereklidir.

- Akut hepatit A virüs enfeksiyonu ⇒ Sarı-
lık ortaya çıktıktan sonra altı hafta sürey-
le işten uzaklaştırılır.
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- Salmonella gıda zehirlenmesi, kolera, di-
zanteri, tifoid veya paratifoid gıda zehir-
lenmesi olanlar ⇒ 48 saat arayla üç dışkı
kültürünün negatif çıkması gerekir.

- Parazit varlığı ⇒ Başarılı bir şekilde teda-
vi edilinceye kadar.

- Stafilokok veya streptokok enfeksiyonu ⇒
Tedavi edilinceye kadar.

- Tüm bakteriyel ve viral GİS enfeksiyonla-
rı ⇒ Semptomsuz oluncaya kadar.

- Tüberküloz ⇒ Etkin tedavi başladıktan
itibaren yedi gün sonra.

5. Uygulamalı Temel Gıda İşleme/Hazırlama
Pratikleri

- Temel gıdalar (et, süt gibi) sağlıklı ve gü-
venilir kaynaklardan alınmalıdır.

- Doğru ve kuralına uygun şekilde pişiril-
melidir.

- Pişirilen yiyecekler bir an önce veya en
geç hazırlandıktan sonra bir saat içinde
yenmelidir.

- Pişmiş yiyecekler ısı kontrolüne dikkat
edilerek uygun ısıda saklanmalıdır.

- Pişmiş gıdaların tekrar ısıtılması doğru şe-
kilde yapılmalı ve en fazla bir kez daha ısı-
tılmalıdır.

- Bir süre saklanacak gıdaların üzeri kapa-
tılmalıdır.

- Yakındaki çiğ ve pişmiş diğer gıdalarla te-
mas engellenmelidir.

- Tüm mutfak gereçleri, kaplar ve mutfak
yüzeyleri sürekli olarak temiz tutulmalıdır.

- Gıdalar toz, böcek, kemirgen, hayvanlar
ve diğer kontaminasyon kaynaklarından
uzak tutulmalıdır.

- Gıda hazırlarken elle hazırlamada kullanı-
lan eldiven, maşa vb. malzemeler daima
temiz tutulmalıdır.

- Temiz ve akar su kullanılmalıdır.

- Gıda artıkları uygun şekilde uzaklaştırıl-
malıdır.

- Dondurulmuş gıdalar oda ısısında belli bir
süre tutulmadan asla sıcak veya ılık su
içinde çözdürülmemelidir. 

6. Uygulamalı Temel Personel Hijyen
Pratikleri

1. Eller ve tırnaklar ılık sabunlu suyla yıkan-
malıdır.

- Gıda hazırlamadan önce

- Tuvalete gittikten sonra

- Burun silindikten sonra

- Sigara içtikten ve/veya bir şey yedikten sonra

- Çiğ ve pişmiş gıdayı ellerken arada

- Yıkanmamış sebzelerle hazırlanmış/pişmiş
gıdaları ellerken arada

- Herhangi bir kirli malzemeyi (özellikle
çöp kutusu) elledikten sonra 

2. Eller kağıt havlu ile veya kuru sıcak hava
ile kurutulmalı, asla ortak kumaş havlu kullanıl-
mamalıdır.

3. Tırnaklar kısa ve temiz olmalıdır.

4. Tüm kesikler ve yaralar su geçirmez bant
ile kaplanmalıdır.

5. Saçlar kapalı olmalı, en azından arkadan
bağlanmalı; gıdaların içine toz ve bakteri düşme-
si engellenmelidir.

6. Asla gıdaların üzerine öksürülmemeli, ak-
sırılmamalı veya nefesle üflenmemelidir.

7. Gıda hazırlarken sigara içilmemeli, tütün
çiğnenmemeli, benzer şeyler yapılmamalıdır.

8. Yüzük ve diğer takılar takılmamalıdır.

9. Gıda çalışanları her zaman temiz olmalı ve işe
gelirken her gün banyo yapmalı ya da duş almalıdır.

10. Temiz önlük giyilmeli ve hergün değişti-
rilmelidir, nemli bırakılmamalıdır.

11. Çalışma alanı temiz ve kolay temizlenebilir
olmalıdır. Mikroorganizmalar çok az miktarda gı-
da artığı varlığında bile kısa sürede kolayca ürer-
ler. Ayrıca ortam yüzeyi fizik olarak temiz görün-
se ile mikrobiyolojik olarak temiz olmayabileceği
hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle bu yüzeyle-
rin temizliğinde dezenfektan kullanılması gerekir.

12. Yiyeceklerin toprak, böcek, kemirgenler
ve evcil ya da vahşi diğer hayvanlar tarafından
kontamine olmaktan korunması gerekir. Bu ne-
denle de yiyeceklerin açık olarak zemin üzerine
veya yakınına konmaması gerekir. Benzer şekilde
yiyeceklerin dezenfektan ve insektisid gibi tehli-
keli ve toksik ürünlerden uzak yerlerde saklan-
ması gereklidir. 
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13. Çöp kutuları ve temizlik bezleri, paspas-
lar gıdaların bulunduğu yerden uzakta bulundu-
rulmalıdır. 

Sonuç olarak, ülkemizde halen uygulanan
portör tarama uygulamalarının yürürlükten kal-
dırılması, bunun yerine uluslar arası rehberlerde
önerilene uygun şekilde işe girişten itibaren per-
sonelin eğitim ve bilgilendirilmesinin temel alın-
dığı, eğitimlerin meslek hayatı boyunca sık sık
tekrarlandığı, arada testlerle bilgi düzeylerinin
ve uygulamaların kontrol edildiği bir sistem
oluşturularak gıda güvenliği sağlanmalıdır. 
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Çocuk yuvaları, üç ay-altı yaş arasında bulu-
nan okul öncesi çocuklara yönelik sosyal ve

eğitsel bir hizmettir. Yuvalar aileler ile birlikte
çocuğun büyümesine ve sosyalleşmesine yar-
dımcı olan ortamlardır. 

Ülkemizde ilk kez 1943 yılında Türkiye Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezi Nizam-
name ve Talimatnameleri 16 no’lu yayınında ço-
cuk yuvalarının işleyişiyle ilgili konular madde-
ler halinde işlenerek yazılı hale getirilmiştir. Bu-
rada amaç, ana ve baba sevgisinden mahrum
Türk çocuklarının korunması olarak belirtilmiştir.
Özel çocuk yuvalarının sayısı ise son yıllarda art-
mış ve okul öncesi eğitim kurumları olarak top-
lumda yerini almıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde
okul öncesi eğitim alan çocukların oranı %100’e
yakınken, Türkiye’de bu oran sadece %15’tir.
Eğitim-Sen tarafından yapılan araştırmaya göre
Türkiye genelinde 119 bin okul öncesi çağı ders-
lik ve öğretmen açığı var. İstanbul’da dört-altı yaş
arası gruba dahil çocuk sayısı yaklaşık 406 bin
düzeyindedir. Buna karşın okul öncesi eğitim
olanağına kavuşmuş çocuk sayısı sadece 54
bin’dir ve oransal olarak okullaşma oranı
%13.4’e karşılık gelmektedir.

Çocuk yuvalarında kalabalık ortamların bu-
lunması ve hijyenik olmayan davranışların olma-
sı enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Yapılan bir
çalışmaya göre çocuk yuvalarında bulunan ço-
cuklardaki hastalık oranları, evde bakılan çocuk-
lara göre daha yüksek bulunmuştur. Wald ve ar-
kadaşları, yaptıkları çalışmada çocuk yuvasında
bakılan çocukların evde bakılanlara göre %51
daha fazla enfeksiyon atağı geçirdiklerini rapor
etmişlerdir. Bir diğer çalışmada ise, İsviçre’de yu-
vada bakılan çocuklarda evde bakılanlara göre
%40-80 arasında daha fazla tıbbi konsültasyon
gerektiği saptanmıştır.

Çocuk yuvalarında görülen hastalıklarda ço-
cuk yuvası çalışanları da bir enfeksiyon kaynağı
olabilir. Buna karşılık yuvada bulunan çocuklar-
dan kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarından et-
kilenerek hasta pozisyonuna da düşebilirler. 

Çeşitli viral, bakteriyel ve paraziter enfeksi-
yon etkenlerine yönelik taramalar çocuk yuva-
sında çalışan personelde önerilmektedir. Bunları
sırasıyla inceleyecek olursak;

PARVOVİRÜS B19

Parvovirüs ailesindendir, ilk kez 1974 yılında
izole edilmiştir. Çocukluk çağında sık görülür ve
15 yaş civarındaki çocukların yaklaşık %50’sinde
bu virüse ait IgG saptanabilir. Eritema enfeksiyo-
zum, artropati, geçici aplastik kriz, pür eritrosit
aplazisi, virüse bağlı hemofagositik sendrom ve
fötal enfeksiyon etkeni olabilir. Bu enfeksiyonu
geçiren gebelerde oküler ve nörolojik anomalili
doğumlar rapor edilmiştir. Bulaş personel arasın-
da ve personel-çocuklar arasında solunum sek-
resyonlarıyla olabilir. İnkübasyon periyodunun
döküntüler çıkmadan önceki yedi gün olduğu
bilinmelidir. Döküntüler ortaya çıktığında kişi
artık bulaştırıcı değildir. İmmünbaskın kişilerde
ve ciddi anemisi olanlarda semptomlar daha şid-
detli olabilir. Parvovirüs B19 düşündüren dö-
küntüler yuvada bulunan çocuklarda saptanırsa,
yuvada bulunan personel veya yuva hemşiresi bu
çocukların hekim tarafından muayene edilmesi-
ni sağlamalıdır. Rutinde parvovirüs B19 tarama-
larının çocuk yuvası çalışanlarında yapılması
önerilmez, ancak son iki hafta içerisinde yuvada-
ki çocuklarda birkaç olgu saptanmışsa, gebeliği-
nin ilk beş ayındaki bayan personelin ortamdan
uzaklaştırılması düşünülebilir. Ancak “Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)” böy-
le bir uygulamayı rutin olarak önermemekte, ai-
lesi, iş yeri ve hekimiyle birlikte tartıştıktan son-
ra bu kararın verilmesini tavsiye etmektedir. Aşı
ile ilgili çalışmalar sürmektedir, ancak onaylan-
mış bir aşı henüz yoktur.

SİTOMEGALOVİRÜS

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonları çocuk
yuvasında bakılan çocuklarda sık görülen enfek-
siyonlardandır. Çocuk yuvalarında çalışan bayan
personel ve bakıcı anneler doğurganlık çağların-
da konjenital enfeksiyon açısından risk altında-
dır. Yuvalarda bulunan çocukların özellikle yü-
rüme çağında olanları ağız sekresyonları ve id-
rarla çevreyi kontamine edebilir ve enfeksiyonun
yayılmasına yol açabilirler. Bir çocuk CMV ile
enfekte olduktan sonra aralıklı olarak iki yıl bo-
yunca tükürük ve idrarla virüs yaymaya devam
eder. El yıkama, sekresyonlarla kontaminasyonu
azaltmak için eldiven kullanma çocuk yuvası per-
soneline bulaşı azaltmada alınacak tedbirlerdir.
Gebelik ihtimali olan ve gebeliği devam eden
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personelin CMV açısından incelenmesi daha uy-
gun bir yaklaşım olacaktır. Rutin CMV taraması
anlamlı olmayacaktır

HEPATİT A VİRÜSÜ

Hepatit A virüs (HAV) enfeksiyonu çocuk yu-
valarında sık görülen enfeksiyonlardandır. Diğer
gastrointestinal patojenler gibi fekal-oral yolla bu-
laş olur. Çocuk yuvalarında bildirilen HAV enfek-
siyonları genellikle salgınlar şeklinde olmuştur.
Çocuk yuvalarının kapasitesi ve barındırdığı ço-
cuk sayısı arttıkça ve iki yaş civarındaki çocukla-
rın daha çok olduğu yuvalarda salgın olasılığı
artmaktadır. Çocuklar orta şiddette bir hastalıkla
veya asemptomatik olarak hastalığı geçirirken,
çocuk yuvası çalışanları hastalığı ikter ve konti-
tüsyonel semptomlarla geçirirler. Çocuk yuvası
çalışanlarının rutin olarak taranması ve hastalığı
geçirmemiş olan personelin aşılanması öneril-
mektedir.

HEPATİT B VİRÜSÜ

Çocuk yuvalarında hem çocuklarda hem de
yuva çalışanlarında hepatit B virüsü (HBV)’nün
yayılımı söz konusu olabilir, ancak bu düşük
oranda gerçekleşse de miktarı konusunda bir ve-
ri yoktur. Ülkemizde bu konuda bir veriye rast-
lanmamakla birlikte, yurt dışında bu konuda ol-
gu sunumları ve geniş kapsamlı çalışmalar bu-
lunmaktadır. Bununla birlikte çocuk yuvaların-
da, HBsAg pozitif kişilerle uzun süreli aynı or-
tamda bulunmaya rağmen bulaşın düşük oldu-
ğunu gösteren çalışmalar da vardır. Ülkemizde
HBV aşısının ulusal aşı programına dahil edilme-
si çocuk yuvaları içerisinde çocuklar arasındaki
ve personeldeki bulaşı azaltacaktır. Çocuk yuva-
sı çalışanlarının HBV açısından taranması ve du-
yarlı olanların mutlaka aşılanarak personel kart-
larına kaydedilmesi önerilmektedir.

HIV VİRÜSÜ 

HIV virüsünün çocuk yuvalarında enfeksiyo-
na yol açmasıyla ilgili olarak rapor edilmiş bir
bilgi elimizde yoktur. Bu konuda bazı yayınlar
olmakla birlikte, çocuklar arasındaki HIV pozi-
tifliğinin rastlantısal olduğu düşünülmektedir.
Çocuk yuvası çalışanları açısından HIV pozitifli-
ği araştırılmalı, enfekte çocuklar açısından da ih-
tiyatlı bir yaklaşımda bulunulmalıdır. HIV pozi-

tifliği saptanan çocuk yuvasındaki çocukların ve
personelin periyodik olarak kontrol edilmesi
önerilmektedir. Ancak HIV pozitifliği saptanma-
mış çocuk yuvalarında çocukların ve personelin
rutin taramalara tabi tutulması maliyet-etkin de-
ğildir. Ülkemizde bu konuda bir tecrübe ve ka-
yıtlı bilgi bulunmamaktadır. HIV pozitif perso-
nelin ve çocukların yuvadan dışlanmasını gerek-
tirecek bir durumun olmadığı net bir şekilde
vurgulanmasına rağmen, bir çalışmada HIV pozi-
tif çocukların %42’sinin çocuk yuvalarına kabul
edilmedikleri rapor edilmiştir.

RUBELLA

Gebe bir çocuk yuvası çalışanı rubellaya kar-
şı bağışık değilse, gebeliğin erken dönemlerinde
geçirilen enfeksiyon konjenital rubella sendro-
muna yol açabilir. Bu yüzden bayan yuva çalışan-
larının immünite durumları bilinmiyorsa, gebe
kalmadan önce bir kez taranmaları ve gerekli gö-
rülenlerin üçlü MMR aşısı ile aşılanmaları uygun
bir yaklaşım olacaktır.

VARİSELLA ZOSTER

Bu virüs çocuk yuvalarında çocuklar arasında
suçiçeği salgınlarına yol açabilir ve çocuklarda
her iki cinsi eşit oranda etkiler. Solunum yoluy-
la yayılır, kış mevsiminin sonunda ve bahar baş-
langıcında yayılımı daha sıktır. Bayan çocuk yu-
vası çalışanlarından gebe olanlar için risk söz ko-
nusudur. Gebelikte doğumdan beş gün önce ge-
çirilen enfeksiyon yüksek ölüm oranlarına yol
açmakta ve akciğer başta olmak üzere viseral or-
ganlarda progresif hastalık görülebilmektedir.
Konjenital varisella deri skarı, hipoplastik ekst-
remite, göz anomalisi ve santral sinir sistemi
(SSS) hasarı bulguları ile beraberdir. Bu nedenle
varisella zoster geçirme öyküsü bulunmayan ya
da yapılan taramada duyarlı olduğu saptanan ço-
cuk yuvası personelinin varisella aşısı ile 2 doz
şeklinde aşılanması önerilmektedir.

BAKTERİYEL, PARAZİTER ve
VİRAL DİYARE ETKENLERİ

Diyare çocuk yuvalarında daha çok da çocuk-
lar arasında salgınlara yol açabilir. Salmonella,
Shigella, Escherichia coli O157: H7 çocuk yuvala-
rından en sık rapor edilen bakteriyel etkenler ol-
muştur. Yuvalarda her yaşta diyareye rastlandığı
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halde, üç yaşın altında daha sık görüldüğü bildi-
rilmiştir. Çocuk yuvalarında gastroenterit salgın-
larının olması olasılıkla; tuvalet eğitimini henüz
almamış çocukların bulunması, bazı yuvalarda
çocuk bezi değiştiren personel ile gıda hazırlayan
personelin aynı olması, çocuk yuvalarının perso-
nelin azlığına rağmen kalabalık olması, yuvaların
dar alanlarda olması ve çocuk yuvalarında gast-
roenterit salgınından şüphe edildiğinde persone-
lin kullandığı bir rehberin bulunmaması neden-
lerine bağlıdır. Sınıflardaki objeler, yuva perso-
nelinin elleri ve çocukların elleri kontamine ola-
bilmektedir. El yıkamanın bu salgınları önleme-
deki önemi bilinmektedir. Yuva personelinin ru-
tin olarak gaita kültürü alınıp, taranmasına dair
bir öneri yoktur. Bu ancak  salgın geliştiğinde
kaynağın bulunması amaçlı tarama yapılabilir.
Ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda çocuk yu-
valarında kalan çocuklar bağırsak parazitleri var-
lığı açısından araştırılmıştır. Bu çalışmalarda
özellikle Enterobius vermicularis ve Giardia intes-
tinalis en sık rastlanan parazitler olmuştur. Bu
verilerin ışığında bağırsak parazitleri açısından
yuva personelinin ve yuvadaki çocukların, daha
önceki veriler de göz önüne alınarak saptanacak
periyodlarda taranması faydalı olacak gibi gö-
rünmektedir.

TÜBERKÜLOZ

Tüberküloz (TB) vücudun diğer bölgelerini
etkilese de, genellikle akciğerleri tutan sistemik
bir hastalıktır. Çocuk yuvalarında enfekte bir
personelin diğer kişileri ve yuvada bulunan ço-
cukları enfekte etme riski bulunduğu için işe
başlamadan önce en çok altı ay içinde PPD testi
yaptırmış olması önerilmektedir. Eğer PPD testi
yapılmamış personel varsa, işe alınırken uygu-
lanması istenmektedir. TB deri testi pozitif ola-
rak değerlendirilmişse, hastanın fizik muayene-
sinin ve PA akciğer grafisinin çekilmesi, gerekir-
se balgamın mikrobiyolojik muayenesi öneril-
mektedir. BCG aşısı enfeksiyonu engellemediği
halde, çocuklarda enfeksiyonun klinik olarak
ilerlemesini genellikle engellemekte ve dissemi-
ne TB’yi de önlemektedir. Bu nedenle yuva çalı-
şanlarının TB taraması önemlidir. Ülkemizde
önemli bir sağlık sorunu olan TB, Avrupa’da da
çocuk yuvalarında salgınlara yol açabilmektedir.

Sonuç olarak, çocuk yuvalarında çocuklar ve
yuva çalışanları enfeksiyon hastalıkları açısından
çeşitli viral, bakteriyel ve paraziter hastalıkların
tehdidi altındadırlar. Bu taramaların hem tıbbi
anlamda, hem de maliyet açısından etkin olabil-
mesi için infeksiyon hastalıkları uzmanlarından
oluşan bir ekibin Sağlık Bakanlığının desteği ve
önderliği ile standart bir kılavuz hazırlanması ve
tüm ülkede kullanımının sağlanması önemli bir
kazanım olacaktır.
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İnfektif endokardit nadir görülen, ancak tanı ve
tedavideki gelişmelere rağmen morbidite ve

mortalitesi halen çok yüksek olan bir enfeksi-
yondur. İnfektif endokarditin önlenmesinde
Amerikan Kalp Derneği [American Heart Associ-
ation (AHA)]’nin 1997 yılında yayınlamış oldu-
ğu kılavuzdan günümüze kadar geçen son 10 yıl-
da dental, gastrointestinal veya genitoüriner sis-
tem girişimleri yapılan hastalarda infektif endo-
karditin önlenmesinde antimikrobiyal profilaksi-
nin etkinliği sorgulanmış ve kılavuz tekrar göz-
den geçirilmiştir.

İnfektif endokardit profilaksisi için AHA’nın
1955 yılından beri yayınladığı toplam dokuz kı-
lavuzun sonucunda infektif endokardit açısın-
dan riskli kardiyak hastalıklarda hangi girişim sı-
rasında hangi antimikrobiyal profilaksinin uygu-
lanması gerektiği belirlenmiştir (Tablo 1). En
son 1997 kılavuzunda kardiyak riskler yüksek,
orta ve düşük olarak sınıflanmış, profilaksi öne-
rilen veya önerilmeyen dental, gastrointestinal
veya genitoüriner girişimler ayrıntılı olarak liste-
lenmiştir. 1997 kılavuzunda aynı zamanda çoğu
infektif endokardit olgusunun bir invaziv giri-
şimle ilişkili olmadığı, günlük aktiviteler sırasın-
da meydana gelen bakteremiler sonucu geliştiği
belirtilmiştir.

Ancak 50 yılı aşkın bir süredir yapılmış olan
bu öneriler “American College of Cardiology
(ACC)/AHA” tarafından belirlenen kanıta dayalı
sınıflama sistemine göre değerlendirildiğinde ka-
nıt düzeyinin düşük olduğu (sınıf IIb, kanıt dü-
zeyi C), çoğunun birkaç vaka kontrollü çalışma,
olgu sunumları veya uzman görüşlerine dayandı-
ğı gösterilmiştir. Bu süre içinde diğer uluslar ara-
sı kuruluşlar tarafından da bazı öneriler bildiril-
miştir. Bunlardan en son İngiliz Antimikrobiyal
Kemoterapi Derneği (The British Society for An-
timicrobial Chemotherapy)’ne göre dental giri-
şim öncesinde sadece infektif endokardit geçir-
me öyküsü olan veya kapak ya da pulmoner şant
operasyonu geçiren hastalarda profilaksi uygu-
lanması gerektiği önerilmektedir.

AHA’nın 1997 kılavuzunun gözden geçirilme-
sini gerektiren nedenlerin başında dental, gastro-
intestinal veya genitoüriner sistemde yapılan gi-
rişimlerden ziyade, günlük uygulamalar (çiğne-
me, diş fırçalama, diş ipi kullanma) sırasında
meydana gelen bakteremiler sonucu endokardit
gelişiminin daha sık olduğu, bu nedenle bu tip
invaziv girişimler öncesinde uygulanan antimik-
robiyal profilaksinin oldukça az sayıdaki hastada
infektif endokarditi önlediğinin belirlenmesidir.
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Tablo 1. AHA tarafından 1955-1997 yılları arasında yayınlanan dokuz kılavuzda dental ve solunum yoluna
uygulanacak girişimlerden önce önerilen antimikrobiyal profilaksi uygulamaları

Yıl Uygulama

1955 Cerrahi girişimden 30 dakika önce intramusküler (IM) olarak 600.000 U kristalize penisilin + 600.000 
prokain penisilin (%2 alüminyum monostearatlı yağ ile birlikte)

1957 Cerrahi girişimden iki gün önce günde 4 x 200.000-250.000 penisilin PO
Cerrahi yapılacak gün bu uygulamaya ek olarak cerrahi girişimden 30-60 dakika önce IM olarak 
600.000 U kristalize penisilin + 600.000 prokain penisilin,   
Cerrahi girişimden iki gün sonraya kadar günde 4 x 200.000-250.000 penisilin PO

1960 Cerrahi girişimden iki gün önce IM olarak prokain penisilin 600.000 U/gün
Cerrahi girişimden bir saat önce IM olarak 600.000 prokain penisilin + 600.000 kristalize penisilin 
Cerrahi girişimden iki gün sonraya kadar IM olarak 600.000 U prokain penisilin/gün 

1965 Cerrahi girişimden bir-iki saat önce IM olarak 600.000 prokain penisilin + 600.000 kristalize penisilin
Cerrahi girişimden iki gün sonraya kadar IM olarak 600.000 U prokain penisilin/gün

1972 Cerrahi girişimden bir saat önce IM olarak 600.000 prokain penisilin + 200.000 kristalize penisilin
Cerrahi girişimden iki gün sonraya kadar IM olarak 600.000 U prokain penisilin + 200.000 kristalize penisilin

1977 Cerrahi girişimden 30 dakika-1 saat önce IM olarak 600.000 prokain penisilin + 1.000.000 kristalize penisilin
Cerrahi girişimden sonra altı saat arayla 8 doz 500 mg penisilin V

1984 Cerrahi girişimden bir saat önce PO 2 g penisilin V, ilk dozdan altı saat sonra 1 g penisilin V

1990 Cerrahi girişimden bir saat önce PO 3 g amoksisilin, ilk dozdan altı saat sonra 1.5 g amoksisilin

1997 Cerrahi girişimden bir saat önce PO 2 g amoksisilin



Bunun yanı sıra antibiyotik kullanımına bağlı
yan etki gelişme riski de gözardı edilmemelidir.
Optimal ağız hijyeninin sağlanmasının günlük
bakteremi gelişme riskini azaltmada ve infektif
endokardit önlenmesinde dental girişim için uy-
gulanan profilaktik antibiyotik uygulamasından
daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bir diğer
neden ise 1997 önerilerinin komplike olması,
pratik uygulamasının zor olması, hasta ve uygu-
lanacak girişimlere ait detayların hatırlanması-
nın ve yorumlanmasının zor olması, bunun da
bazı belirsizliklere ve tutarsızlıklara neden olma-
sıdır. Son 20 yılda yayınlanmış konuyla ilgili ya-
pılmış pek çok çalışma dikkate alınarak kılavuz
tekrar yenilenmiştir. Bu yenilenme sırasında ya-
pılan çalışmalarda hasta ve uygulanan girişimle-
ri ilgilendiren, akla yatkın, tartışmada yer alan
öneriler ile birlikte infektif endokarditle ilişkili
ulusal ve uluslar arası kuruluşların da ortak öneri-
leri dikkate alınmıştır.

Bu yenilenme hem infektif endokardit profi-
laksisi gerektiren hasta sayısını azaltacak, dolayı-
sıyla yanlış uygulama riskini azaltacak, hem de
bu konuda önemli bir eksik olan infektif endo-
kardit profilaksisinin etkinliğini değerlendirme-
de plasebo kontrollü, randomize, çift-kör pros-
pektif klinik çalışmaların planlanmasını sağlaya-
caktır. Bunun yanı sıra hastaların uzun süreli
beklentilerinde ve şimdiye kadar alışılagelmiş
başta diş hekimliğinde olmak üzere bazı pratik
uygulamalarda değişikliklerin olmasına yol aça-
caktır. Daha önceden benzer işlemler için profi-
laksi uygulanan hastalarda artık profilaksinin
uygulanmaması bazı soru işaretlerinin oluşması-
na neden olabilir. Hastalara kılavuzda yapılan de-
ğişiklikler ile ilgili daha önce belirtilen gerekçeler
uygun bir şekilde açıklanmalı, hastalar yapılan
değişiklikler konusunda tekrar eğitilmelidir.

Yeni kılavuzda değişiklik yapılan bölümler
kardiyak patolojiler, dental girişimler, solunum

sistemine ait girişimler, gastrointestinal ve geni-
toüriner sisteme ait girişimler başlıkları altında
incelenebilir.

KARDİYAK PATOLOJİLER

Daha önce yayınlanan AHA kılavuzlarında
kardiyak patolojiler infektif endokardit açısın-
dan risk durumuna göre yüksek, orta dereceli ve
düşük riskli olmak üzere üç gruba ayrılmakta,
antimikrobiyal profilaksi ise sadece yüksek ve
orta dereceli riskli grupta önerilmekteydi. Son
kılavuzda bu konuyla ilgili olarak üç önemli so-
ru üzerinde durulmaktadır:

1. Yaşam boyunca endokardit gelişme riski en
yüksek olan kardiyak patolojiler nelerdir?

2. Endokardit sonrası yaşam süresinin kısalma-
sıyla sonuçlanacak kardiyak patolojiler nelerdir?

3. Antimikrobiyal profilaksi bu durumların
tek başına var olması durumunda mı, yoksa bir-
likte olması durumunda mı verilmelidir?

Yeni kılavuzun diğerlerinden ayrıldığı en
önemli nokta da bu konudur. AHA artık endo-
kardit sonrası yaşam süresinin kısalmasıyla so-
nuçlanacak kardiyak patolojilerde antimikrobi-
yal profilaksi önermektedir (Tablo 2). Antimik-
robiyal profilaksinin etkinliği konusundaki çalış-
maların bilimsel kanıt düzeyi düşük olsa bile, in-
fektif endokarditin önlenmesinin büyük yarar
sağlanacağı bu tip kardiyak patolojileri olan has-
talarda invaziv dental girişimlerde antimikrobi-
yal profilaksi verilmelidir.

DENTAL GİRİŞİMLER

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda dental gi-
rişimlerin endokardit gelişme riskini artırdığı ve
bunun da antimikrobiyal profilaksi ile önlenebi-
leceği bildirilmiştir. Bununla birlikte antimikro-
biyal profilaksinin etkinliğini araştırmaya yöne-
lik olarak prospektif, randomize, plasebo-kont-
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Tablo 2. Endokardit sonrası yaşam riski etkilenebilecek kardiyak patolojiler

Prostetik kapak hastalığı

İnfektif endokardit öyküsü
Konjenital kalp hastalığı

Tamir edilmemiş siyanotik konjenital kalp hastalığı (palyatif olarak uygulanan şantlar dahil)
Prostetik materyal ile tamir edilmiş konjenital kalp hastalıklarında girişimden sonraki ilk altı ay 
Prostetik yama veya materyalde gelişen defekt nedeniyle tamir operasyonu uygulanan konjenital kalp hastalığı

Valvulopati nedeniyle kardiyak transplantasyon   



rollü klinik çalışma bulunmamaktadır. Yapılan
retrospektif veya prospektif vaka-kontrollü çalış-
malardan elde edilen verilerin bilimsel kanıt dü-
zeyi ise düşüktür. Bu konuda bilimsel kanıt dü-
zeyi yüksek çalışmaların yapılabilmesi çeşitli
faktörler nedeniyle sınırlıdır. Bu faktörlerin ba-
şında infektif endokardit insidansının düşük ol-
ması, kardiyak patolojilerin çok çeşitli olması
nedeniyle her bir kardiyak patoloji için spesifik
karşılaştırmalı kontrol gruplarının oluşturulma-
sının güç olması ve invaziv dental girişimlerin,
diş patolojilerinin çok sayıda olması nedeniyle
kontrol gruplarının standardizasyonunun zor ol-
ması gelmektedir. Bu sınırlayıcı faktörler nede-
niyle şimdiye kadar infektif endokarditin önlen-
mesinde antimikrobiyal profilaksinin etkinliğini
araştıran çalışmaların yorumlanması da zorlaş-
maktadır.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların toplu veri-
lerine göre yıllık endokardit olgu sayısına bakıl-
dığında, dental girişim sonrası gelişen endokar-
dit olgu sayısının beklenenden çok düşük oldu-
ğu, bununla bağlantılı olarak da antimikrobiyal
profilaksinin %100 etkili olsa bile çok az sayıda-
ki olguda infektif endokarditi önleyebileceği gö-
rülmüştür. İnfektif endokardit olgularının ço-
ğundan çiğneme, diş fırçalama, diş ipi kullanma
gibi günlük aktiviteler sırasında meydana gelen
bakteremilerin sorumlu olduğu saptanmıştır.
Herhangi bir diş hastalığının varlığında günlük
aktiviteler sırasında bakteremi gelişme riski daha
da artmaktadır. Bu nedenle esas üzerinde durul-
ması gereken konunun dental girişimler ve anti-
mikrobiyal profilaksi değil, ağız ve diş sağlığı ol-
ması gerektiği vurgulanmaktadır.

Özellikle biyopsi, dikiş alma, ortodontik bant
yerleştirme gibi diş eti veya dişin periapikal böl-
gesini ilgilendiren girişimler ve oral mukozayı
perfore eden işlemlerde, yukarıda belirtilen kar-
diyak patolojilerin varlığında antimikrobiyal
profilaksi önerilmektedir. Çeşitli klinik durum-
larda uygulanması gereken antimikrobiyaller ve
uygulama şemaları Tablo 3’te özetlenmiştir. İn-
fekte olmayan dokuya anestetik madde enjeksi-
yonu, diş grafisinin çekilmesi, prostodontik veya
ortodontik aparatın çıkarılması, ortodontik tel
yerleştirilmesi ya da ortodontik aparatların ayar-
lanması gibi işlemlerde ve geçici dişlerin dökül-
mesi, oral mukoza veya dudağa travma gibi du-
rumlarda antimikrobiyal profilaksi önerilme-
mektedir.

SOLUNUM SİSTEMİNİ İLGİLENDİREN
GİRİŞİMLER

Solunum sistemini ilgilendiren pek çok giri-
şimde çeşitli mikroorganizmalara bağlı geçici
bakteremiler meydana gelir, ancak bu girişimler
ile endokardit gelişimi arasındaki ilişki kesin
olarak gösterilememiştir. Bununla birlikte biyop-
si, tonsillektomi, adenoidektomi gibi invaziv giri-
şimler için Tablo 2’de yer alan kardiyak patolojile-
ri olan hastalarda Tablo 3’teki antimikrobiyal pro-
filaksi önerileri uygulanabilir. Apse veya ampiyem
drenajı gibi tedavi işlemlerinden önce de antimik-
robiyal profilaksi önerilmektedir. Eğer etken mik-
roorganizma olarak Staphylococcus aureus düşü-
nülüyorsa antistafilokokal penisilin veya sefalos-
porin kullanılmalıdır. Mukozaya herhangi bir in-
sizyon uygulanmayacaksa bronkoskopide anti-
mikrobiyal profilaksi önerilmemektedir.
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Tablo 3. Dental girişimlerde önerilen profilaksi

Girişimden 30-60 dakika önce tek doz

Klinik durum Antibiyotik Erişkin Çocuk
Oral kullanım Amoksisilin 2 g 50 mg/kg

Oral kullanılamıyorsa Ampisilin veya 2 g IM veya IV 50 mg/kg IM veya IV
sefazolin veya seftriakson 1 g IM veya IV 50 mg/kg IM veya IV

Penisilin-ampisilin Sefaleksin*, ** veya 2 g 50 mg/kg
allerjisinde oral kullanım klindamisin veya 600 mg 20 mg/kg

azitromisin veya klaritromisin 500 mg 15 mg/kg

Penisilin-ampisilin Sefazolin veya seftriakson** 1 g IM veya IV 50 mg/kg IM veya IV
allerjisinde oral kullanılamıyorsa veya klindamisin 600 mg IM veya IV 20 mg/kg IM veya IV

* Yerine başka birinci veya ikinci kuşak oral sefalosporin de kullanılabilir,
** Penisilin veya ampisiline karşı anafilaksi, anjiyoödem, ürtiker gibi reaksiyonlar tanımlayan hastalara sefalosporin verilmemelidir.



GASTROİNTESTİNAL ve GENİTOÜRİNER 
SİSTEMİ İLGİLENDİREN GELİŞMELER

Gastrointestinal ve genitoüriner sistem flora-
sında olan ve endokarditle ilişkili olabilecek en
önemli mikroorganizma enterokoklardır. Gastro-
intestinal, hepatobiliyer ve genitoüriner sistemi
ilgilendiren tanısal ve tedaviye yönelik uygula-
nan işlemler sonrası geçici enterokokal baktere-
mi gelişebilir. Ancak bu enterokokal bakteremi-
ler sonrası endokardit gelişimiyle ilgili olgu sayı-
sı çok azdır. Bu nedenle gastrointestinal ve geni-
toüriner sistem girişimleri sonrası gelişen bakte-
remiler ile endokardit arasındaki ilişki dental gi-
rişimler kadar çalışılmamıştır. Ayrıca antimikro-
biyal profilaksi uygulamasıyla endokarditin ön-
lenebileceği de kesin olarak gösterilememiştir.
Bunun yanı sıra enterokoklarda özellikle endo-
kardit profilaksisi için kullanılan antimikrobiyal-
lere karşı direnç oranlarında hızlı bir artış oldu-
ğu da bilinmektedir. Yeni kılavuza göre hem ol-
gu sayısının az olması hem de bu direnç oranları
dikkate alındığında özefagogastroduodenoskopi
veya kolonoskopi gibi tanısal işlemlerden önce
antimikrobiyal profilaksi uygulaması önerilme-
mektedir.

Özetle yeni kılavuzda yapılan en önemli deği-
şiklikler;

- Antimikrobiyal profilaksi gerektiren kardiyak
patolojilerin sınırlandırılması, sadece endokardit
sonrası yaşam riski etkilenecek kardiyak patoloji-
lerde antimikrobiyal profilaksi önerilmesi,

- Sadece diş eti veya dişin periapikal bölgesi-
ni ilgilendiren girişimler ve oral mukozayı perfo-
re eden işlemlerde antimikrobiyal profilaksinin
önerilmesi,

- Gastrointestinal ve genitoüriner sisteme ait
girişimlerde antimikrobiyal profilaksinin öneril-
memesidir.

Bu değişiklikler sonucu antimikrobiyal profi-
laksi gerekecek hasta sayısı belirgin olarak azala-
caktır. Ancak yıllık olgu sayısının az olması ne-
deniyle bu değişikliklerin infektif endokardit in-
sidansı üzerindeki etkisini anlamak uzun süre
alabilir. İnsidanstaki değişikliği daha kısa sürede
anlamak için antimikrobiyal profilaksinin gerek-
liliğini ve etkinliğini araştırmaya yönelik plasebo
kontrollü, randomize, çift-kör, prospektif klinik
çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışmaların
sonuçları daha sonraki kılavuz yenilemelerinde
yardımcı olacaktır.
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Günümüzde ulaşımın kolaylaşmasıyla birlik-
te yapılan yolculuk sayısı giderek artmakta-

dır. Bu artışı son yıllardaki Irak savaşı, ekonomik
krizler, kuş gribi, SARS epidemisi gibi tüm dün-
yayı etkileyen olaylar bile etkilememiştir. Yolcu
ve turist sayısındaki bu artış seyahat sağlığını en-
feksiyon hastaklıkları ve koruyucu hekimlik açı-
sından önemli bir ilgi odağı haline getirmiştir.
Son 25 yılda seyahat sağlığı konusunda pek çok
ilerleme olmuştur. Amerikan Enfeksiyon Hasta-
lıkları Derneği en son 2006 yılında bir rehber ya-
yınlamıştır. Bu rehberin amacı kişileri gezi süre-
since enfeksiyon hastalıklarından korumak ve
dönüşte ülkeye hastalıkların girmesine engel ol-
maktır. Rehberde enfeksiyon hastalıkları dışında
trafik kazaları, hayvan ısırıkları, iklim ve yük-
sekliğin getirebileceği sorunlar, taşıt tutması, jet
lag ve uzun yolculuklarda ortaya çıkan derin ven
trombozu gibi durumlardan da söz edilmiştir.
Rehberde öncelikle seyahate gidecek kişinin risk
değerlendirmesinin yapılması gerektiği belirtil-
mektedir. Bu değerlendirmede kişinin yaşı, altta
yatan hastalıkları, kullandığı ilaçlar, önceden ol-
duğu aşılar, seyahat türü, gidilecek ortamın sağ-
lık koşulları, planlanan aktiviteler, kalış süresi
gibi ayrıntılar hakkında bilgi edinilmelidir. Edi-
nilen bilgiler ışığında kişiye aşı, kemoprofilaksi
ve diğer öneriler sunulmalı, tüm bunlar yazılı
kayıt olarak saklanmalıdır. Bu kayıtlar içinde
hasta bilgilendirme ve özellikle aşılar için hazır-
lanan onam formları da yer almalıdır. Rehberin
ana başlıkları bağışıklama, turist ishali ve sıtma-
dan korunmadır.

Bağışıklamada, kişinin önceden olduğu aşılar
göz önünde bulundurularak tetanoz, difteri, kı-
zamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi rutin aşıların
yanı sıra hepatit A, hepatit B, polio, influenza,
pnömokok aşıları önerilmektedir. Aşı geçmişi bi-
linmiyorsa tüm hastalıklara duyarlı olduğu dü-
şünülerek davranılmalıdır. Sarı humma, Japon
ensefaliti, kuduz, tifo, kene kaynaklı ensefalit,
meningokok gibi aşılar gidilen bölgedeki risk
durumu ve kişinin bu etkenlerle karşılaşma ola-
sılığı göz önüne alınarak karar verilmelidir. Ör-
nek olarak; hijyen şartları kötü yerlere gitmeden
önce seronegatif 40 yaş üstündekilere hastalık
daha ağır geçirilebileceğinden hepatit A aşısı ya-
pılmalıdır. Sarı humma aşısı Güney Amerika ve
Afrika’ya gideceklere yola çıkılmadan en geç 10
gün önce yapılmalıdır. Diyabet, kronik organ
yetmezliği, gebelik gibi özel durumu olanlara aşı

kararı verirken fayda/zarar hesabı iyi yapılmalı-
dır. Önerilen aşıyı reddedenden mutlaka yazılı
belge alınmalıdır. 

İshal en sık karşılaşılan seyahat hastalığıdır.
Tüm turistlere gıda hijyenlerine dikkat etmesi
söylenmeli, çiğ gıdalar ve kaynatılmamış, açıkta-
ki sulardan içmemesi gerektiği uyarısı yapılmalı-
dır. Meyveleri kendilerinin soymaları, buz ve
açıktaki meyve sularını içmemeleri belirtilmeli-
dir. Soğuk soslardan ve açık büfe yemeklerden
uzak durulmalıdır. Antibiyotik profilaksisi ge-
nelde önerilmemekle birlikte altta başka hastalı-
ğı olanlara ya da kesinlikle hastalanmaması gere-
kenlere iki-üç haftayı geçmeyecek şekilde kino-
lon verilebilir. Diğer seçenek kanlı ishal ve/veya
ateş 38°C’nin üstüne çıktığında kişinin kendisi-
nin kinolon başlamasıdır. Azitromisin özellikle
kinolonlara direncin sık görüldüğü yerlerde iyi
bir seçenektir. Loperamid gibi ishal kesici ve mo-
tiliteyi azaltıcı ilaçlar ateşi olmayan ve ishalinde
kan olmayanlarda denenebilir. Bizmut subsalisi-
latın etkisi loperamide göre daha yavaştır. Kaolin
pektin gibi absorbanlar ve laktobasil gibi probi-
yotiklerin turist ishaline etkisi gösterilmemiştir.
Rifaximin ateşi ve dizanterisi olmayanlarda öne-
rilen, ancak Türkiye’de bulunmayan diğer bir
ilaçtır. Loperamidle birlikte üç günlük kinolon
kullanımı yararlı bulunmuştur.

Sıtma, Afrika başta olmak üzere dünyanın
pek çok bölgesinde önemini koruyan bir seyahat
hastalığıdır. Sıtmadan korunmanın temeli riskin
farkında olmak ve sivrisinek ısırmalarına engel
olmaktır. Bu amaçla kapalı giyinmek, vücudun
açıkta kalan bölgelerine en az %20 konsantras-
yonda DEET içeren ilaçlar sürmek ve gece per-
metrinli cibinlik içinde uyumak önerilir. Kemop-
rofilaksi ise gidilen coğrafik alanda görülen sıt-
ma türüne göre başlanmalıdır. Klorokin Orta
Amerika ve Orta Doğu’da yeterli iken Afrika’da
dirençli Plasmodium falciparum nedeniyle diğer
antimalaryal ilaçlar kullanılmalıdır.

Seyahat sonrası en sık görülen hastalıklar is-
hal, solunum yolu rahatsızlıkları ateş ve cilt dö-
küntüleridir. Sıtma, sarı humma, Dengue başta
olmak üzere belli hastalıklar için riskli bölgeler-
den dönenlerin bir süre daha izlenmesi, en azın-
dan ateş gelişirse başvurmalarının sağlanması
önerilmektedir. Hekimler ayrıca giyardiyaz, ame-
biyaz, viral hepatit ve tüberküloz gibi uzun inkü-
basyonu olan hastalıklar açısından da uyanık ol-
malıdır.
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Antibiyotik kullanım politikası başlığı ile ta-
rama yaptığımızda, “antimikrobiyal yönetim

programı” terimi ve “antimikrobiyal yönetimini
geliştirmek üzere kurumsal program geliştirme
kılavuzu” karşımıza çıkmaktadır (1,2).

“Antimikrobiyal yönetim programı” terimi ile
multidisipliner, programlı, prospekif girişimsel
yaklaşım ile anti-infektiflerin kullanımının en
ideal şekle ulaştırılması ifade edilmektedir (1).
Antimikrobiyal yönetimi; uygun antimikrobiyal
seçimi, dozu, veriliş yolu ve tedavi süresini içeren
bir çalışmadır. Kapsamlı bir programda direncin
aktif olarak izlenmesi, doğru antibiyotik kullanı-
mının desteklenmesi ve enfeksiyon kontrol prog-
ramıyla iş birliği yaparak direncin yayılımının en
aza indirilmesi gerektiği belirtilmektedir (2).

Antimikrobiyal yönetiminin öncelikli amacı
klinik sonuçları ideal hale getirmek, istenmeyen
sonuçları (toksisite, patojen organizmaların se-
çilmesi, direnç gelişimi) en aza indirmektir. Uy-
gun antimikrobiyal kullanımı hasta güvenliğinin
temel ögesidir, dikkatli gözetim ve rehberliği hak
etmektedir. Antimikrobiyal yönetiminin ikincil
amacı, hizmetin kalitesini düşürmemek kaydı ile
sağlık hizmeti maliyetini azaltmaktır (2).

Antimikrobiyal yönetim programı etkin ola-
rak uygulandığında finansal olarak kendini des-
teklemekte, hasta bakımını geliştirmektedir.
Kapsamlı programlar ile antimikrobiyal kullanı-
mı azalmış (%22-36), yıllık 200-900 bin dolar ta-
sarruf sağlanmıştır. Bu nedenlerle her sağlık ku-
ruluşunun kendi mali kaynakları, büyüklüğü,
klinik koşulları, antimikrobiyal kullanımı ve di-
renç problemlerini göz önüne alarak kapsamlı
antimikrobiyal yönetim programları uygulanma-
sı önerilmektedir. Aşağıda sıralanan önerilerden
yararlanarak kapsamlı programların geliştirilebi-
leceği belirtilmiştir.

MULTİDİSİPLİNER ANTİMİKROBİYAL 
YÖNETİM EKİBİ (AYE)

Enfeksiyon hastalıkları hekimi, enfeksiyon
hastalıkları eğitimi almış klinik farmakolog, kli-
nik mikrobiyolog, informasyon sistemi uzmanı,
enfeksiyon kontrol uzmanı ve hastane epidemi-
yoloğundan oluşması önerilmektedir (2). 

Antimikrobiyal kullanımı, hasta güvenliğinin
önemli bir bileşenidir, tıbbi personelin bir fonk-
siyonudur. Programın, enfeksiyon hastalıkları he-
kimi veya hem enfeksiyon hastalıkları hekimi

hem de enfeksiyon hastalıkları eğitimi almış kli-
nik farmakolog tarafından birlikte yönetilmesi
önerilmektedir. Enfeksiyon hastalıkları hekimi
ve enfeksiyon hastalıkları eğitimi almış klinik
farmakoloğa, mutlaka tatmin edici ücret verilme-
si gerektiği vurgulanmaktadır (2).

AYE, enfeksiyon kontrol ekibi, ilaç ve terapö-
tikler komitesi vs. arasında mutlaka iş birliği ol-
ması gerektiği belirtilmiştir. Hastane yönetimi,
tıbbi çalışanların yöneticisi ve bölgesel tedarikçi-
lerin desteği ve iş birliği mutlaka gereklidir (2).

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve klinik far-
makolog hastane yönetimi ile görüşmeli, gerekli
yetki, ücret ve programın beklenen sonuçları ko-
nusunda pazarlık yapmalıdır. Antibiyotik kullanı-
mını ölçmek ve sürekli takip edebilmek için gerek-
li alt yapı hastane yönetimince sağlanmalıdır (2).

Aktif Antibiyotik Yönetim Stratejisi (2)

1. Müdahale ederek ve geribildirim vererek
prospektif denetim: Enfeksiyon hastalıkları uz-
manı veya klinik farmakolog, doğrudan reçeteyi
yazan kişiyle iletişim kurarak, geribildirim vere-
rek prospektif denetim yapabilir ve uygunsuz an-
timikrobiyal kullanımını azaltabilir.

2. Hastane ilaç listelerinin kısıtlanması ve
bazı özgün ilaçlar için önceden izin şartının ge-
tirilmesi: Hastane ilaç listelerinin kısıtlanması ve
önceden izin şartının getirilmesi antimikrobiyal
kullanımını ve maliyeti belirgin derecede azaltır ve
nozokomiyal enfeksiyon salgınının kontrolünde
yararlıdır. Önceden izin şartının antibiyotik diren-
cini azaltıp azaltmadığı belli değildir. Uzun süreli
yarar elde edilememiştir. Bazı çalışmalarda daha
yüksek dirence neden olabilecek alternatif bir ajan
seçilmiştir. Önceden izin şartı uygulanan hastane-
lerde antimikrobiyal kullanım eğilimi izlenmeli ve
oluşan sonuçlar mutlaka değerlendirilmelidir. 

Ek Antibiyotik Kullanım Stratejileri (2)

1. Eğitim: Reçete yazma alışkanlığını etkile-
mek için hazırlanan bir programda eğitim temel
ögedir. Kullanım stratejisinin kabul edilmesini
sağlayacak bilgi birikimini sağlar. Aktif iletişim
olmaksızın sadece eğitim sınırlı etki gösterir ve
kalıcı etkisi gösterilememiştir. 

2. Kılavuzlar, klinik akış şemaları: Lokal
mikrobiyoloji ve direnç verilerini de içine alarak
multidisipliner kanıta dayalı uygulama kılavuz-
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larının hazırlanması, antibiyotik kullanımını ge-
liştirebilir. Kullanılan antimikrobiyaller, hasta so-
nuçlarıyla ilgili geribildirim verilmesi ve eğitim
ile kılavuzların uygulanması kolaylaştırılabilir. 

3. Antimikrobiyallerin dönüşümlü kullanı-
mı, programlı antibiyotik değişimi: Antimik-
robiyal direncini önlemek veya azaltmak amacıy-
la antimikrobiyallerin dönüşümlü kullanımını
önermek için yeterli veri yoktur. Bir antimikrobi-
yalin yerine başkasını kullanmak geçici olarak
seçici baskıyı ve kısıtlanan ajana direnci azaltabi-
lir. Bakteri popülasyonunda direnç determinantı
ortadan kalkmadığı için aynı antimikrobiyal tek-
rar kullanıldığında muhtemelen aynı direnç de-
terminantını seçecektir.

4. Antimikrobiyal istek formları: Antimik-
robiyal istek formları, otomatik olarak antibiyo-
tik istemini durdurma ve hekimden isteğin ge-
rekçesinin açıklanmasını isteyen basamakların
eklenmesi ile birlikte antimikrobiyal tüketimini
azaltmıştır. Özellikle post-operatif uygun olma-
yan antibiyotik kullanımı azalmıştır. Kılavuzla-
rın uygulanmasını kolaylaştırabilir.

5. Kombinasyon tedavisi, direncin önlen-
mesi ve gereksiz geniş spektrumlu antibiyotik
kullanımı arasındaki fark: Antimikrobiyallerin
kombine kullanımının gerekçesi ciddi enfeksi-
yonların geniş spektrumlu ampirik tedavisi, kli-
nik sonuçların geliştirilmesi ve direncin önlen-
mesidir. Başlangıç tedavisinin uygun olmaması
genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten
Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ile olu-
şan üriner sistem dışı enfeksiyonlarda mortalite
için bağımsız bir risk faktörüdür. Benzer şekilde
mikrobiyolojik olarak doğrulanmış ağır sepsis
hastalarında, kritik yoğun bakım hastalarında er-
ken antimikrobiyal tedavinin yetersiz olması ha-
linde mortalite yüksektir. Direnci önlemede
kombinasyon tedavisinin etkin olduğu, organiz-
ma yükünün fazla, tedavi sırasında dirence ne-
den olan mutasyon sıklığının yüksek olduğu ko-
şullarda gösterilmiştir (tüberküloz, HIV enfeksi-
yonları). Psödomonas türleri gibi gram-negatif
organizmalarla oluşan ciddi enfeksiyonların te-
davisinde kombinasyonun rolü tartışmalıdır; kli-
nik yararı ve direnci önlediğini gösteren kesin
kanıt yoktur. Beta-laktam monoterapisi ile beta-
laktam + aminoglikozid kombinasyonunu karşı-
laştıran randomize kontrollü çalışmaların değer-

lendirildiği meta-analizde hastanede yatan ciddi
enfeksiyonu olan hastalarda direnç gelişiminde
fark bulunamamıştır. Beta-laktam monoterapi-
sinde daha az süper enfeksiyon gelişmiştir.

6. De-eskalasyon tedavisi: Kültür sonuçları-
na göre ampirik antimikrobiyal tedaviyi daha dar
spektrumlu bir tedaviye değiştirmek, gereksiz
kombinasyon tedavisine son vermek, etken pato-
jene yönelik daha etkili bir tedavi sağlar. Anti-
mikrobiyal kullanımı ve tedavi maliyeti azalır.

7. Antimikrobiyal dozunun hastanın kişisel
özellikleri, etken organizma, enfeksiyonun yeri,
ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik özel-
liklerine göre düzenlenmesi, doğru antimikrobi-
yal kullanımının önemli bir parçasıdır.

8. Hastanın koşulları uygun olduğunda paren-
teral tedaviden biyoyararlanımı iyi oral ajanlara
geçiş için sistemik bir plan yapılarak hastanede
kalış süresi, hastane masrafları azaltılabilir. Oral
ajanlara geçiş için klinik kriterlerin ve kılavuzla-
rın geliştirilmesi uygulamayı kolaylaştırabilir.

9. Elektronik tıbbi kayıtlar, hekimin bilgisa-
yara isteklerini girmesi “Computer Physician Or-
der Entry (CPOE)”, klinik kararları destekleyen
programlar şeklinde sağlık hizmeti enformasyon
teknolojisi uygun antimikrobiyal seçimini geliş-
tirebilir. Hastaya özgü mikrobiyoloji kültürleri
ve duyarlılıkları, karaciğer, böbrek fonksiyonları,
ilaç etkileşimleri, allerjiler, maliyet verileri prog-
rama girilmelidir. Bu gelişmelerin uygulamaya
konulması yavaştır, klinik ortama teknolojinin
uygunluğu tartışmalıdır.

10. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı anti-
mikrobiyal kullanımında kritik bir rol oynar.
Hastaya özgü kültür ve duyarlılık verilerini sağ-
layarak kişisel antimikrobiyal kullanımını dü-
zenler ve dirençli organizmaların sürveyansını ve
salgınların moleküler epidemiyolojik araştırma-
sını yaparak enfeksiyon kontrol çalışmalarına
yardımcı olur. 

11. İşlem ölçütü (müdahale antimikrobiyal
kullanımında istenen değişikliğe neden oldu
mu?) ve sonuç ölçütü (uygulanan işlem direnci
veya antimikrobiyal kullanımı sonucunda oluşan
istenmeyen sonuçları azalttı mı veya önledi mi?)
antimikrobiyal yönetiminin, antimikrobiyal kulla-
nımı ve direnç paterni üzerine etkilerini belirleme-
de yararlıdır. İlaç kullanım verileri “tanımlanmış
günlük doz” (defined daily dose) kullanılarak
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standardize edilebilir. Tanımlanmış günlük doz,
kullanılmış antimikrobiyal ajanın toplam gramı-
nın, ortalama bir yetişkinin günlük dozuna (gram)
bölünmesi ile hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü,
bütün antimikrobiyallerin tanımlanmış günlük
dozunu yayınlamıştır (http://www.whocc.no/atc-
cddd/).

Antimikrobiyal yönetim programlarının, an-
timikrobiyal direnç üzerine uzun süreli etkileri-
nin nasıl değerlendirileceği tartışılmaktadır. An-
timikrobiyal kullanımı ve antimikrobiyal direnç
arasındaki kuvvetli ilişki düşünüldüğünde, anti-
mikrobiyal yönetimini geliştirmek önemli bir ilk
adım olarak görülmektedir.
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Amerikan Toraks Derneği [American Thora-
cic Society (ATS)] ve Hastalık Kontrol ve

Önleme Merkezi [Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)[, 1971 yılından beri dü-
zenli olarak tüberküloz (TB) tanı, tedavi, önleme
ve kontrolü için rehberler oluşturmak üzere bi-
raraya gelmektedir. TB tedavisi için en son reh-
ber 2003 yılında oluşturulmuştur (1,2). İlk defa
bu rehbere Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları
Derneği [Infectious Diseases Society of America
(IDSA)] de destek vermiş, IDSA’nın yanında
Dünya Sağlık Örgütü [World Health Organizati-
on (WHO)] dahil olmak üzere birçok derneğin
de revizyona katkısı bulunmuştur. Bir önceki
rehberin 1994 yılında oluşturulduğunu düşü-
nürsek, üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağ-
men bu rehberin geçerliliğini uzun süre devam
ettireceğini varsaymak mümkündür.

TB tedavisiyle ilgili çalışma sayısının azlığı ve
yeni ilaç olmaması nedeniyle 1994 yılından 2003
yılına çok az değişiklik olsa da bu rehber birkaç
önemli noktada yenilikler getirmektedir. TB te-
davisiyle ilgili tüm klinik çalışmalar gözden geçi-
rilerek oluşturulan öneriler ilk defa bu rehberde
kanıt kalitesine göre IDSA derecelendirme siste-
mi ile derecelendirilmektedir. Başarılı tedavinin
sorumluluğu hastaya değil, sağlık çalışanına ve-
ya halk sağlığı programına yüklenmektedir. Te-
davi uyumunu arttırmak için her hastanın koşul-
larına göre belirlenen hasta-merkezli tedavi yak-
laşımı esas alınmakta, direkt gözlemsel tedavi
[Directly Observed Therapy (DOT)] başlangıç
tedavi stratejisi olarak tercih edilmektedir (kanıt
düzeyi-AII). 

Özel durumlarda ilk seçenek ilaç olarak dü-
şünülebilecek yeni rifamisinler (rifabutin ve rifa-
pentin) ve ikinci seçenek olarak düşünülecek
florokinolonlar (levofloksasin, moksifloksasin,
gatifloksasin) yeni ilaçlar olarak bu rehberde yer
almaktadır. Rifampin ile ilaç etkileşiminden ka-
çınılması gereken durumlarda (örneğin; antiret-
roviral ilaç kullanımı) veya rifampini tolere ede-
meyen hastalarda rifabutin tercih edilirken, belli
seçilmiş hastalar için haftada bir kez izoniazid
(INH) ile birlikte idame tedavide rifapentin
(RPT) kullanılabilir. INH, rifampisin (RIF) veya
etambutol (EMB) direnci olduğunda veya ilk se-
çenek ilaçlar tolere edilemediğinde ikinci seçe-
nek olan florokinolonlar düşünülebilir.

TEDAVİ REJİMLERİ

İlaç duyarlı organizmaların yol açtığı TB ol-
gularının tedavisinde dört temel rejim öneril-
mektedir. Her rejim iki aylık başlangıç fazı ve bu-
nu takiben çeşitli seçeneklerin olduğu dört-yedi
aylık idame fazından oluşmaktadır. Birçok du-
rumda, önceden tedavi görmemiş yetişkin TB
hastaları için iki aylık başlangıç fazında INH +
RIF + pirazinamid (PZA) + EMB kombinasyo-
nundan oluşan rejimler önerilmektedir (Rejim 1-
3). Tek başına PZA direnci olduğunda veya PZA
verilemeyecek ciddi karaciğer hastalığı, gut, ge-
belik gibi çok nadir durumlarda başlangıç tedavi
fazı INH + RIF + EMB’den oluşmaktadır (Rejim
4). Başlangıç tedavi fazında ilaçlar farklı doz ara-
lıklarında verilebilmektedir. Rejim 1 ve 4’te her
gün; rejim 2’de ilk iki hafta her gün, sonraki altı
hafta boyunca haftada 2 kez; rejim 3’te haftada 3
kez şeklinde uygulanmaktadır.

İlaç duyarlılık sonuçlarına göre INH ve RIF
duyarlılığı gösterilir gösterilmez EMB kesilebilir.
Streptomisin (SM) etkinliği EMB’ye eşittir, fakat
direnci yüksek olduğu için duyarlılığı bilinmedi-
ği sürece EMB yerine önerilmemektedir. 

Hastaların büyük bir bölümünde dört aylık
idame fazı uygulanmaktadır. Yedi aylık idame fa-
zı sadece üç grup hasta için önerilmektedir:

a. Başlangıç tedavi fazı (tedavinin ikinci ayı)
tamamlandığında balgam kültürü pozitif olan,
ilaç duyarlı organizma ile enfekte kaviter pulmo-
ner TB hastaları,

b. Başlangıç fazı tamamlandığında balgam
kültürü pozitif olan ve haftada bir kez INH + RPT
alan hastalar,

c. Başlangıç fazında PZA bulunmayan hastalar.

İdame fazı günlük, haftada iki kez veya haftada
üç kez şeklinde uygulanabilir. Başlangıç fazı ta-
mamlandığında balgam yayması negatif, HIV-nega-
tif, non-kaviter pulmoner TB hastaları için idame
fazı dört aylık haftada bir kez INH + RPT içerebilir. 

INH kullanılamadığında veya direnç oldu-
ğunda, INH içeren rejimler kadar etkili olduğu
gösterilen altı aylık RIF + PZA + EMB tedavisi
önerilmektedir (kanıt düzeyi-BI). Alternatif ola-
rak, en az ilk iki ay PZA ile birlikte RIF + EMB
12 ay kullanılabilmektedir (kanıt düzeyi-BII).

RIF kullanılamadığında, en az ilk iki ay PZA
ile birlikte INH + EMB kombinasyonu en az 12-
18 ay verilmelidir (kanıt düzeyi-CI).
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TB Tedavisi Başlama Kararı

TB şüphesi yüksek olduğunda veya yaşamı
tehdit eden hastalık durumunda önerilen rejim-
lerden biri ile hemen tedaviye başlanmalıdır.
Mycobacterium tuberculosis izole edildiğinde veya
nükleik asit amplifikasyon testi pozitif geldiğin-
de tedavinin standart uygulaması tamamlanır.
Başlangıç aside rezistan basil (ARB) ve kültürler
negatif olduğunda, TB dışı tanılar düşünülerek
uygun incelemeler yapılmalıdır. Başka bir tanı
konamıyor ve PPD pozitif ise ampirik kombinas-
yon tedavisi başlanmalıdır. Başlangıç tedavi fa-
zında klinik ve radyolojik cevap alınmış ve baş-
ka bir tanı konmamışsa, kültür-negatif pulmoner
TB kabul edilip ilave iki aylık INH + RIF ile teda-
vi toplam dört aya tamamlanır. Başlangıç tedavi
fazı tamamlandığında klinik ve radyolojik cevap
yoksa tedavi kesilebilir ve inaktif TB dahil diğer
tanılar düşünülmelidir. 

Aktif TB şüphesi düşük ve ARB negatif oldu-
ğunda kültür sonuçları çıkana kadar tedavi ge-
ciktirilebilir. Aktif TB ekarte edilene kadar tek
ilaçla latent TB tedavisine başlanmamalıdır. Kül-
türler negatif, PPD pozitif ve iki ay sonraki akci-
ğer grafisinde değişiklik yoksa latent TB tedavisi
yapılır. Bunun için üç rejim önerilir:

a. Dokuz aylık INH tedavisi,

b. Dört aylık RIF + INH veya tek başına RIF
tedavisi,

c. İki aylık RIF + PZA tedavisi. Bu son seçe-
nekte hepatotoksisite riski yüksek olduğu için
sadece uzun süreli tedavi alamayacak hastalara
önerilir.

Tedavi Başlangıcı ve
Sırasında Yapılacak İncelemeler

TB şüpheli hastalardan mikroskopik incele-
me ve mikobakteri kültürü için uygun örnekler
alınmalıdır. Hastalık bölgesi akciğer ise 8-24 saat
ara ile üç balgam örneği alınmalıdır. Pozitif kül-
türlerde rutin olarak INH, RIF ve EMB duyarlılı-
ğı bakılmalıdır. Tedavi başlanırken tüm hastalar-
da HIV, HBV, HCV için serolojik testler; AST,
ALT, bilirubin, alkalen fosfataz, serum kreatinin
ve trombosit sayısı; HIV-pozitif hastalar için
CD4+ T-lenfosit sayısı bakılmalıdır. EMB kulla-
nılacaksa görme keskinliği ve renk körlüğü test
edilmelidir. 

Pulmoner TB hastalarının tedavisi sırasında
ayda bir ARB yayması ve kültür için balgam ör-
neği alınmalıdır. Tanı sırasında ARB yayması po-
zitif olan hastalar için ardı ardına iki negatif so-
nuç gelene kadar daha sık aralıklarla (örneğin;
iki haftada bir) örnek alınması tedaviye cevabı
daha erken değerlendirmeyi mümkün kılacaktır.
Ekstrapulmoner TB hastalarında değerlendirme
tutulan bölgeye bağlı olarak değişmektedir. Te-
davinin üçüncü ayından sonra pozitif olan kül-
türlerde ilaç duyarlılık testleri tekrarlanmalıdır.
Tedavinin dördüncü ayından sonra kültür pozi-
tifliğin devam etmesi “tedavi başarısızlığı” olarak
düşünülmeli ve buna göre alternatif bir rejimle
tedavi sürdürülmelidir. Hastanın kliniği ciddi
değilse, duyarlılık sonucu çıkana kadar alternatif
rejim uygulaması bekletilmelidir. Eğer kliniği
ciddi ve ARB yaymaları pozitif ise hemen ampi-
rik bir rejim başlanmalıdır. Başarısız olan rejime
asla tek bir ilaç ilavesi yapılmamalı, en az iki, ter-
cihan üç yeni ilaç eklenmelidir (kanıt düzeyi-AI-
II). Bu ampirik rejim bir florokinolon, bir enjek-
table ajan [streptomisin (SM), amikasin, kana-
misin, kapreomisin gibi] ve bir oral ajan [p-ami-
nosalisilik asit (PAS), sikloserin, etionamid gibi]
içerebilir. 

Mikrobiyolojik değerlendirmenin yanında en
az ayda bir ilaç yan etkileri ve ilaca uyum açısın-
dan klinik değerlendirme yapılmalıdır. Hepato-
toksisite riski taşıyan (HBV ve HCV enfeksiyonu,
alkol kullanımı) veya başlangıç biyokimyasal de-
ğerleri anormal olan hastalar dışında karaciğer
ve renal fonksiyonlar ve trombosit sayısına rutin
bakmak gerekli değildir. EMB alan hastalar aylık
izlem sırasında bulanık görme, skotom gibi gör-
me bozuklukları için sorgulanmalıdır. EMB dozu
önerilen dozun üzerinde olan (> 15-20
mg/kg/gün) ve iki aydan uzun süre kullanan has-
talarda görme keskinliği ve renk körlüğü testleri
aylık olarak tekrarlanmalıdır.

Tedavi Başarısızlığı ve Relaps Riski Yüksek
Olan Hastaların Tanımı ve Tedavisi

Bu rehberin getirdiği en önemli yeniliklerden
biri de, başlangıç tedavi fazı tamamlandığında
balgam kültür pozitifliğinin relaps riski yüksek
hastaları tanımlaması ve tedavi süresini belirle-
mesidir. Başlangıç akciğer grafisinde kavitasyonu
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olan ve tedavinin ikinci ayı tamamlandığında
balgam kültürü pozitif olan hastaların relaps ris-
ki yüksektir. Bu hastaların tedavisinin INH + RIF
ile üç ay daha ilave ile toplam dokuz aya tamam-
lanması önerilmektedir (kanıt düzeyi-AIII).

Tedavinin Tamamlanması ve
Kesintiye Uğraması

Bu rehberdeki bir başka yenilik, tedavinin ta-
mamlanmasında tedavinin süresi yerine alınan
doz miktarının esas alınmasıdır. İlaç toksisitesi
veya tedavi rejimine uyumsuzluk nedeniyle teda-
vi kesintiye uğradığında tedaviye nasıl devam
edileceği konusunda karar verirken kesintinin
başlangıç veya idame fazı sırasında olması ve ke-
sinti süresi dikkate alınmalıdır. Ancak bu konu-
daki önerilerin kanıtı yoktur. Başlangıç fazında
tedavi kesintiye uğrarsa; 14 günden uzun süre
ara verilmişse tedaviye baştan başlanır, 14 gün-
den kısa ara verilmişse tedaviye kaldığı yerden
devam edilir. İdame fazında tedavi kesintiye uğ-
radığında; planlanan toplam dozun %80’den faz-
lası alınmışsa ve hastanın başlangıç ARB-negatif
ise tedavi devamına gerek kalmayabilir, ARB-po-
zitif ise tedavi tamamlanmalıdır. Planlanan do-
zun %80’den azı alınmışsa ve üç aydan uzun ara
verildiyse tedaviye baştan başlanırken üç aydan
kısa ara verilmişse tedaviye devam edilir.

Bu rehberde ilaç uygulaması, yan etkilerin iz-
lenmesi ve tedavisi, ilaç etkileşimleri gibi tedavi-
nin pratik yönleri, özel tedavi durumları (HIV
enfeksiyonu, çocuklarda TB, ekstrapulmoner
TB, kültür-negatif TB, gebelik ve emzirme, kara-
ciğer hastalığı ve renal hastalık) irdelenmektedir.
En ciddi yan etki ilaç-ilişkili hepatit olup AST se-
viyesinin semptom varlığında normalin üst sını-
rının üç katından fazla, semptom yokluğunda
beş katından fazla yükselmesi şeklinde tanımlan-
maktadır. Hepatit geliştiğinde INH, RIF ve PZA
hemen stoplanmalı, diğer hepatit sebepleri sero-
lojik testlerle ekarte edilmeye çalışılmalıdır. AST
seviyesi normalin üst sınırının iki katından daha
aşağıya düştüğünde, anti-TB ilaçlar basamaklı
bir şekilde yeniden başlanır. 

Ekstrapulmoner TB tedavisinde altı aydan
uzun tedavi rejimleri önerilmektedir. Menenjitte
süre 9-12 ay olmalıdır. TB perikardit ve TB me-
nenjitte kortikosteroid önerilmektedir. 

HIV enfeksiyonlu hastalarda ve çocuklarda
tedavi önerileri diğer hastalar ile aynıdır. Ancak
haftada bir kez INH + RPT ile idame fazı relaps
riski yüksek olduğu için HIV enfeksiyonlu hasta-
larda kontrendikedir. Çocuklarda EMB rutin ola-
rak kullanılmamalıdır. 

TB tedavisi başlamadan önce serum AST sevi-
yesi normalin üç katından daha yüksek olan ka-
raciğer yetmezlikli hastalarda değişik öneriler
vardır:

a. INH olmaksızın altı ay RIF + EMB + PZA
tedavisi,

b. PZA olmaksızın dokuz ay INH + RIF (+
EMB) tedavisi,

c. Ciddi karaciğer yetmezliğinde ilk iki ay flo-
rokinolon ile birlikte 12 ay RIF + EMB tedavisi. 

İlaç-dirençli TB tedavisi konusundaki öneri-
ler de güncellenmiştir, ancak randomize veya
kontrollü çalışmalar olmadığı için bu konudaki
öneriler çoğunlukla uzman görüşlerine dayan-
maktadır (kanıt düzeyi-AIII): Başarısız bir rejime
asla tek bir ilaç eklenmemeli; daha önce kullanıl-
mayan, in vitro duyarlı en az üç yeni ilaç eklen-
meli; intermittan tedavi verilmemelidir. Çoklu
ilaç dirençli (MDR) organizmalar ile enfekte has-
talarda tedavi rejimini üç ilaçla sınırlamayıp
dört-altı ilaçlı rejimler uygulamak daha iyi so-
nuçlar vermektedir.
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Tıbbi gelişmelere paralel olarak giderek artan
sağlık hizmeti maliyeti, tüm dünyada önem-

li ilgi alanı durumundadır. Diğer yandan alışıla-
gelmiş maliyet anlayışının her zaman daha iyi
sağlık hizmeti için yol gösterici olmadığı günü-
müzde bilinmektedir. Başka bir deyişle; kutu fi-
yatının ötesinde tedaviyle ilgili tüm maliyetlerin
hesaplanmış olması önemlidir. Bununla ilişkili
olarak paranın doğru hedefe, doğru şekilde yatı-
rılarak olabildiğince fazla sağlık hizmeti sunula-
bilmesi hedefine yönelik araştırmalar gündeme
gelmiştir. Sonuç olarak günümüz tıbbında sağlık
hizmetinin değeri sadece mümkün olan en dü-
şük maliyet değil, aynı zamanda sarfedilen para
ile en yararlı hizmetin sunulabilmesi için arayışla-
rı, yani farmakoekonomik yaklaşımı zorunlu kıl-
maktadır.

Farmakoekonomik araştırmalar sağlık hizme-
ti ve tedavilerin maliyetini hesaplamakta ve al-
ternatifleri arasındaki farklılıkları; direkt, indi-
rekt maliyet, klinik sonuçları ve yaşam kalitesi
gibi insani değerleri de göz önüne alarak karşı-
laştırmaktadır (1,3).

Programlı sağlık hizmetleri kapsamında for-
müler geliştirilmesi de ilaçların etkin şekilde
kullanılması prensiplerinin ve bu prensipler çer-
çevesinde klinik kılavuzlar geliştirilmesine ola-
nak sağlamaktadır.

FARMAKOEKONOMİK PRENSİPLER

Farmakoekonomik araştırmaların amacı, bir
tedavi veya hizmetin tüm gider kalemlerini ve
tüm kazanımlarını belirlemek ve ölçmektir (2).
Aynı zamanda alternatif tedavi veya uygulamala-
rın da maliyet ve sonuçlarını ölçerek karşılaştır-
mayı sağlar. 

Pratikte tedavilerin maliyet karşılaştırmala-
rında çoğu zaman ilaç kutu fiyatı veya tedavi sü-
resince sarfedilen ilaç fiyatı göz önüne alınmak-
tadır. Kutu fiyatı mutlaka ilaç bütçesinde önemli
yer tutmakta ise de tam bir ekonomik değerlen-
dirme yapabilmek için, tedavi ile ilgili tüm mali-
yetler ve tüm sonuçlar değerlendirilmiş olmalı-
dır. Toplam maliyet ögeleri arasında ilacın hazır-
lanması ve uygulanmasının maliyeti, izlem ge-
rektiren ilaçlarda bunun maliyeti, ilaç etkisinin
izlenmesi ve yan etkinin tedavi maliyeti, kompli-
kasyon ve tedavi başarısızlıklarının tetkik ve te-

davi maliyetleri de bulunur. Bu maliyetler ek
ilaç, laboratuvar tetkiki, doktor muayenesi, hem-
şire mesaisi, hastane yatışı, ekipman ve diğer
prosedürleri içerir. Bu değerlendirme ile ilaç ku-
tu maliyeti yüksek bir ilacın toplam maliyeti dü-
şük veya kutu fiyatı yüksek bir ilacın toplam ma-
liyeti yüksek bulunabilir. Başka bir deyişle top-
lam maliyet hesaplamaları yapıldığında, ilaç ku-
tu maliyetinin ne kadar yanıltıcı olduğu anlaşıla-
bilir (3).

Farmakoekonomik değerlendirmelerde teda-
vinin sonuçları da değerlendirilir. Bu kapsamda
etkililik ya da etkinlik, tedavi ya da hastalıkla il-
gili istenmeyen etkiler, morbidite ve mortalite ve
yaşam kalitesi ya da yakınma-ağrı gibi humanis-
tik değerler de yer alır.

Alternatif tedavilerin medikal ögeleri belir-
lendikten sonra maliyetleri hesaplanır ve sonuç
ölçümleri ile birlikte değerlendirilir. Maliyet ve
sonuçlar farklı farmakoekonomik yöntemlerle
birleştirilebilir (3).

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Farmakoekonomik araştırmalara temel olan
başlıca dört yöntem söz konusudur. Yöntemler
arasındaki farklılık sonuç değerlendirmesi ile
ilişkili olup, hepsinde maliyet birim para üzerin-
den benzer şekilde değerlendirilmektedir (1-3).
Bu yöntemler:

1. Maliyet Minimizasyon Analizi (MMA)

İki veya daha fazla tedavi yönteminin sonuç-
ları (etkinlik, güvenilirlik) birbirine eşit oldu-
ğunda kullanılmaktadır. Bu durumda önceden
sonucunun eşit olduğu belirlendiğinden değer-
lendirme maliyet üzerinden yapılmaktadır. Bu
yönteme en iyi örnek, muadil ilaçlar arasında ya-
pılacak karşılaştırmadır.

2. Maliyet-Yararlılık Analizi (MYA)

Farklı sonucu olan uygulamaların para birimi
üzerinden karşılaştırılmasını sağlar ve sağlık büt-
çesinin dağılımının belirlenmesinde yararlıdır.
Bu yöntemde hem maliyet hem de yarar birim
para üzerinden değerlendirilmektedir. Alternatif-
ler arasındaki karşılaştırma da ancak net maliyet
veya yarar belirtilerek yapılır.
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3. Maliyet-Etkinlik Analizi (MEA)

En fazla kullanılan yöntem olan MEA’da et-
kinlik, semptomsuz gün, kazanılan yaşam yılı,
önlenebilen olgu sayısı, başarılı tedavi sayısı gibi
bilinen sonuçlar üzerinden değerlendirilir. De-
ğerlendirme sonunda birim yararın (örneğin; şi-
fa sağlanması) maliyeti ortaya çıkar. Bu hesapta
Artan Maliyet Etkinlik Oranı-AMEO (Incremen-
tal Cost-Effectiveness Ratio-ICER) kullanılır ve te-
meli birim etkinlik artışını karşılayan maliyet ar-
tışıdır (5,6). Etkinlik artışı kimi zaman maliyet
azalması gibi olağanüstü sonucu da sağlayabile-
ceği gibi; maliyet etkin bir tedavi karşılaştırıldığı
bir alternatiften daha ucuz olmayabilir. Kaba de-
ğerlendirmede bir tedavi ya da uygulamanın al-
ternatifine göre maliyet etkin olması şu koşullar-
da mümkün olabilir (4):

a. En az alternatif kadar etkin iken daha ucuz
olması ile;

b. Daha pahalı olmakla birlikte ek maliyeti
karşılayabilecek ek yarar sağlaması;

c. Daha az etkili olmakla birlikte aradaki et-
kinlik farkının, ucuz olması nedeniyle sağladığı
avantaj yanında önemsiz olması.

4. Maliyet Kullanım Analizi (MKA)

Esas olarak ulusal ya da bölgesel politikaların
geliştirilmesinde kullanılır. MEA’ya çok benzer
olmakla birlikte hesaplamalara yaşam kalitesi de
dahil edilir ve sonuç genellikle kaliteli yaşam yı-
lı [quality-adjusted-life-year (QALY)] ile ifade
edilir. Bu değerlendirmede yaşam kalitesi, fonk-
siyonel durum (fizik, mental ve sosyal), fizyolo-
jik durum (hastalık veya tedaviyle ilgili yakın-
malar) ve genel sağlık algısı (hastanın kendi sağ-
lık durumuna bakışı) üzerinden değerlendirilir.

Farmakoekonomik veriler, günümüz tıbbın-
da hastaya en uygun hizmeti verirken, maliyetin
kontrol edilmesini sağlamaktadır. Etkinlik, güve-
nilirlik yanında ekonomik ve humanistik değer-
leri de yansıtması sonucu, özellikle otoritenin,
formüler belirleyicilerinin ilaç listelerinin hazır-
lanmasında ve değiştirilmesinde kullanacağı; yi-
ne kılavuz oluşturulurken dikkate alınması gere-
ken ve dolayısı ile hekimin reçeteleme sürecinde
de göz önüne alması gereken verilerdir (6,7).
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Gebelik modern immünolojinin en ilgi çekici
konularından biridir. Başarılı bir gebelik,

gebenin immün sisteminin genetik olarak yaban-
cı olan fetusu tolere edebilmesine bağlıdır. Gebe-
lerde immün sistem değişiklikleri çok iyi anlaşı-
lamamakla birlikte hücresel immüniteden hu-
moral immüniteye doğru bir kayma olduğuna
inanılır. Fetus, fetal-maternal arabirim [plasenta
ve fetal membranlar (amniyon, koriyon)] ile ge-
benin immün sistemi ile karşılaşır. Arabirimin
fetus tarafındaki plasenta içindeki fetal sinsityot-
rofoblast hücreleri, besin alışverişi için anne ka-
nı ile direkt bağlantılıdır. Gebe tarafındaki uterin
doku desidua ise, özelleşmiş lenfosit ve makro-
fajları içeren maternal immün hücrelerden zen-
gindir. Maternal kan ve desidual lökositlerin fe-
tal antijenlere uzun süre direkt maruziyeti nede-
niyle immün sistem fetusu yabancı olarak tanı-
maz. Ayrıca gebelerdeki hormonal değişim, ara-
birimdeki hücresel immünitenin lokal baskılan-
masına ve sistemik yanıtın Th2 yönüne kayması-
na neden olarak, gebelik boyunca humoral im-
münitenin hakimiyetini sağlar. Beklenen bu de-
ğişiklikler sırasında hücresel immünitenin siste-
mik baskılanması, bazı intraselüler enfeksiyon
etkenlerine karşı duyarlılık artışına katkıda bu-
lunur. Bu etkenlerden biri olan Toxoplasma gon-
dii ile dünya popülasyonunun büyük bir kısmı
enfekte olmasına karşın, etken gebelik dönemin-
de alındığında enfekte fetus ve yenidoğanlarda
ciddi, hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden
olabilir (1).

T. gondii öncelikle çiğ veya az pişmiş etler ve
enfekte kedi dışkısına maruziyet sonrası bulaş-
makla birlikte, transplasental olarak da bulaşır.
Fetuse transplasental geçişi sağlayan takizoidler,
gebede sadece primer enfeksiyon geliştiği zaman
bulaşı sağlar. Primer toksoplazmozis saptanan
gebeden fetusa geçiş gebeliğin ilk üç ayında
%10-25, ikinci üç ayında %30-54 ve son üç ayın-
da %60-65 oranındadır. Klinik olarak belirgin
konjenital enfeksiyon gelişme riski ise gebeliğin
erken dönemlerinde daha fazladır. Enfeksiyon
riskinin en yüksek olduğu dönem, gebeliğin 10-
24. haftası, riskin en düşük olduğu dönem 26-
40. haftaları arasıdır (2). Gebelik öncesi seropo-
zitif olan ve altta yatan kronik hastalığı olmayan
gebelerde reenfeksiyon nadirdir (3). 

Gebelerde ve infantlarda T. gondii prevalansı
ve enfeksiyon insidansı ülkeler ve bölgeler ara-

sında farklılık gösterir (4). Bu farklılık bulaş yo-
lu, iklim, kültürel farklılıklar, beslenme alışkan-
lığı, hijyen standartları vs. faktörlerden kaynak-
lanır. Dünyada her 1000 canlı doğumda üç-sekiz
infantın gebelik döneminde enfekte olduğu bil-
dirilmektedir. Fransa ve Belçika’da konjenital
enfeksiyon insidansı iki-üç olgu/1000 canlı do-
ğum iken Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
1/10.000-1/1000 canlı doğum arasındadır. Tür-
kiye’de doğurganlık çağındaki kadınlarda serop-
revalansın %19.2-%85 arasında olduğu ve konje-
nital toksoplazmoz insidansının %0.1 olarak tah-
min edildiği bildirilmektedir (5-8). Sağlık Ba-
kanlığının 2005 yılında başlattığı bulaşıcı hasta-
lıkların ihbarı ve bildirimi sisteminde toksoplaz-
moz, C grubu bildirimi zorunlu hastalıklar için-
de olup, yeni bildirim sistemiyle hem toplumda
hem gebelerde ülkemiz için daha sağlıklı verile-
re ulaşmak mümkün olacaktır. 

GEBELİKTE TOKSOPLAZMOZ

Gebelerin çoğunda akut toksoplazmoz enfek-
siyonu asemptomatiktir, kendiliğinden iyileşir ve
çoğu zaman tanı konamaz. Enfeksiyonun semp-
tomatik veya asemptomatik olması enfeksiyonun
fetusa geçme riskiyle ilişkili değildir (2,9).
Önemli olan gebelik döneminde primer toksop-
lazmoz enfeksiyonunun geçirilmesidir. Gebelik
öncesinde toksoplazmoz geçirilmesi fetusu en-
feksiyona karşı korur. Ancak gebe kalmadan ön-
ceki ilk üç ay içinde T. gondii ile enfekte olan ki-
şilerde nadiren fetusa bulaş olabileceği bildiril-
miştir (2). Semptomatik olgularda en sık tanım-
lanan klinik bulgu tek bir bölgede ve genellikle
servikal bölgede saptanan bölgesel lenfadenopa-
tidir. Lenf nodülleri ağrısız, süpüratif olmayan,
belirgin sınırlı, değişik sertlikte ve genellikle 3
cm’den daha küçük çaplıdır. Bunlar genelde bir-
kaç ay içinde kendiliğinden kaybolabileceği gibi
altı ay kadar uzun süre de kalabilir. Daha az
oranda ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve
periferik yaymada atipik lenfositozun saptandığı
mononükleoza benzer bir klinik tablo görülür.
Organ transplantasyonu yapılan veya HIV ile en-
fekte olanlarda santral sinir sistemi tutulumu ile
ensefalit gelişebilir. Kalp, akciğer, retina karaci-
ğer gibi diğer organ tutulumları da saptanabilir.
Bu olgulardaki klinik tablo, genellikle latent en-
feksiyonun reaktivasyonundan kaynaklanmasına
karşın, nadiren farklı T. gondii türleri ile reenfek-
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siyon sonucu da gelişebilir. Ancak reaktivasyon
sonucu fetusa bulaş nadiren tanımlanmıştır
(2,10). Nadiren sağlıklı kronik hastalığı olmayan
gebelerde de oküler semptomlar ile toksoplaz-
mik koryoretinit saptanabilir. Bu durumda kor-
yoretinit primer enfeksiyon nedeniyle gelişmişse
fetus risk altındadır. Ancak reenfeksiyon ise fetu-
sa bulaş riski yoktur (9). 

T. gondii ile enfekte olan gebelerde spontan
abortus, ölü doğum, prematüre doğum görülebi-
lir. Abortusun sebebi olarak T. gondii enfeksiyo-
nunun sıklığı bilinmez ve enfeksiyonun abortu-
sa neden olup olmadığı tartışmalıdır (2).

KONJENİTAL TOKSOPLAZMOZ

Fetusta konjenital enfeksiyon dört formda
görülür.

1. Neonatal hastalık,

2. Doğumdan sonra ilk bir ay içinde ortaya çı-
kan hafif veya ciddi hastalık,

3. İnfant, adölesan veya çocukluk döneminde
saptanamadan geçirilmiş enfeksiyonun sekel ve-
ya relapsı,

4. Subklinik enfeksiyon: Doğumda subklinik
enfeksiyonlu olguların çoğunda konjenital tok-
soplazmoz klinik bulgu ve semptomları gelişir.

Bu formlardan son ikisi en sık görülür. Kon-
jenital toksoplazmozlu olgularda spesifik olma-
yan çeşitli klinik bulgular saptanır. Bu klinik
bulgular arasında koryoretinit, körlük, strabis-
mus, epilepsi, psikomotor ve mental retardas-
yon, anemi, sarılık, döküntü, trombositopeni ne-
deniyle peteşi, ensefalit, pnömoni, mikrosefali,
intrakranial kalsifikasyon, hidrosefali, diyare, hi-
potermi sayılabilir. En sık nörolojik belirti psiko-
motor ve mental retardasyondur. Koryoretinit +
intrakranial kalsifikasyonlar + hidrosefali klasik
triadı enfekte infantların %10’undan daha azında
saptanır (10). Bu nedenle ayırıcı tanıda herpes
simpleks, rubella, sitomegalovirüs enfeksiyonla-
rı, sifiliz ve öncelikle listeriyoz olmak üzere diğer
bakteriyel etkenler ile oluşan ensefalitler dikkate
alınmalıdır. Konjenital toksoplazmozlu olgular-
da beyin omurilik sıvısı (BOS) protein konsant-
rasyonunun belirgin olarak yüksek olması ayırı-
cı tanıda önemlidir. Gebelik süresince yapılan
ultrasonografik izlem bulguları da spesifik olma-
makla birlikte; intrakranial kalsifikasyon, ventri-
küler dilatasyon, hidrosefali, mikrosefali, hepa-

tomegali, splenomegali, kardiyomegali, plasental
problemler saptanabilir. Konjenital toksoplaz-
mozlu olgularda tanı konduktan sonra tedavinin
gecikmeksizin başlanması sekel oranını belirgin
olarak azaltır.

Tanı

Akut enfeksiyon tanısı etken izolasyonu, kan
ve vücut sıvılarında etken DNA’sının gösterilme-
si, dokuda veya vücut sıvılarının sitolojik bakı-
sında takizoidlerin görülmesi, lenf nodu biyopsi-
sinde histolojik bulguların saptanması, karakte-
ristik serolojik test sonuçları, plasenta, fetus ve-
ya yenidoğanda doku kistlerinin saptanmasıyla
konur. Ancak gebelik süresince toksoplazmozun
maternal tanısı öncelikle serolojik testlerle konur.
Sağlıklı kişilerde etkene karşı gelişen antikorların
yıllarca saptanabilmesi serolojik tanıda önemli
bir problemdir. Ek olarak farklı serolojik testler
ile enfeksiyon sonrası düşme ve yükselme dö-
nemleri farklı olan farklı antikorların ölçülmesi
problemi daha da arttırır. Avrupa ve ABD’de belli
ticari kitler ve laboratuvarlar için %60’dan fazla
yanlış pozitif sonuçların alındığı bildirilmektedir.
Bu kitlerin özgüllüğü ile ilgili problemin boyutu-
nu saptamak için “Center for Disease Control
and Prevention (CDC)” ve “Food and Drug Ad-
ministration ( FDA)”, altı en sık kullanılan ticari
IgM kitini değerlendirdiğinde; özgüllüğün
%93.3-100 ve duyarlılığın %77.5-99.1 arasında
değiştiğini saptadılar ve bu testlerin sınırlılıkları-
nın belirtildiği bir kılavuz hazırlanarak, bu sınır-
lılıklar dahilinde sonuçların yorumlanmasını ve
IgM pozitif sonuçların referans laboratuvarların-
da doğrulanması gerektiğini vurguladılar (9,11).

Gebede toksoplazmoz tanısı: Akut toksop-
lazmoz düşünülen gebelerde en pratik yakla-
şım öncelikle serolojik olarak IgM ve IgG anti-
korlarının taranmasıdır. Her iki test sonucu ne-
gatif çıkarsa kişinin T. gondii ile karşılaşmadığı,
gebelik döneminde bir bulaş söz konusu olur-
sa fetusun etkilenebileceği ve bulaşı azaltmak
için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgu-
lanmalıdır. Eğer sağlıklı bir gebede gebeliğinin
ilk üç ayı içinde IgG pozitif, IgM negatif sapta-
nırsa fetusun enfekte olma olasılığı sıfıra yakın-
dır. Ancak gebelik öncesi ve gebelik süresince
değerleri bilinmeyen bir olguda, bu testlerin so-
nucu son üç ay içinde alınırsa olasılık farklıdır.
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Gebeliğin son üç ayı içindeki sonuçta, IgM düze-
yi çok hafif yüksek veya çok kısa bir sürede ne-
gatifleşecek gibi ise enfeksiyonun gebelikte geçi-
rilmiş olma olasılığı yükselir. Ancak IgM pozitif-
liğinin her zaman akut enfeksiyonun göstergesi
olmadığı ve geçirilmiş toksoplazmoz enfeksiyo-
nu sonrası bir yıl kadar pozitif kalabileceği de
unutulmamalıdır. Bu durumda IgM ve IgG so-
nuçlarını doğru yorumlayabilmek için farklı se-
rolojik yöntemlerle [Sabin-Feldman Dye testi
(SFDT), enzim immünassay (ELISA), aglütinas-
yon testi (AC/HS test), indirekt floresan antikor
(IFA), immünosorbent aglütinasyon assay (ISA-
GA), IgG avidite] testlerin tekrarlanması ve bir-
likte yorumlanması önerilir (2,9,10,12). Ek ola-
rak ELISA ile IgA ve IgE düzeylerine de bakılır.
ABD’de bir referans laboratuvarı [the Toxoplas-
ma Serology Laboratory at the Palo Alto Medical
Foundation (PAMF-TSL)] gebelerde IgG sapta-
mak için altın standart kabul edilen SFDT, ELI-
SA ile IgM, IgA, IgE ve AC/HS testlerinden olu-
şan tanı profilini [Toxoplasma Serological Profili
(TSP)] başarıyla kullanmaktadır. Bu testlerin de-
ğerlendirilmesi ile üç sonuca ulaşılmaktadır (9).

1. Gebelikte akut toksoplazmoz tanısı ekarte
edilemez, konjenital hastalık riski vardır.

2. Gebelikten önce enfeksiyon alınmıştır ve
gebe immünsüpresif değilse konjenital enfeksi-
yon riski sıfıra yakındır.

3. Eldeki serum örnekleri ile test sonuçları
belirsizdir. Yeni serum örnekleri ile testler tek-
rarlanmalıdır. 

Fetusta prenatal tanı: Amniyon sıvısında po-
limeraz zincir reaksiyonu [Polimeraz Chain Re-
action (PCR)] çalışılması, gebelik süresince fetal
enfeksiyonu saptamak veya dışlamak için en gü-
venilir testtir. Ancak PCR’nin duyarlılığı gebeli-
ğin 18. haftasından önce düşüktür ve antiparazi-
ter tedaviyle de değişir. Amniyon sıvısı ile PCR
çalışılmasının duyarlılığı %64, negatif prediktif
değeri %87.8, pozitif prediktif değeri ve özgüllü-
ğü %100 olarak bildirilmektedir (13). Duyarlılık
17-21. haftalar arasında en iyidir. Enfekte gebede
parazitemik dönemi takiben yaklaşık dört hafta
amniyon sıvısında PCR efektiftir. Bu nedenle kli-
nik/ultrasonografik bulgular veya serolojik çalış-
malarda ile akut toksoplazmoz şüphesi yoksa
PCR çalışılmamalıdır (10). Son yıllarda gelenek-

sel PCR’nin yerini real-time (RT) PCR almakta-
dır. RT-PCR kantitatif bir çalışma olduğundan pa-
razit yükü izlemi, klinik semptomlarla uyum ve
tedavinin etkisi izlenebilir. 

İnfantlarda tanı: İnfantlarda laboratuvar ta-
nıda spesifik olmayan bulgular, serolojik testler
ve parazit izolasyonu çalışmaları birlikte değer-
lendirilir. Yaşamın ilk yılı boyunca klinik ve se-
rolojik (IgG, IgM, IgA) izlem önerilir. Doğumda
maternal kontaminasyonu dışlayabilmek için
umblikal kord kanı alınması tercih edilmez, peri-
feral kan örneği alınır. Yenidoğanda tanı için
özellikle IgM (ISAGA) ve IgA (ELISA) düzeyi ba-
kılır. IgA’ların gösterilmesi IgM’lerden daha du-
yarlıdır. İzlemde anneden geçen IgG’ler bir yıl
içinde kaybolur. Konjenital olarak enfekte tedavi
almamış yenidoğanda doğumdan sonra üçüncü
ayda IgG yapımı başlar. Tedavi verilenlerde anti-
kor yapımı altıncı aya kadar geciktirilebilir, nadi-
ren antikor üretimi tamamen önlenebilir. Wes-
tern Blotting ile maternal antikorların fetal/in-
fant antikorlarından ayrılabileceği bildirilmekte-
dir (14). Ancak pahalı ve teknik karmaşıklık ne-
deniyle yaygın olarak kullanılmaz (10).

Tedavi

T. gondii enfeksiyonlarının tedavisinde iki te-
mel kriter vardır. Biri anneden fetusa geçiş, diğe-
ri konjenital malformasyon prevalansı ve ciddi-
yetidir. Fakat tedavi ile konjenital toksoplazmoz
riskinin azalması arasındaki ilişkinin zayıf oldu-
ğu bilinmekte olup en iyi tedavinin hangisi oldu-
ğu konusunda fikir birliği yoktur (15).

Gebelerde tedavi: Tedavide amaç fetusa ge-
çişi önlemektir. Bu amaçla spiramisin 3 g/gün
kullanılır. Spiramisinin fetusa bulaş sıklığını
%60 azalttığı vurgulanmaktadır (2). Fetal en-
feksiyonun kanıtlandığı durumlarda spiramisi-
nin plasentadan geçişi güvenilir olmadığı için
tedavi pirimetamin (25-100 mg/gün) + sülfadi-
azin (1-1.5 g/gün qid) + folinik asit (10-25 mg
pirimetaminin her dozu ile birlikte) ile değiş-
tirilir. Pirimetamin teratojenik olduğu için 12-
14. gebelik haftasından önce kullanılmamalı-
dır. Bu durumda, etkinliği hakkında yeterli
bilgi olmamasına karşın sülfadiyazin tek başı-
na kullanılabilir. Tedavide geç kalınması para-
zitin geçişini önlemede yetersiz kalır. Gebelikle-
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rinde reaktivasyon sonucu toksoplazmik koryo-
retinit geçiren olgulardan enfeksiyonun fetusa ge-
çiş riski, gebelikten önce enfekte olmuş ve göz tu-
tulumu olmayan olgulardan farklı değildir. Gebe-
lik oluşmadan önceki son üç ay içinde akut enfek-
siyon geçirilmişse konjenital geçişe karşı yeterli
immünite sağlanamadığından, enfeksiyon fetusa
geçebilir. Bu nedenle uzmanlar akut toksoplaz-
moz enfeksiyonu geçirenlerde muhafazakar dav-
ranarak altı ay gebe kalmamasını önerirler (9).

Konjenital toksoplazmoz tedavisi: Sempto-
matik veya asemptomatik olsun enfekte neona-
taller tedavi gerektirir. Pirimetamin + sülfadiazin
+ folinik asit tedavisi Dünya Sağlık Örgütü ve
CDC’nin temel tedavi protokolüdür. Bu protokol
ile tedavi alan 195 olgunun 138 (%71)’inin iki ya-
şına kadar asemptomatik olduğu bildirilmekte-
dir. Özellikle 2.5 aydan küçük konjenital toksop-
lazmozlu olguların multidisipliner bir yaklaşımla
izlemi önerilir (2). Gerekirse şant uygulanması
ile birlikte yapılan tedavinin faydaları; entellektü-
el fonksiyonlarda düzelme, retinal lezyonların
regresyonu, antikonvülzan ilaç gereksiniminde
azalma, işitme sekellerinin azalması olarak sayıla-
bilir. Tedavinin başlanması ile birlikte aktif enfek-
siyon bulguları haftalar içinde azalır. Tedavi alan
çocuklarda serebral kalsifikasyonların sayısı ve
boyutu anlamlı ölçüde azalır.

Korunma

Seronegatif gebeler ve bağışıklığı baskılanmış
olgularda korunma, kronik hastalığı olmayan
sağlıklı olgulardan çok daha önemlidir. Korunma
birkaç başlık altında toplanabilir. Eğitim ve genel
önlemler tüm olgular için ortak olmakla birlikte
risk gruplarında serolojik tarama tartışmalıdır.

Eğitim: Korunmada konjenital toksoplazmoz
insidansını azaltmaya yönelik eğitim programla-
rının uygulanması en etkin önlemlerdendir.

Genel önlemler: Yemekten önce mutlaka elle-
rin yıkanması ve çiğ veya az pişmiş et, iyi yıkan-
mamış meyve/sebzelerin yenmemesi genel hij-
yen kurallarıdır. Ek olarak kedi ve kedi dışkısı ile
temastan kaçınmak veya pastörize edilmemiş sü-
tün içilmemesi korunmada etkindir. 

Serolojik tarama: Tüm seronegatif gebelerin
serolojik olarak taranması tartışmalıdır. Norveç,

İtalya, Fransa, Avusturya, Brezilya gibi bazı ülke-
lerde gebelere rutin tarama uygulanmaktadır. İn-
giltere ve ABD’de gebelerde rutin tarama uygu-
lanmamakla birlikte bazı bölgelerde (Massachu-
setts) sadece yenidoğanların serolojik taranması
yapılmakta ve yenidoğanların taranması öneril-
mektedir (10). Ülkemizde ulusal tarama yapılıp
yapılmamasının gerekliliğini değerlendirilen bir
yazıda “hedeflenmiş tarama” önerilmektedir.
Eğer gebe immün değil ve 18-20. haftalarda ya-
pılan ultrasonografik incelemede hidrops fetalis,
santral sinir sistemi anomalisi saptanırsa serolo-
jik testlerin yapılması önerilmektedir (16). An-
cak Türkiye’de doğurganlık çağındaki kadınlar-
da seroprevalansın (%19.2-%85) oldukça geniş
bir aralıkta bulunması ve prospektif çalışmaların
olmaması nedeniyle, taramanın gebelere mi yok-
sa yenidoğana mı uygulanması gerektiği sorgu-
lanmalıdır. Ek olarak prenatal tarama testlerinin
gebede oluşturacağı psikolojik değişiklik ve ank-
siyete de dikkate alınmalıdır (17). Bugün en et-
kin tarama stratejisi hakkında bir fikir birliği
yoktur (15).

Sonuçta tüm dünyada gebelikte akut toksop-
lazmoz tanı ve tedavisinde problem vardır. Yanlış
pozitif saptanan veya yorumlanan serolojik so-
nuçlar, gereksiz gebelik kaybına neden olabilece-
ği gibi konjenital malformasyonlu yenidoğanla-
rın sayısında da artışa neden olacaktır. Bu neden-
le olası her olgunun bildirimi yapılmalı, tanı ve
izlemi multidisipliner bir yaklaşımla çözülmeye
çalışılmalıdır. Eğitimin ulusal sağlık politikası ha-
line getirilmesi ve hastalık bildiriminin izlemi çö-
zümü kolaylaştırarak bulaş riskini azaltacaktır.
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Gebe kadınlarda enfeksiyonların çoğu benzer
yaşlarda gebe olmayanlardan daha ciddi se-

yirli değildir. Ancak bazı enfeksiyonlar fetusa,
intrauterin veya doğum sırası ve hemen sonra-
sında infanta geçebilir, ciddi sekeler yapabilir.
Sorun daha çok semptomların belirgin olmadığı,
laboratuvar bulgularının yardımcı olmadığı dö-
nemlerde yaşanır. Gebelikte bu hastalıkların
araştırma ve tedavisi zordur ayrıca etik ve medi-
kolegal zorluklar da vardır.

KIZAMIK

Rubeola virüsünün neden olduğu akut, ol-
dukça bulaşıcı ve genellikle çocuklarda gözlenen
bir hastalıktır. Solunum yoluyla bulaşmaktadır.
Başlıca klinik semptomları irritabilite burun
akıntısı, kırmızı göz, öksürük, yüksek ateş, tipik
döküntü, koplik lekeleridir (1). Döküntülerin
iki-dört gün öncesinden döküntüler kaybolunca-
ya kadar bulaşıcıdır. Bronşit, bronşiyolit pnömo-
ni, konjunktivit, miyokardit, hepatit, ensefalit gi-
bi birçok farklı komplikasyona neden olabilir

Yaygın aşı kullanımı öncesi özellikle okul ön-
cesi ve okul çağı çocuklara da iki-üç yılda bir
epidemi yapmakta iken, aşılama sonrası hastalık
oranında önemli azalma saptanmıştır.

Kızamık geçirmiş bir kadın veya aşılanmış
kadın immünitesini bebeğe geçirir. Ancak bu im-
münite yaşamın ilk yılında kaybolur.

Gebelikte Etkisi

Gebelikte kızamık maternal komplikasyonla-
rı, erken fetal kaybı ve yenidoğan kaybını arttırır.
Chiba ve arkadaşları Japonya’da (Sendai) 2000
yılı sonu 2001 yılı başında bir kızamık salgının-
da gebe sekiz kadının enfekte olduğunu, bunla-
rın dördünün 24 haftadan önce ve diğerlerinin
25 haftadan sonra enfekte olduklarını bildirmiş-
lerdir (2). Yirmi dört haftadan önce enfekte olan-
ların üçünün gebeliği hastalıkla ilişkili olarak ani
spontan abortus veya ölü doğumla sonuçlanmış,
diğer gruptaki dört gebeden ise yaşayan termde
infantlar doğmuştur. Eberhart-Phillip ve arka-
daşları gebeliğinde kızamık olan 58 kadını izle-
mişler ve hastalık nedeniyle %60’ının hastanede
yattığını %26’sında pnömoni geliştiğini gözle-
mişler, pnömoni gelişen bu kadınların 2
(%3’ü)’sinin öldüğünü belirtmişlerdir (3). Başka
bir çalışmada Suudi Arabistan’da gebe kızamıklı

40 kadının 32 (%80)’’sinin hospitalize edildiği
dördünde ciddi pnömoni olduğu ama hiçbirinin
ölmediği bildirilmiştir (4). Oysa 37 gebe olma-
yan kadında ise bu tip hiçbir komplikasyon göz-
lenmediği belirtilmiştir. Her iki çalışmada da
spontan abortus ve ölü doğumun arttığı ve pre-
matüre doğumlar olduğu bildirilmiştir. 

Bu verilerden çıkan sonuç gebelikte kızamık
oldukça yüksek mortalite ve morbidite ile bera-
ber olabilmektedir.

Yenidoğana Etkileri

Konjenital anomalide artış olmaksızın artmış
perinatal mortalite birçok çalışmada gösterilmiş-
tir. Aaby ve arkadaşları Guinea-Bissau kentinde
kızamık epidemisi sonuçlarını incelemişler ve
gebeliğinde kızamığa maruz kalmış anne infant-
larında artmış perinatal mortalite (%15) gözle-
mişlerdir (5). Diğer çocuklarda ise bu oran sade-
ce %4 olarak bulunmuştur. Benzer olarak anne
enfeksiyonu ile spontan abortus ve perinatal
ölüm arasındaki birliktelik Greenland’daki kıza-
mık epidemisinde de gösterilmiştir (1). Gebeli-
ğin ilk iki ayında kızamık olduğunda düşük ora-
nı %50, üçüncü ayda hastalık olduğunda %20
bulunmuştur. Perinatal mortalite oranı %10 ola-
rak saptanmıştır. Bu çalışmada doğum defektin-
de belirgin bir artış saptanmamıştır (1).

KORUNMA

On iki-on beşinci aylarda attenüe virüs aşısı
ile kızamık önlenebilir. Aşı çocuklukta yapılmış-
sa yetişkinlerin sadece %80’inde immünite de-
vam etmektedir. Bu da çocuk doğurma yaşında-
ki kadınlarda enfeksiyon riskini arttırmaktadır.
Kızamığa maruz kalan yetişkin ve çocuklar ve
immün olmayanlar maruziyetten sonra iki gün
içinde aşı ile korunabilirler veya beş gün içinde
gamaglobulin ile pasif immünizasyonla korunabi-
lirler. Fetus üzerine immünizasyonun herhangi
bir yan etkisi olduğuna dair kanıt olmamasına
rağmen önerilen, canlı virüs aşısı olduğundan ge-
belik sırasında kızamık aşısı yapılmamasıdır (1).

Sonuç olarak, gebelikte kızamık maternal
komplikasyonları ve mortaliteyi arttırır. Virüs fe-
tusu etkileyebilir, abortus, erken fetal ölüm ve
prematüriteyi arttırır. Gebelikte kızamığın tera-
tojen etkileri gösterilmemiştir. İmmünizasyon
programlarına rağmen kızamık gebelikte olabilir. 
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KIZAMIKÇIK 

Togaviridae ailesinin “Rubivirus” genusuna
dahildir. Virüs ilk kez 1962 yılında doku kültü-
ründen izole edilmiştir. Döküntülerden yedi gün
önce veya beş-yedi gün sonrasına kadar respira-
tuar sekresyonlardan yayılan damlacıklar veya
hava yoluyla bulaşır. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1969
yılı öncesi 20 bin yenidoğan konjenital rubella
sendromlu (CRS) olarak saptanmışken, aşı son-
rası rubella olguları belirgin olarak azalmıştır.
1990-2001 yılları arasında CRS’li 121 olgu rapor-
lanmış, 2002 yılında sadece 12 olgu bildirilmiş-
tir (6).

İki dozluk tam aşılama ile %100 bağışıklama
olur. İlk doz 14-18. aylarda, ikinci doz altı yaşın-
dadır. Ayrıca bağışık olmayan kız öğrenciler için
11-13 yaşta da yapılabilr. İtalya ve Yunanistan’da
infant MMR aşı programının daha az kişiyi kap-
saması daha geç yaş gruplarında enfeksiyon geli-
şimine yol açmıştır (7,8). Rubellanın ayırt edici
klinik özellikleri; yüzde başlayan karakteristik
döküntü daha sonra vücuda ve bacaklara yayılır,
ateşle seyreder. Lenfadenopati (LAP) ve artralji
genellikle erişkin kadınlarda gözlenir. Ayrıca so-
lunum sistemi tutulumu da olur.

Post natal rubella enfeksiyonu genellikle hafif
seyirli ve kendi kendini sınırlarken, prenatal ge-
çirilen enfeksiyon fetal ölüm, prematür doğum
ve konjenital defektlere neden olabilir. Konjeni-
tal defektlerle seyreden tabloya “konjenital ru-
bella sendromu (CRS)” denmektedir. CRS’nin
spesifik semptom ve bulguları geçici, kalıcı ve
ilerleyici olarak sınflandırılmaktadır (Tablo 1).

CRS gelişimini ve ciddiyetini etkileyen faktör-
lerden biri hastalığın geçirildiği gebelik yaşıdır.

Ne kadar erken gelişirse, o kadar ciddi seyret-
mektedir.

- Gebeliğin ilk iki ayında fetusun etkilenme
şansı %65-85 (multipl konjenital defektler veya
spontan abortusla seyreder).

- Üçüncü ayda %30-35 tek defektle seyreder
(sağırlık, konjenital kalp hastalığı gibi).

- Dördüncü ayda %10 gelişir ve tek defektle
seyreder.

- Yirminci haftadan sonra fetal hasar oldukça
nadirdir (9).

Gebelik sırasında annenin reenfeksiyonu ol-
dukça nadirdir. Maternal klinik bulgular genel-
likle hafiftir (LAP, rubelliform döküntü, artropa-

EKMUD Kongresi 111

Özlem Kandemir

Tablo 1. Konjenital rubella sendromu bulguları

Sık Nadir

Düşük doğum ağırlığı (G) Sarılık (G)

Trombostopenik purpura (G) Dermatolojik anormallikler (K)

HSM (G) Glukom (K)

Kemik lezyonları (G) Ciddi miyopi (K,İ)

Geniş ön fontanel (G) Miyokard anormallikleri (K)

Meningoensefalit (G) Hepatit (G)

İşitme kaybı (K,İ) Yaygın lenfadenopati (G)

Katarakt (ve mikroftalmi) (K) Hemolitik anemi (G)

Retinopati (K) Rubella pnömonisi (G)

PDA (K) Diabetes mellitus (K,İ)

Pulmoner stenoz (K,İ) Troid hastalıkları (K,İ)

Mental retardasyon (K,İ) Puberte prekoks (İ)

Davranış bozukluğu (K,İ) Dejeneratif beyin hastalığı (İ)

Kriptorşidizm (K)

Mikrosefali (K)

G: Geçici, K: Kalıcı, İ: İlerleyici.



ti), ancak fetus tutulumu muhtemeldir. Fetus ve
yenidoğan için risk annenin viremisi ile ilişkili-
dir. Fakat bunun kantitasyonunu kesin olarak
saptamak mümkün değildir. Gebeliğin ilk 16
haftasında rubella reenfeksiyonu geçirildiğinde
total risk %10’un altında bildirilmiş (10).

TANI

Rubella enfeksiyonunun yarısı subklinik ge-
çer ve döküntülü hastalıklardan ayırıcı tanı sade-
ce klinik gözlemlere dayanarak kolay olmaz. La-
boratuvar olarak spesifik antikorlar aranmalıdır.
Bunun için en sık IgG, IgM ve IgG avidite testi
kullanılır. Bu testler birçok olguda akut veya kro-
nik hastalık tanısına izin verir. Serolojik araştır-
ma için kullanılan metotlar başlıca “Enzyme
Linkend Immunosorbent Assay (ELISA)”, he-
maglütinasyon inhibisyon (HI) testi ve immünf-
loresan antikor testi (IFA)’dir. ELISA en sık kul-
lanılan yöntemdir. Basit ve sensitiftir. Akut rubel-
la enfeksiyonunun serolojik tanısında antikor tit-
relerinde progresif artış ve spesifik IgM’in gözlen-
mesi önemlidir. Bu antikorlar anne döküntülerin-
den beş gün sonra gözlenir ve genel kural olarak
altı hafta persiste eder (11). Tipples ve arkadaşla-
rı yedi ticari rubella IgM (EIA) testini karşılaştır-
mışlar. Sensitivite sınırlarını %66.4-78.9 ve spesi-
fisite oranlarını %85.6-96.1 olarak bulmuşlardır
(12). Rubella için spesifik IgM varlığı her zaman
akut enfeksiyon demek değildir. Rubella spesifik
IgM yanlış pozitifliği şu durumlarda olabilir.

-IgM reaktivitesi aşılama, asemptomatik reen-
feksiyon veya primer enfeksiyondan sonra bir-
kaç yıl kadar persiste edebilir 

-Heterotipik IgM antikor reaktivitesi yeni Eps-
tein-Barr virüs, Sitomegalovirüs, human papillo-
ma virüs-19 (HPV) enfeksiyonu ve diğer patojen-
lerle yeni enfeksiyon geçirilmesinde olabilir.

- Otoimmün hastalığı olanlarda olabilir (sis-
temik lupus eritematözis veya juvenil RA gibi).

- IgM kronik taşıyıcı hastalar olabilir.

Enfeksiyon zamanı ve daha kesin tanı için
spesifik IgG aviditesi önemlidir. IgG aviditesi dö-
küntüler başladıktan sonra ilk üç ayda gözlenir
ve giderek artar. Bu test antijene karşı yüksek ve-
ya düşük afiniteli antikorlar arasında ayrım ya-
par. Postnatal primer enfeksiyonu takiben spesi-
fik IgG avidite testi başlangıçta düşüktür. Haftalar
aylar sürecinde yavaş yavaş matür hale gelir. Dü-

şük avidite indeksi primer enfeksiyondan sonra
altı haftaya kadar gözlenir (11). Rubella spesifik
IgG avidite ölçümü; yeni primer rubella enfeksi-
yonu, reenfeksiyon, persistan IgM aktivitesini
ayırt etmede faydalıdır.

Kızamıkçığın kesin tanısı için virüsün nazal
bölgeden, kan, boğaz, idrar ve beyin omurilik sı-
vısından izolasyonu enfeksiyonun akut fazında
yapılmalıdır. Ancak bu yöntem rutin kullanılma-
maktadır. Yoğun iş gücü ve deneyimli ekipman
gerektirir.

Prenatal Tanı

Gebeliğinde kızamıkçık geçirdiği kanıtlanmış
olanların her zaman fetuslarına vertikal geçişi bi-
rebir olmaz ve fetal enfeksiyon her zaman fetal
anomalilerin ve konjenital varisella sendromu
(CVS)’nun göstergesi değildir. Birçok tanı tek-
nikleri mevcuttur. Bunlar noninvaziv [ultraso-
nografi (USG)] ve invaziv (amniyosentez, kordo-
sentez ve koryonik villus örnekleri) metotlardır
(10,13). Fetusun ekografik kontrolü noninvaziv-
dir fakat sensitivitesi %100 değildir. Çünkü ru-
bella embriyopatili birçok fetus USG ile bulgu
vermez, sadece bazıları karakteristik ekografiye
sahiptir (fetal hidrops, bağırsak hiperekojenitesi
veya intrauterin gelişme geriliği gibi). 

Fetal enfeksiyon tanısı için prenatal invaziv
girişimlerin uygulanması ile; virüsün direkt izo-
lasyonu, viral genom araştırması (hibridizasyon
veya polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) amplifi-
kasyonu) ve kantitasyonu, fetal kanda spesifik
IgM ve IgA araştırması yapılabilir. 

Bu tetkikler için gebeliğin 15. haftasından
sonra amniyosentez yapılabilir, fetal kan örneği
18-20. haftadan sonra ve koryonik villus örneği
11. haftadan sonra alınabilir. Tüm invaziv tanı
metotları komplikasyon riski taşır (düşük ve
prematür doğum gibi) (13). İnvaziv prenatal ta-
nılar rehberlere uyulmadıkça yanlış negatif so-
nuçlar verebilir. Bunun bir örneği gebeliğin 22.
haftasından önce alınan fetal kan örneğinde spe-
sifik IgM sonuçlarının yanlış negatiflik verebile-
ceği belirtilmektedir. Çünkü bu tür antikorlar
daha önce üretilememektedir. 

TEDAVİ

Duyarlı kadın gebeliği sırasında maruz kalır-
sa, yüksek doz (20 mL) immünglobulin verilme-
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si önerilmiştir (14). Ancak bu tedavi çok cesaret
verici olmamış, ayrıca fetal enfeksiyonu önleme-
diği de gözlenebilmiştir. Erken gebelikte maruzi-
yet sonrası profilaksi için rutin immünglobulin
kullanımı bu nedenle önerilmez (14).

KONTROL ve ÖNLEME

1979 yılında human diploid fibroblast aşısı
RA 27/3 kullanılmaya başlanmıştır. Canlı atte-
nüe bir aşıdır ve tek doz sonrasında %95 oranın-
da uzun süreli immünite bırakmaktadır. Aşılama
sonrası fetus enfeksiyonu mümkün olabildiğin-
den (olguların %3 kadarı) aşı hala gebelikte
kontrendikedir. Aşılama öncesi gebelikten sakı-
nılması önerilmeli, aşı sonrası da yeterli süre (bir
ay) gebelik için beklenmelidir. Gebelikten he-
men önce maruziyet varsa veya gebeliğin ilk ay-
larında aşılama yapılmışsa kadın fetus için riskin
göz ardı edilebileceği konusunda bilgilendiril-
meli. Çünkü teorik fetal risk gebeliğin hemen
sonlandırılmasını gerektirmez, bu annelerin ço-
ğu bebeklerini terme kadar taşır. 

İmmünizasyon sonrası kadın seronegatif kalı-
yorsa ikinci doz aşı düşünülmeli. Hala seronega-
tifse üçüncü dozun yapılmasının faydası gösteril-
memiştir (15).

SUÇİÇEĞİ

Herpesviridae ailesindedir ve bu ailedeki di-
ğer üyeler ile yapısal özellikleri benzerdir. Çok
bulaşıcı bir ajandır, kişiden kişiye cilt lezyonla-
rından direkt kontakt ile ve/veya solunum yo-
lundan sekresyonlarla bulaşır. İnkübasyon peri-
yodu ortalama 14 gündür. 

Gebelikte suçiçeği enfeksiyonunun gerçek in-
sidansı bilinmiyor. Son tahminler enfeksiyona
duyarlı ve gebelikte maruziyet riski olan çocuk
doğurma yaşındaki kadınların oranı baz alınarak
yapılmaktadır. Buna göre İngiltere’de 15-44 yaş
taramalarında tahmin edilen risk 2-3/1000’dür,
ABD’de ise 1.6-4.6/1000 arasında tahmin
edilmektedir (16). ABD ve İngiltere’de 1990 yı-
lında suçiçeği morbiditesinde 15-44 yaş kadınla-
ra doğru giderek artan kayma kaydedilmişti
(17). Bu kaymanın nedeni bilinmiyor. Ancak ge-
belik ve okul öncesi dönemde aşı uygulamasının
artmasıyla üreme dönemindeki kadınlar arasında
seronegatiflik oranının dereceli olarak azalacağı
beklenmektedir.

Birinci ve İkinci Trimestırda Enfeksiyon

Bu dönemde gebede suçiçeği embriyopati ya-
pabilmesi nedeniyle endişe vericidir. CVS yapar.
CVS’de genellikle dermatomal dağılımlı skatriksi-
yel skarlar, nörolojik defektler, tek taraflı muskü-
ler hipoplazi ile ekstremite kısalığı, gastrointesti-
nal sistem anomalisi, genitoüriner sistem anor-
malliği gözlenir. 

1986-2002 yılları arasında yapılmış kohort
çalışmalarda CVS insidansı; İlk trimestır için
%0.55, ikinci trimestır için %1.4, üçüncü trimes-
tır için %0 bulunmuştur. Tüm CVS oranı bu in-
celemede %0.70 saptanmıştır ve eğilim ikinci tri-
mestırda daha fazla olma şeklinde gözlenmiştir.
Gebeliğin ilk 20 haftasında tüm CVS oranı ise
%0.91 bulunmuştur (18-20). Ayrıca maternal su-
çiçeği enfeksiyonunun birinci veya ikinci trimes-
tırda olması ile CVS klinik şiddeti arasında kore-
lasyon bulunamamıştır. Sauerberi ve Wutzler
CVS’li infantlar arasında %15 kadarının yaşamla-
rının 2-41. ayları içinde zoster olduklarını belirt-
mişlerdir (21). Şiddetli CVS ile doğan infantların
yaklaşık %30 kadarı yaşamlarının ilk aylarında
ölürler. Literatürdeki CVS olgularının çoğu gebeli-
ğin ilk 20 haftasında gelişen maternal suçiçeği has-
talığı ile ilişkilidir. Bu nedenle bu periyot sonrası
CVS gelişimi için gerçekten risk olmadığına inanılır.

Üçüncü Trimestır Enfeksiyonu

Yenidoğan suçiçeği: Üçüncü trimestırda ter-
me yakın veya hemen doğum sonrası maternal
suçiçeği enfeksiyonu ciddi yenidoğan suçiçeği
enfeksiyonuna yol açabileceğinden ilgi alanı ol-
muştur. Enfeksiyon transplasental viremi ile, do-
ğum kanalından assendan enfeksiyon ile veya
doğum sırası veya sonrasında enfeksiyöz lezyon-
lar ile direkt kontakt yoluyla olabilir. Miller ve
arkadaşları doğum öncesi bir-dört haftada mater-
nal enfeksiyon olmuşsa bebeklerin %50’den faz-
lasının enfekte olabileceğini bildirmişlerdir (22).
Doğumdan önce yedi gün veya daha önce anne
döküntüleri gözlendiğinde bu bebeklerin hepsin-
de antikorların varlığı saptanırken, anne dökün-
tüleri doğumdan üç-yedi gün önce olanların az
bir kısmında antikor saptanmıştır. Döküntüler-
den üç gün sonra doğan bebeklerin hiçbirinde
antikor saptanmamıştır. Klinik atak oranı ise dö-
küntülerin başlamasından sonra yedi gün içinde
doğan infantlarda en yüksek saptanmıştır (%62).
Bu nedenle -7/+7 gün civarında yenidoğan suçi-
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çeği şiddetinde bir artış gözlenir. Annede dökün-
tüler doğumdan -4/+2 günde gözlenirse yenido-
ğan fatalite oranı %30 olarak bildirilmiştir (23).

Maternal varisella pnömonisi: Varisella
zoster virüs (VZV) pnömonisi suçiçeği geçiren
yetişkinlerde en sık gözlenen komplikasyondur.
Suçiçeğine bağlı gelişen pnömoni insidansı gebe-
likte artmaz görünmektedir (%10-14) (23). An-
cak olursa gebelerde mortalite ve morbidite gebe
olmayanlardan daha yüksektir. Antiviral tedavi
öncesi dönemlerde ciddi durumlarda (mekanik
destek verilenler) gebelerin mortalitesi %20-45
olarak bildiriliyordu. Antiviral tedavi ile oran
%3-14 olarak bildirilmektedir. Bu fark aynı za-
manda daha iyileştirilmiş solunum sistemi bakı-
mına da bağlanabilir. Enfeksiyon üçnücü trimes-
tırda olursa mortalite en yüksektir. Genişlemiş
uterusun diyafram üzerine mekanik etkisi bu
komplikasyonla ilişkili olabilir. 

Herpes zoster virüs: Herpes zoster virüs
(HZV)’ün gebelikteki prevalansı ABD’de
1.5/10.000, İngiltere’de 2/1000’dir (24). Gebe ve
HZ’li 301’i birinci veya ikinci trimestırda olan
toplam 480 kadını kapsayan iki raporun hiçbirin-
de CVS geliştiği bildirilmemiştir (24). Teorik ola-
rak intrauterin enfeksiyon T10 ve L1 dermetom-
larını tutmuşsa (uterusu innerve eder) hala CVS
olabilme şansı var gibi gözlense de lokalize HZ
enfeksiyonunda CVS vakası rapor edilmemiştir.

TANI

Suçiçeği geçirme öyküsü olan yetişkinlerin
%97-99’unda hastalık serolojik testlerle doğru-
lanmıştır. Suçiçeği enfeksiyonu rutin olarak kli-
nik prezentasyon ve/veya serolojik değişiklikler-
le tanınır. 

Gebede tanı (klinik var veya maruziyet öykü-
sü varsa), kanda dört-beş hafta VZV IgM saptan-
ması ile konur. Virüs reaktivasyonları da IgM ar-
tışı yapabilir ve yanlış pozitiflik olabilir. Bu ne-
denle IgG serokonversiyonu veya VZV IgG titre-
lerinde dört kat artış IgM testine eşlik etmelidir.
Hızlı virolojik tanı için PCR ile cilt sürüntüsünde
viral DNA amplifikasyonu seçilecek metottur. 

CVS’nin tanısı için Alkalay ve arkadaşları şu
kriterleri önermişler (25):

1. Gebelik esnasında aşikar maternal suçiçeği
olması,

2. Dermatomal dağılımlı konjenital cilt lez-
yonlarının varlığı ve/veya nörolojik defektler,
göz hastalıkları ekstremite hipoplazisi,

3. İntrauterin VZV enfeksiyonunun şu tetkik-
lerle doğrulanması,

- İnfantlarda viral DNA saptanması,

- Spesifik IgM varlığı,

- Yedi ayın üzerinde IgG’nin persiste etmesi,

- Erken infant döneminde zosterin gözlenmesi,

Fetal değerlendirme için laboratuvar metotlar
arasında hem PCR hem de in situ hibridizasyo-
nun doğru ve sensitif olduğu bilinmektedir. Am-
niyon sıvısında ve fetal kan örneklerinde PCR ve
seroloji testi enfeksiyonun varlığını sadece doğ-
rular. Fakat fetusun etkilenip etkilenmediğini
göstermez. Varlığı CVS gelişimi ile sinonim de-
ğildir (11).

En önemli sorun PCR için standardizasyon-
dur ve yanlış pozitif, negatif sonuçlardan sakın-
mak için standardizasyon yapılmalıdır.

Prenatal tanı detaylı USG araştırması ile yapı-
lır. USG’nin tüm defektleri gösteremeyeceği unu-
tulmamalıdır. Maternal döküntü başlangıcı ile
görüntüleme tekniği arasında en az beş haftalık
interval olmalıdır. Çünkü dört haftadan önce alı-
nan sonogramlar defektleri tanımlamada başarı-
sız bulunmuştur. 

Eğer tekrarlayan USG’ler normal ise tek başı-
na PCR pozitifliği fetal anormallik için prediktif
değildir. Bu sadece intrauterin enfeksiyonu dü-
şündürür.

Manyetik rezonans görüntüleme ve kranial
tomografi daha ileri anormallikleri belirlemede
ve doğrulamada faydalıdır. 

TEDAVİ

Suçiçeği Gelişen Gebelerin Tedavisi
Nasıl Olmalı?

Döküntüler başladıktan en az beş gün sonra-
ya kadar veya lezyonlar kabuklanıncaya kadar
izole edilmeliler. Asiklovir kontrollerle kıyaslan-
dığında döküntü başlangıcından sonra ilk 24 sa-
at içinde kullanılırsa immünyetmezliği olmayan
erişkinlerde varisella enfeksiyonunun sempto-
matolojisini ve ateş süresini azaltır (26). Yirmi
dört saatten sonra önerilmesinin faydası yoktur.
Tedavi özellikle mortaliteyi azaltmada önemlidir.
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Doz; 10-15 mg/kg veya 500 mg/m2 intravenöz
(IV) her sekiz saatte 5-10 gün süreyle. Gebelikte
asiklovir kullanımının fetus veya yenidoğan üze-
rine yan etkilerinin olduğu bildirilmemiştir.

Fetal enfeksiyon veya embriyopatiyi azaltma
üzerine de asiklovirin etkisi hakkında yeterli ve-
ri yoktur. Asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir
gebelik kategorisi B’de yer alır. 

IV asiklovir ciddi sekelleri önlemek için en-
feksiyon belirtileri gösteren yenidoğanlara sık-
lıkla uygulanır (26).

Yenidoğan suçiçeğinden mortaliteyi azaltmak
için doğum tarihi maternal antikorlar plasental
bariyerden geçebilsin diye ertelenebilir. Anne
döküntüleri doğumdan yedi gün önce veya daha
önce olmuşsa yenidoğan suçiçeği için tedavi en-
dikasyonu yoktur.

KORUNMA

Gebelikte hastalıktan ve CVS’den korunma-
nın en başlıca yöntemi gebe kalmadan önce du-
yarlı olanların immünize olmalarını önermektir.
Canlı bir aşı olduğundan aşılanan kadınların en
az bir ay gebe kalmamaları önerilir.

Bir aylık bekleme periyodundan önce gebelik
olanlarda CVS defektli doğum oranı genel popü-
lasyonda beklenenden yüksek bulunmamıştır.
Wild tip enfeksiyon sonrası bile CVS gelişme ris-
ki %0.4-2 olduğu için canlı attenüe varisella aşıla-
ması sonrası konjenital anomali riski çok düşük-
tür veya yoktur. Bununla birlikte Varivax (OKA
suşu) gebelere maruziyet sonrası verilmemelidir. 

Duyarlı gebe olmayan kadınlarda 0.5 mL aşı
subkütan dört-sekiz hafta arayla iki kez yapılır.
İlk dozdan sekiz haftadan fazla geçmişse şemaya
tekrar başlamaksızın ikinci doz yapılabilir. Do-
ğum sonrası aşı yapılan kadınlara bebeklerini
emzirmeleri konusunda güvence verilebilir (23).

Varisella hiperimmünglobulin (VZIG); suçi-
çeği maruziyeti olan duyarlı gebeler VZIG için
adaydır. Eğer immünite bilinmiyorsa ve önceki
enfeksiyon hakkında şüphe varsa veya daha ön-
cesine ait suçiçeği öyküsü yoksa serum VZVIgG
için test edilmelidir. VZIG maruziyet sonrası 72-
96 saat içinde verilmelidir. İlk 96 saat içinde ve-
rilirse hastalığı önleyebilir veya hastalığın seyrini
modifiye edebilir. VZIG inkübasyon periyodunu
bir haftadan fazla uzatabilir. Bu nedenle VZIG al-

mış bir kadın maruziyet sonrası 28 güne yakın
izlenmeli, eğer hastalık gelişirse asiklovir tedavi-
si başlanmalı. Kontaktan sonra ilk 24 saat içinde
VZIG verildiğinde intrauterin enfeksiyonun ön-
lendiğine dair kesin kanıt yoktur. Bugün VZIG
gebelikte ciddi maternal komplikasyonları önle-
mede kullanılır 

Yeni rehberlerde VZIG’nin, yenidoğan suçiçe-
ğine maruz kalmış ve duyarlı anneden doğmuşsa
veya yenidoğan suçiçeğine maruz kalmış 28 haf-
tadan önce ve ağırlığı < 1000 g ise annenin öykü-
süne bakılmaksızın yapılması gerektiği belirtil-
mektedir (23).

Önerilen doz; 125 U/10 kg maksimum 625 U
intramusküler (IM) veya 0.5 mL/kg IM ve 1
mL/kg IV. 

VZV’ye maruz kalan gebe kadınlara 96 saat
içinde VZIG verilemiyorsa, IVIG verilebilir ve
suçiçeği semptom ve bulguları izlenir. Dezavan-
tajı içindeki antivarisella antikor titresinin değiş-
ken olmasıdır (26).
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Kala-azar, retiküloendotelyal sistemi tutan
ateş, splenomegali, hepatomegali, lenfadeno-

pati, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya
çıkan bir protozoon hastalığıdır. Hastalık dünya-
nın çeşitli ülkelerinde kara ateş, viseral layşman-
yaz, dumdum ateşi, assam ateşi, infantil spleno-
megali gibi isimlerle de bilinmektedir (1,2).

Isı, nem, rakım, bitki örtüsü gibi birçok coğ-
rafik faktör kala-azar’ın dünyadaki yayılımında
etkilidir. Orta ve Güney Amerika’dan Orta Do-
ğu’ya kadar geniş coğrafik yayılım gösterir (3).

Leishmania donovani, Leishmania infantum,
Leishmania chagasi’nin etken olduğu hastalık, in-
sanlara enfekte Phlebotomus’lar tarafından (ta-
tarcık, yakarca, kum sinekleri, lutzomyia) kan
emme sırasında bulaştırılır. Memelilerde Leish-
mania türleri retiküloendotelyal hücreler içinde
kamçısız amastigot (Leishmania) şeklinde, kum
sinekleri ile kültürlerde ise kamçılı promastigot
(Leptomanas) şeklinde bulunurlar. Tatarcık si-
neklerinin ısırmasıyla bulaşan promastigotlar
cilt atındaki makrofajlarla fagosite edilir. Giriş
yerinde önce küçük granülom sonra papül olu-
şur. Nadiren geniş ülserasyonlara da rastlanabi-
lir. Amastigot formu retiküloendotelyal sistemin
organlarına dalak, karaciğer, lenf nodu ve kemik
iliğine yayılır (4,5).

Leishmania türleri viseral layşmanyaz, küta-
nöz layşmanyaz, mukokütanöz layşmanyaz ve
post kala-azar dermal layşmanyaz şeklinde klinik
olarak dört farklı formda hastalık oluşturur (3-6).

TANI

Kala-azar yaygın görülen birçok ateşli hasta-
lıkla karıştığı için klinik tanı kolay değildir. Has-
talık asemptomatik, subklinik, akut veya kronik
seyir gösterebilir. Kuluçka süresi ortalama iki-se-
kiz aydır (10 gün ile 2 yıl arasında değişir) (7).
Klinik bulgular genellikle uzamış ve düzensiz
ateşle karakterizedir. Klinik bulgu vermeyen se-
rolojisi pozitif hastalar daha fazladır. Ateşle bera-
ber terleme ve titreme sık görülür. Endemik böl-
gede; lenfadenopati, splenomegali, hepatomega-
li, pansitopeni, ilerleyici anemi, kilo kaybı, hi-
pergamaglobunemi ve hipoalbüminemili hasta-
larda kala-azar düşünülmelidir (7,8). Akut vaka-
larda dalak ve karaciğer büyümüş, çoğunlukla
yumuşak ve düzgün kenarlıdır. Ağır ve ilerlemiş
vakalarda deride kepeklenme, pullanma, disko-

larizasyon, periferik ödem, hemoraji, orta dere-
cede proteinüri, hematüri, peteşi ve ekimozlar
olur. HIV’li, kortikosteroid alan, organ transpa-
lantasyonu sonrası ve timektomili hastalarda fır-
satçı enfeksiyon olarak ortaya çıkabilir (8,9).
HIV’li hastalarda atipik klinik seyir görülebilir.
Hepatomegali ve splenomegali belirgin değildir
(7). Hastalık yetersiz ya da eksik tedavi sonrası
nadiren post kala-azar dermal sendrom şeklinde
görülebilir (1,2).

Mikroskobik inceleme, kültür ile izolasyon
ve dolaylı yöntemlerle tanıya gidilebilir. Tanı
amastigotların dokuda gösterilmesi ya da pro-
mastigotların kültürde üretilmesiyle desteklen-
melidir. Dalak, karaciğer ve enfekte dokulardan
alınan örneklerin incelenmesi tanıda önemlidir.
Ancak büyümüş dalak ve karaciğerden alınan bi-
yopsi örnekleri kanama riski taşır. Dalak dışında
kemik iliği, lenf dokusu, karaciğer ya da perife-
rik kan yaymasıyla dokularda amastigotların gö-
rülmesiyle tanı konabilir (5). Kemik iliği aspiras-
yonu da iyi bir tanı yöntemidir. Doku örnekleri-
ni incelemek için en sık Gimsa, Wright ve Leish-
man boyası tercih edilir. Alınan kültür materyal-
lerinde parazit sayısının az olması, benzer mor-
foloji yüzünden tür ayırımının yapılamaması,
kültür yöntemlerinin yeterince hassas olmaması
tanıda zorluklara neden olur (1,5,6).

Parazit kültürü diğer tanı metotlarının yeter-
sizliğinde tercih edilir. Kültür izolasyonunda ve
tür tayini için yeterli sayıda promastigot olmalı-
dır. Kemik iliği aspiratları “Novy-Mac Neal-Ni-
colle (NNN)” veya “Schneider Insect Medium”
besiyerinde 26-28°C’de iki-dört haftada ürer (6-
8). İki hafta içinde pozitif kültürlerde mikroskop
altında hareketli promastigotlar izlenebilir. Da-
lak aspiratından %95, kemik iliği ya da karaci-
ğerden %70-85, lenf nodlarından %58-60 pro-
mastigot izolasyonu sağlanabilir (7). Hastanın
lökosit tabakasından, burun kazıntısından varsa
cilt lezyonlarından Gimsa boyamasıyla amasti-
gotlar ve Leisman-Donovan cisimcikleri görülür.

Serolojik tanı yöntemleri duyarlı ve noninva-
ziv olmaları nedeniyle avantaj sağlar. ELISA, po-
limeraz zincir reaksiyonu (PCR), IFAT, komple-
man birleşmesi, hemaglütinasyon, Western Blot,
rK39 dipstik ve lateks aglütinasyon testleri kul-
lanılır (1-8,9,10). Serolojik tanı yöntemleri lu-
pusta, leprada, chagas hastalığında, sıtmada ya-
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lancı pozitiflik verebilir. PCR ile kan ya da doku
örneklerinden parazit DNA’sı da araştırılabilir.
PCR ile tanı için en sık hedef kinetoplast DNA
kullanılmaktadır (1). Anti-Leishmania antikorlar
yüksek titrasyonda tespit edilir. Bu antikorlar
chagas hastalığında, kütanöz Leishmania’da diğer
bazı enfeksiyonlarda serumda çapraz reaksiyon
verebilir (4,5).

Kan tablosunda; anemi, pansitopeni, eritrosit
sedimentasyon hızında artış vardır. Proteinüri,
hematüri, hipergamaglobunemi, hipoalbümine-
mi, karaciğer fonksiyon testlerinde artış görülür.
Karaciğer fonksiyon testlerinde artış kötü prog-
nozu gösterir. Retiküloendotelyal sistem tutul-
duğu için aşırı immünglobulin sentez edilir. İm-
münglobulin G yapısındaki bu oto antikorların
koruyucu özelliği yoktur. Artmış globuline bağlı
seruma formalin damlatınca katılaşma olur (For-
mol-Jel testi). Bu test hastalığın birinci ayında
pozitifleşir. Tedaviden sonra üç-dört aya kadar
pozitif kalabilir. Kala-azar’a özgü değildir. Trypa-
nosomiose’da ve Schistosomiosis’de de tanı
amaçlı kullanılabilir (6).

Montenegro (Leishmanin) deri testi epidemi-
yolojik araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu test
formalinlenmiş Leishmania promastigotlarının
deri içine uygulanmasıyla yapılan bir testtir. Ak-
tif hastalık sırasında negatiftir. Tedaviden sonra
pozitifleşir. 

Kala-azar’ın; tifo, miliyer tüberküloz, sıtma,
brusellozis, lenfoma, karaciğer amip apsesi, en-
feksiyöz mononükleoz, tropikal splenomegali,
portal hipertansiyon, tifus, akut chagas hastalığı,
akut şistozomiyaz ve dissemine histoplazmozis-
ten ayırıcı tanısı yapılmalıdır. 

TEDAVİ

Etkene yönelik tedavi, destek tedavisi, varsa
sekonder enfeksiyonların tedavisi ve komplikas-
yonların tedavisi yapılmalıdır (11-14). Tedavi se-
çenekleri sınırlıdır. Kala-azar hastalarının çoğu
hastane şartlarında tedavi edilmektedir. Kullanı-
lan ilaçların çoğu potansiyel olarak toksiktir.
Miltefosine dışındakilerin hepsi parenteral kulla-
nılmaktadır. Pentostam (sodyum stiboglukonat)
ve glukantim (meglumine antimoniate) temel
ilaçlardandır (1). Son yıllarda ilaçların yetersiz
ya da eksik kullanımına bağlı direnç bildirilmeye
başlanmıştır. 

Beş değerli antimon bileşikleri 1940 yılından
beri kullanılan ilaçlardandır. Parenteral ve günde
tek doz olarak kullanılırlar. Toksik etkileri geçi-
cidir. Etkili olmalarına karşın serum amilazında
ve karaciğer fonksiyon testlerinde artışa, klinik
olarak miyalji, inatçı öksürük ve kusmaya neden
olurlar. Kardiyak ve renal yan etkileri de vardır
(7). Hastalar tedavi sırasında yan etkiler için kan
tetkikleri ve elektrokardiyografi ile izlenmelidir. 

Pentamidin (Lomidine): Antimon bileşikleri
etkisiz ise tercih edilen ilaçlardandır. İlk kullanıl-
dığı zamanlara göre etkinliği gittikçe azalmakta-
dır. Dermal layşmanyazisin tedavisin de değerli
olup viseral formda sınırlı etkilidir. Diyabet, şok
hipoglisemi önemli yan etkileridir (1,7,9).

Amfoterisin B: Son yıllarda tedavide artan
sıklıkla kullanılan ilaçlardandır. Hızlı ve en etki-
li ilaç grubudur. Relapslar çok az görülür. Klasik
amfoterisin B antimon bileşiklerine cevapsız has-
talarda kullanılabilir. Sadece hastanede kullanı-
labilmesi ve yan etkilerinin çokluğu kullanımını
sınırlar. Lipozomal ve kolesterol dispersion am-
foterisin preparatları klasik amfoterisin B’ye göre
daha etkindirler. Yan etkileri az ama pahalı ilaç-
lardır (11,12).

Miltefosine: Antitümoral bir ilaçtır. Oral kul-
lanılması avantaj sağlar. Hem naiv hastalarda
hem de tedaviye refrakter hastalarda tek başına
etkili bulunmuştur. Daha çok direnç düşünülen
durumlarda, kombinasyon tedavisinde kullanıl-
ması önerilmiştir (1).

Paromomycin (aminosidine): Antileish-
manyal aktivesi iyi daha çok kombinasyon teda-
visinde tercih edilebilecek ilaçlardandır (1,3). Si-
tamaquine, azoller, sitokinler denenmiş ancak
tedavide çok başarılı olmamış ilaç gruplarıdır
(5). Allopurinol antimon bileşikleriyle kombi-
nasyon tedavisinde kullanılmış (8). İnterferon
gamada tedavide denenmiştir. Makrofajların et-
kisini arttırır. Uygulanan hastalarda antimon bi-
leşiklerinin dozunun azaltılmasını sağlar. Granü-
losit-makrofaj koloni sitümülatör faktör diğer
ilaçlarla kombine edilerek daha hızlı lökosit ve
ateş cevabı alınabilir. Rutinde tercih edilmemeli-
dir (7,8).

HIV’li, kortikosteroid alan, organ transpalan-
tasyonu sanrası ve timektomili hastalarda tedavi-
den 2-12 ay sonra relapslar olabilir (1,7). HIV
hastalarında gelişen kala-azar’da tedavi genellik-
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le başarısızdır. Bu hastalarda amfoterisin B daha
etkilidir. Hastalara gerektiğinde sekonder enfek-
siyonlar için ek tedaviler uygulanmalı, anemi
için kan transfüzyonu ve destek tedavisi verilme-
lidir. Hastalar genellikle hemoraji, anemi ya da
sekonder enfeksiyonlardan kaybedilir. 

Tedaviye cevap veren hastalarda ateş ilk haf-
tada, diğer klinik ve laboratuvar parametreler ise
ikinci haftadan sonra normale döner. İyileşen
hastalarda dalak bir birkaç ayda, serolojik testler
ve immünglobulin konsantrasyonu altı ayda nor-
male döner. Etkili bir tedaviden sonra aspiratlarda
ve kültür izolatlarında amastigot görülmez. Hasta-
lar 12 ay süreyle izlenmelidirler. Splenektomi na-
dir vakalar dışında uygulanmamaktadır. Klinik re-
laps tedavi bitiminden altı ay sonra olabilir. Teda-
vi yetersizliği ya da relapslar HIV ve immümyet-
mezlikli hastalarda daha sık görülür (2,3,7).

KORUNMA ve KONTROL

Kala-azar’a karşı korunma amacıyla geliştiril-
miş etkili bir aşı yoktur. Hastalığa karşı geliştiril-
me aşamasında olan canlı promastigot içeren aşı-
lar kullanılmıştır. Bu aşıların etkinliği ve güve-
nirliliği tartışmalıdır (1,2). Bulaşa engel olmak
için ısırılmalara karşı kişisel korunma önlemleri
uygulanabilir. Cibinlik ve repellent kullanılır.
Endemik bölgede yaşayanların sıkı kontrolü, re-
zervuarların ortadan kaldırılması gereklidir. Phe-
lebotomus’larla mücadele ve toplum eğitimi ko-
runmada önemlidir. 
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Amebiyazis Entamoeba histolytica adlı protozo-
onun yaptığı, tropik ve subtropikal bölgeler

başta olmak üzere tüm dünyada rastlanan bir has-
talıktır. Dünya nüfusunun %10’dan fazlasının E.
histolytica tarafından enfekte olduğu kabul edil-
mektedir. Her yıl 50 milyon kişi hastalığa yakalan-
makta 100.000’in üzerinde kişi ölmektedir. Para-
zitik ölüm nedenleri arasında Malarya ve Schisto-
somiazis’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Dizanteri ilk olarak Hippocrates tarafından
tanımlanmıştır (M.Ö. 460-377). Fedor Lösch
1875 yılında St. Petersburg’da bir Rus oduncu-
nun dışkısında hareketli trofozoitleri saptamıştır.
Sergeaunt ve Williams 1978 yılında patojen ve
nonpatojen amipleri birçok glikolitik enzimlerin
izoenzim analizlerini yaparak “zimodem” adı ve-
rilen elektroforetik bant yapıları ile tanımlamış-
lar ve bu şekilde belirlenen iki farklı amip türü-
nün varlığı (E. histolytica/E. dispar) 1997 yılında
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da kabul
edilmiştir 

E. histolytica, başta amipli dizanteri olmak
üzere, amibik karaciğer apsesinden plevral, se-
rebral ve genito-üriner amebiyazise kadar deği-
şen invaziv hastalıklara yol açabilir.

ETYOLOJİ

Primer kaynağı insan olan E. histolytica, psö-
dopod yapan, flajellası olmayan protozoan bir
parazittir. Kolit ve karaciğer apsesi yapan tek en-
tamoeba türüdür. Çevresel koşullara karşı di-
rençli olan kistlerin enfekte yiyecek veya sularla
alınması sonucunda protozoan kalın bağırsağa
gelir. 10-20 µ boyutlarında olan E. histolytica
kistleri, santral bir karyozom ile dört nükleustan
oluşur. Kistin etrafındaki kitin duvar, nemli or-
tamlarda protozoanın aylarca canlı kalabilmesini
sağlar. Mide asidi ile karşılaşan kistlerden hare-
ketli trofozoitler salgılanır ve kalın bağırsakta lo-
kalize olurlar. Buradaki trofozoitler invazyon ya-
parlar, kistler ise bulaşı sağlarlar. Hastaların
%90’ı asemptomatik, sadece %10’u semptoma-
tiktir. Kalın bağırsaktaki trofozoitler burada za-
rarsız fırsatçı organizmalar olarak kalabilirler,
eritrosit ve bakterileri fagosite ederler. Hemofa-
gositoz yapmış trofozoitler aktif dizanteri hasta-
lığı göstergesi iseler de dış ortamda yaşayama-
dıkları için nadiren enfeksiyon geçişine neden
olurlar. Enfekte hastaların %10’undan daha azın-
da trofozoitler konağın savunma mekanizmaları-

na göre lokal bağırsak invazyonu ile amebik di-
zanteriye veya kan dolaşımı yoluyla karaciğer
başta olmak üzere uzak apse oluşumlarına yol
açarlar.

Mikroskobik olarak aynı morfolojiye sahip,
ancak patojen olmayan diğer amip türü ise E.
dispar’dır. İki protozoan organizmayı birbirinden
mikroskobik olarak ayırt etmek mümkün değil-
dir. Asemptomatik taşıyıcılarda genelde bu tip
entamoeba vardır. E. dispar’ın kolit veya karaci-
ğer apsesi yaptığı bugüne kadar hiç bildirilme-
miştir.

Patojen olmayan diğer entamoeba türleri ise
E. coli, E. hartmanni, E. polecki, E. gingivalis, En-
dolimax nana, Iodamoeba bütschlii ve patojenitesi
tartışmalı olan Blastocystis hominis’dir.

EPİDEMİYOLOJİ

Amebiyazis bütün dünyada çok yaygın bir
dağlım gösterir. Dünya nüfusunun %10’undan
fazlası E. histolytica ile enfektedir. Yaklaşık 500
milyon insan E. histolytica veya E. dispar taşı-
makta, bunların 34-50 milyonu her yıl aktif has-
talığı geçirmektedir. Ayrıca her yıl 50.000-
100.000 arasında, özellikle beş yaş altı çocuklar-
da amebiyazise bağlı ölüm görülmektedir. Sıklık-
la sıcak bölgelerde görülür. 40° Kuzey-30° Gü-
ney paralelleri arasındaki Afrika’nın birçok ülke-
si, Hindistan, Çin, Güney ve Orta Amerika, özel-
likle Meksika gibi tropikal ve subtropikal geliş-
mekte olan ülkeler endemik bölgedir. Ülkemizde
ise amebiyazis görülme sıklığı tartışmalıdır. Sağ-
lık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizin deği-
şik bölgelerinde %0.3-17 sıklığında görüldüğü,
batı bölgelerimizden doğu illerine doğru arttığı
bildirilmektedir. Amibin rezervuarı insandır. Ara
konağı yoktur. Kedi, köpek, maymun, domuz gi-
bi hayvanlarda da bulunabilir. Esas olarak fekal-
oral geçişle yayılmaktadır. İnsan vücudunda E.
histolytica’nın trofozoit, prekist, kist, metakist ve
metakistik trofozoit formlarına rastlanmaktadır.
Trofozoit şekli doğada dayanıksızdır. Kist şekli
klorlanmış suya dirençli, ancak 50ºC ve üzerin-
de ölür. Dışkı ile trofozoit ve kist şekilleri çıkar-
tılır. Dış ortama dayanıklı olan kistlerin sulara,
pişmeden yenen besinlere karışmasıyla enfeksi-
yon gelişir. Karasinekler ve portörler de bulaş-
mada rol oynar. Erkek homoseksüellerde cinsel
yolla geçiş mevcuttur. Enfeksiyon ırk, cins ve yaş
ayrımı yapmaz. Hastalık bağışıklık bırakmaz.
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PATOGENEZ ve PATOLOJİ

Ağızdan alınan kistler mide asiditesinden et-
kilenmeden ince bağırsağa geçer ve safranın al-
kalen ortamında açılırlar. Ortaya çıkan trofozoit-
ler kolonik dokuyu invaze ettikleri zaman klinik
olarak amebiyazis ortaya çıkar. Trofozoit kalın
bağırsağın yüzeyi boyunca uzanan musin tabaka-
sına yapışır. Mukoza üzerinde erozyon yaparlar.
Enzimatik destrüksiyon ile bazal membranı geçer
ve alttaki dokuya ilerler. Konağın inflamatuvar ya-
nıtı da bu destrüksiyona katkıda bulunur. Amibin
mukusa ve bağırsak duvarına yapışması (adheren-
si) 260-kDa amebik lektin ile olmaktadır. Bu ga-
laktoz-inhibe edilebilir lektin (GalNAc-spesifik
lektin), amibin kolonik musinlere, bakterilere ve
konağın epitel hücrelerine tutunması açısından
çok önemlidir. Parazitten kaynaklanan birçok çe-
şit proteaz ve glikozidazlar gibi hidrolitik enzim-
ler de hücre ölümüne katkıda bulunurlar. Ek ola-
rak kompleman sistemi aktive olur; proinflama-
tuvar faktörler olan C3a ve C5a inaktivasyonu ile
normal konak immünitesi etkisizleşebilir. Hücre-
sel immünite invaziv amebiyazisi sınırlamada
önemli bir görev üstlenir ve konağı rekürrensden
korur. Ama nadiren rekürrens olabilir. En etkili
hücreler aktive makrofajlar ve CD8 sitotoksik len-
fositlerdir. Humoral immünite de konağın savun-
masında rol oynar, IgG antikorları E. histolytica’ya
sitotoksik etki gösterir. Mukozal immün yanıtla il-
gili olarak da birçok çalışma vardır; özellikle sek-
retuar IgA (sIgA) intestinal amebiyazisli hastala-
rın tükürüklerinde saptanabilir.

Amibin salgısı lokosit infiltrasyonuna engel
olur. Amip lezyonunu çevreleyen hücrelerin ço-
ğu eritrosittir. Klinik amebiyazisde başlangıç
lezyonu genellikle küçük (1 mm çapında), in-
terglandüler, yüzeyel ülserlerdir ve muskularis
mukoza tabakasına uzanırlar. Kenarları hipere-
mik olup, çevreleyen mukozada da hafif ödem
vardır, mukus içerebilirler. Bu dönemde E. his-
tolytica organizmaları periyodik “acid-schiff
(PAS)” boyası ile bu ülserlerde rahatlıkla görü-
lürler, mukuslu bölgeler bol amip içerir. Kanama
ve frajilite bu dönemde belirgin değildir. Ülserler
keskin sınırlıdır. Üstü dar altı geniş krater şek-
lindedir. Nekroz sonucu kanama görülebilir.
Amip lezyonları mukoza kalınlaşmasından ülse-
re kadar değişkenlik gösterebilir. Amibin toksin-
lerinin etkisi ile mukus salınımı artar. Sonuçta
kanlı, mukuslu diyare oluşur. Amipli dizanteride
klinik semptomların şiddeti ve dışkılama sayısı

bağırsak lokalizasyonlarının çokluğu ve lokali-
zasyonların kapsamı ile ilişkilidir. Amibin sub-
mukozada vena portanın dallarının içine girmesi
ile karaciğere giderek yaygın ufak nekrozlarla
hepatit yapar. Apse oluşabilir. Sağ diyafragmayı
geçerek plevra ve akciğerlere açılabilir, amibin
sistemik dolaşıma geçmesi ile diğer organlarda
da apseler oluşabilir. Ülserlerin fibrozis ile ka-
panması sonucu nedbe dokusu gelişir.

KLİNİK

A. İntestinal Amebiyazis;

• Asemptomatik enfeksiyon (kist taşıyıcılığı)

• Semptomatik noninvaziv enfeksiyon

• Akut rektokolit (dizanteri)

• Fulminan kolit ve perforasyon

• Toksik megakolon

• Kronik nondizanterik kolit

• Ameboma

• Perianal ülserasyon

B. Ekstraintestinal Amebiyazis;

• Amebik karaciğer apsesi (en sık)

• Karaciğer. apsesi komplikasyonu olarak

• Peritonit

• Ampiyem

• Perikardit

• Akciğer apsesi

• Beyin apsesi

• Genitoüriner 

• Kütanöz 

• Oftalmik

Asemptomatik Enfeksiyon (Kist Taşıyıcılığı):

Kisti alanların büyük çoğunluğunda (%90)
semptomatik enfeksiyon gelişmez. Belirgin bir
semptom yoktur. Dışkıda eritrosit fagosite etmiş
trofozoit saptanamaz. Kanlı dışkılama yok. Kolo-
noskopide mukoza normal olarak izlenir. Serum-
da anti-amibik antikorlar mevcuttur. 

Bu kişiler enfeksiyonun yayılımında rol oy-
narlar.

Semptomatik Noninvaziv Enfeksiyon

Nonspesifik gastroenterit tablosu hakimdir.
Genellikle; diğer etkenlerle meydana gelen gast-
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roenteritlerle karıştırılır. Kramp tarzında karın
ağrısı, sulu dışkılama gibi şikayetler mevcuttur.
Kanlı dışkılama veya hemofagozitoz yapmış tro-
fozoit yok. Kolon mukozası normal. Çoğunlukla
kendiliğinden iyileşebilir.

Amipli Dizanteri (Akut Amebik Rektokolit): 

Altı-on günlük inkübasyondan sonra görülen
dizanteri tablosudur. Tablo hafiften başlayıp za-
man geçtikçe bir-üç hafta içerisinde kademeli
olarak ağırlaşır. Hastaların sadece 1/3’ünde ateş
görülür. Genellikle selim seyirli bir tablodur. An-
cak; beslenme bozukluğu olan gebelerde, küçük
çocuklarda ve kortikosteroid tedavisi alan hasta-
larda yüksek ateş ile seyreden, daha ağır ve öldü-
rücü bir tablo çizer. Bir yaş altı çocuklarda ekst-
raintestinal tutulum sık görülür.

Fulminan Kolit

Nadir görülen ve uygun tedaviye rağmen öl-
dürücü olarak seyreden bir tablodur.

Yüksek ateş, lökositoz, kanlı-mukuslu ve şid-
detli diyare, şiddetli karın ağrısı, periton irritasyon
bulguları ve hipotansiyon hakimdir. Tabloda sık-
lıkla karaciğer apsesi, kolon nekrozu ve perforas-
yonu da yer alır. Bazen total kolektomi gerektirir.

Toksik Megakolon

Toksik megakolon, amipli dizanteri esnasın-
da %0.5 hastada görülebilen bir komplikasyon-
dur. Amipli dizanteri haricinde kalın bağırsağın
diğer bazı enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz hastalık-
ları esnasında da ortaya çıkabilir. Kortikosteroid
tedavisi alanlarda daha sık görülür. Fakat hasta-
lık esnasında narkotik veya antikolinerjik etkili
antidiyaretik ilaçların kullanılması da predispo-
zan bir faktördür. Toksik megakolonda transvers
kolonun çapı 6 cm’den fazla olmuştur. Dilate
olan kolonda bakteriler aşırı miktarda ürer ve
toksin salgılarlar. Daha sonra aşırı sıvı ve elekt-
rolit kaybı gerçekleşir, bazı vakalarda perforas-
yon görülebilir.

Öldürücü bir tablodur. 40°C’ye varan ateş, lö-
kositoz, ciddi karın ağrısı ve ribound gelişir. Er-
ken müdahale hayat kurtarıcıdır. Tedavi çoğun-
lukla “kolektomi”dir.

Ameboma

Kolonda kitle şeklinde anüler tarzda, tek ve-
ya multibl lezyonlar vardır. En fazla çekum ve çı-
kan kolonda oluşurlar. Bu tablo kolon kanseri

veya piyojenik apseler ile karıştırılabilir. Kolo-
noskopi ve biyopsi ile ayrım yapılır.

Perianal Amebiyazis

Nadir görülür. Kolondaki enfeksiyonun cilde
yayılması sonucu ortaya çıkar. Ciltte daha önce-
den travmatik hasar bulunması, tablonun ortaya
çıkmasında predispozan bir unsurdur. Perianal
amebiyazisdeki lezyonlar ülseratif veya kondülo-
matöz olup ağrılı ve kanamaya meyillidirler. Haf-
talar ve aylar içerisinde yavaş yavaş büyürler.
Üzerleri eksüda ile örtülüdür ve eksüda içerisin-
de trofozoidler saptanır.

Kronik Non-Dizanterik Sendrom

E. histolytica’nın sebep olduğu; intermittant
mukuslu diyare, şişkinlik, karın ağrısı ve kilo
kaybıyla seyreden ve yıllarca devam edebilen bir
tablodur. Kolonda hafif bir inflamasyon ve diğer
inflamatuvar hastalıklara oranla daha küçük ül-
serler vardır. İnflamatuvar kolon hastalıkları ile
karışabilir. Yanlışlıkla kortikosteroid tedavisi
başlanır ise, tablo daha kötüye gider ve ölümcül
seyredebilir.

Amebik Karaciğer Apsesi (AKA)

İnvaziv trofozoitlerin vena porta yoluyla
karaciğere ulaşması sonucu ortaya çıkar. Sıklıkla
karaciğer Sağ lobda görülür. Çünkü karaciğer
sağ lobu çekum ve çıkan kolondan beslenmekte-
dir. Hastaların %60’ında geçirilmiş amebik kolit
anemnezi yoktur. Çoğunlukla bağırsak sempto-
mu ve gaitada amip kist ve trofozoiti görülmez.
Yıllar önce endemik bölgeye seyahat hikayesi
mevcut olabilir. Piyojenik karaciğer apsesi, kist
hidatik ve HCC ile karışabilir. Mortalite yıllar
önce çok daha yüksek iken antiamebik tedavi ve
gerektiğinde cerrahi drenaj tedavisiyle bu oran
günümüz de %1-3 arasındadır. Ateş, karın sağ
üst kadranda ağrı, hassasiyet, öksürük, sarılık,
iştahsızlık, kilo kaybı gibi klinik bulgular. Löko-
sitoz (eozinofili olmaksızın), anemi ALP, 5 nük-
leotidaz ve sedimentasyon artışı gibi laboratuvar
bulguları saptanabilir. Diyafragmaya yakın ise
omuzda ağrı, plevral efüzyon, perikard tampona-
dı, peritonit ve hematojen yayılımla beyin apsesi
gelişebilir. Serolojik testler pozitifidir (duyarlılık
%94 özgüllük %95).

TANI

Kesin ve en pratik tanı, taze gaitanın veya
kolonoskopi ile alınan örneklerin lam-lamel ara-
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sında ışık mikroskobu ile incelenmesiyle konur.
Bu şekilde parazitin kist ve trofozoidleri görüle-
bilir. Ayrıca lugol veya trikrom boyama yöntem-
leri uygulanarak etkenin görülme şansı artırıl-
malıdır. E. histolytica’nın içerdiği enzimler löko-
sitleri lizise uğrattıklarından amipli dizanteri
tablosunda gaitada lökosit bulunmaz ya da çok
az bulunur. Ancak gaita mikroskopisinde bol
eritrosit saptanabilir. Ayrıca dışkının mikrosko-
pik incelemesinde eritrosit fagosite etmiş E. his-
tolytica trofozoiti ve Charcot-Leyden kristalleri
dikkati çeker. Robinson besiyerinde gaita kültü-
rü yapılabilir ve oldukça duyarlıdır. Fakat çoğu
laboratuvarda yapılamadığından ve uzun zaman
aldığından pratikte pek kullanılmaz. İnfekte bir
hastadan alınan tek gaita örneğinde parazitin
formlarından birisini görebilme ihtimali 1/3 ol-
duğundan, amipli dizanteri tanısını ekarte ede-
bilmek için en az üç gaita örneğinin incelenmesi
gerekir. Patojen E. histolytica kist ve trofozoitleri
ile patojen olmayan E. dispar’ın kist ve trofozoit-
leri morfolojik olarak benzer olduğundan sadece
dışkı mikroskopisi ile tanı koymak sıkıntılıdır ve
yanlış tanılara neden olabilir. Bu nedenle amipli
dizanteri tanısı mutlaka gaitada E. histolytica an-
tijenlerinin ELISA yöntemiyle tespiti ile güçlen-
dirilmelidir. Kolonoskopi ile tipik ülserlerin gö-
rülmesi de tanı koydurucudur. Ancak, erken dö-
nemde henüz ülserler oluşmamış iken yanlış ne-
gatif sonuç alınabilir. Serumda anti-amibik anti-
kor saptanması da özellikle invaziv intestinal
amebiyazis tanısında çok kullanılışlıdır. Sempto-
matik bir hastada genellikle bir hafta içerisinde
antikorlar pozitifleşir. Bununla birlikte; hastalık
iyileştikten sonra antikorlar yıllarca yüksek bu-
lunabileceğinden, özellikle endemik bölgelerde
yanlış tanılara neden olabilir. 

Mikroskobik Bakıyı Etkileyen Faktörler

• İyi eğitimli laborant eksikliği,

• Laboratuvara gelişte gecikme (motilite 20-
30 dakika sürer),

• Örnek miktarının yetersizliği,

• Saklama koşullarının uygunsuzluğu (idrar,
su, baryum, laksatif kullanımı ve bazı lavmanla-
rın kullanımı kontaminasyona ve etkenin tahrip
olarak görülmemesine neden olur),

• Önceden ilaç kullanımı (antibiyotikler, an-
tiparaziter ilaçlar),

• Örnek sayısı (10 gün içinde en az üç örnek),

• Uygun olmayan fiksatiflerle dışkı örnekleri-

nin saklanması [Polivinil alkol (PVA) en iyisidir;
formol içeren fiksatifler motiliteyi durdururlar]

• Mukustan inceleme yapılmaması (trofozoit-
ler özellikle mukusta olur)

• Lökositler ve fagositoz yapmış makrofajlar.

Ekstra İntestinal Amebiyaz Tanısı

Uygun hikaye ve fizik muayene bulgularıyla
beraber serolojik testler (antikor aranması), ult-
rasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi ve
manyetik rezonans gibi radyolojik görüntüleme
yöntemleri kullanılabilir. Nitroimidazol türevle-
rinin uygun dozlarda üç gün kullanılmasından
sonra apsede küçülme olmaması. Bakteriyel (pi-
yojenik) karaciğer apsesi için yüksek risk varlığı,
karaciğerde 10 cm’den büyük apse ve karaciğer
kapsülüne ya da perikarda yakın sol lob apseleri-
nin mevcudiyetinde hem tanıyı doğrulamak hem
de tedavi amaçlı karaciğer iğne aspirasyonu yap-
mak gerekir.

Kolit ve karaciğer apseli hastalarda amebiya-
zis tanısı için yapılan testlerin duyarlılık ve öz-
güllükleri Tablo 1’de verilmiştir. 

TEDAVİ

Amebiyazisin, bazı faktörlere dayanarak teda-
visi karmaşık hale gelmektedir. Bu faktörler;

1. İlaç etkisinin amip replikasyonunun oldu-
ğu farklı bölgelerdeki (bağırsak lümeni, bağırsak
submukozası ve ekstraintestinal bölgeler) çeşitli-
liği,

2. Değişik ülkelerde değişik ilaçların buluna-
bilmesi bazı ilaçların ülkemizde olmaması,

3. Yeni ilaçların geliştirilmemesi,

4. Asemptomatik kist taşıyıcılığının tedavi
edilip edilmemesi konusunda görüş birliği olma-
ması.

Antiamebik ilaçlar başlıca luminal etkili ve
dokuya etkili olmak üzere ikiye ayrılır. Diloksa-
nid furoat, paramomisin ve iyodokinol luminal
etkili ajanlardır. Tetrasiklin ve eritromisin sadece
bağırsak duvarına, klorokin ise sadece karaciğer
dokusuna etkili ilen metronidazol, tinidazol ve
emetin ise tüm dokulara etkili ajanlardır. Amebi-
yaz tedavisinde kullanılan ilaçlar ve dozları Tab-
lo 2’de verilmiştir.

Dünyanın birçok yerinde AKA hastaları yay-
gın olarak dehidroemetin ve metronidazol ile te-
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Tablo 1. 

Test Kolit hastaları Karaciğer apseli hastalarda 
% Duyarlılık % Özgüllük % Duyarlılık

Mikroskopi:

-Dışkı < 60 10-50 < 10

-Apse sıvısı Uygun değil Uygun değil < 25

İzoenzim analizi ile Antijen veya PCR Altın standart < 25

Kültür testinden daha az

Antijen taraması (ELISA):

-Dışkı > 95 > 95 Genellikle zayıf

-Serum 65 (erken) > 90 ~ 13 (geç), 

~ 100 (ilk üç gün)

-Apse sıvısı Uygun değil Uygun değil ~ 100 (tedaviden önce)

Tükürükte antijen 

taraması (ELISA) ? ? 70

PCR (dışkı) > 70 > 90 ?

Serumda antikor 

taraması (ELISA) > 90 > 85 70-80 (akut faz),

> 90 (konvalesan faz)

PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu.

Tablo 2. Amebiyazisde tedavi protokolü ve ilaç dozları 

Klinik İlk tercih İkinci tercih

Asemptomatik kist taşıyıcısı Diloksanid furoat İyodokinol veya paromomisin

Bağırsak amebiyazisi Metronidazol+ diloksanid furoat Tetrasiklin + diloksanid furoat

(amipli dizanteri) Metronidazol + iyodokinol

Metronidazol + paromomisin

Amebik karaciğer apsesi Metronidazol (IV) Seknidazol veya tinidazol

İlaç Erişkin dozu Çocuk dozu
Metronidazol 3 x 750 mg /g 10 gün 35-50 mg/kg/g 3 dozda 10 gün

Diloksanid furoat 3 x 500 mg /g 10 gün 20 mg/kg/g 3 dozda 10 gün

İyodokinol 3 x 650 mg /g 20 gün 30-40 mg/kg/g 3 dozda 20 gün

Paramomisin 3 x 500 mg /g 7-10 gün 25-30 mg/kg/g 3 dozda 7-10gün

Tetrasiklin 4 x 250 mg /g 10 gün Kontrendike

Seknidazol 2 g tek doz

Tinidazol 2 g tek doz



davi edilmektedir. Emetinin kardiyotoksik oldu-
ğu unutulmamalıdır. Ayrıca metronidazol diren-
ci hiç bildirilmemiştir. Bu nedenlerle emetin ya
da klorokinin ek olarak kullanılması gereksizdir.
Metronidazole yanıt alınması durumunda apse
aspirasyonu yapılmalıdır. İntestinal amebiyazisli
hastalar lumen içi kistlere etkin, ayrıca doku et-
kili amebisidal ajanlarla birlikte tedavi edilmeli-
dir. Ancak ne yazık ki, lumen içi amebisidal
ajanların hiçbiri ülkemizde yoktur. Diloksanid
furoat lümen içi ilaç olarak ilk seçenektir. Para-
momisin ve diidohydroxyquin alternatif olarak
kullanılabilecek diğer luminial amebisidal ajan-
lardır. Amebik kolit, gebelerde agresif ve fatal
seyredebilir, bu hastalarda metronidazol kullanı-
mına bağlı herhangi bir fetal hasar, ya da konje-
nital anomali şimdiye kadar bildirilmemiştir.
Bağırsaktan absorbe edilmeyen bir ami-
noglikozid olan paramomisin gebelerde luminal
ajan olarak ilk seçenektir. Karaciğer yerleşimi
yoksa eritromisin ve paramomisin kullanılabilir.
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Ekinokokkozis sestod sınıfı içinde yer alan
ekinokok cinslerinin neden olduğu zoonotik

bir hastalıktır. Dünyanın birçok bölgesinde
önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya
devam etmektedir. Echinococcus cinsinin Echino-
coccus granulosus, Echinococcus multilocularis,
Echinococcus oligoarthrus ve Echinococcus vogeli
olmak üzere başlıca dört türü mevcuttur.

YAŞAM SİKLUSU

Echinococcoc türlerinin biyolojik gelişiminin
tamamlanabilmesi için mutlaka bir kesin konak,
bir de ara konak gerekmektedir. 

Kesin konaklar ara konakların iç organlarını
yemeleri sırasında kistler içindeki protoskoleks-
leri ağız yoluyla alarak enfekte olurlar. Alınan
protoskoleksler uygun koşullar ve süre içinde pa-
razitin erişkin formuna dönüşür. Ekinokokların
erişkin formu et obur olan kesin konakların ince
bağırsağında bulunur ve enfekte onkosferleri

(embriyoları) içeren yumurtaları üretirler. Hem
yumurta içeren proglottidler hem de yumurtalar
et oburların ince bağırsağından çevreye atılır. 

Otçul ve evcil hayvanlar çevreye yayılan yu-
murtaları ağız yoluyla alırlar. Ara konak olan bir
hayvan tarafından yumurtanın alınmasını taki-
ben bu hayvanların iç organlarında larval dönem
yani metasestod dönemi başlar. Matür larvalar
erişkin forma dönüşme özelliği olan çok sayıda
protoskoleks oluşturur. Bu protoskolekslerin ke-
sin konaklarca alınmasıyla yaşam siklusu ta-
mamlanır (Şekil 1).

Bütün türler için kesin konaklar et obur hay-
vanlardır. Ara konaklar ise yumurtanın alınma-
sından sonra parazitin larva formunun yerleşebil-
diği memelilerdir. İnsanlar aslında bir ara konak
olmayıp rastlantısal konak olarak isimlendirilir-
ler. Türe ve hastalığın görüldüğü bölgeye göre ke-
sin konaklar ve ara konaklar farklılık gösterebil-
mektedir. E. granulosus için kesin konak evcil kö-
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Şekil 1. Echinococcus türlerinin yaşam siklusu.

1. İnce bağırsaklardaki erişkin form, 2. Feçesde embriyon içeren yumurta, 3. İnce bağırsak duvarına penetre olan onkosfer, 4. Ak-
ciğer, karaciğer ve diğer organlarda hidatik kist formu, 5. Protoskoleks (kist kaynaklı), 6. İnce bağırsağa yapışan skoleks.
Definitive host: Kesin konak (köpek ve diğer kesin konaklar), Intermediate hos: Ara konak (koyun, keçi, domuz vb.)
Ingestion of cysts: Kistlerin ağız yolu ile alınması (kistli organların yenmesi), Ingestion of eggs: Yumurtaların ağız yolu ile alınma-
sı (feçesle kontamine besinlerin yenmesi), Infective stage: İnfektif dönem, Diagnostic stage: Diyagnostik dönem.



pekler, çakal ve kızıl tilki gibi vahşi köpekgiller,
başlıca ara konak toynaklı hayvanlardır. Keseli
hayvanlar da ara konak olabilmektedir. E. alve-
olaris için kesin konak kırmızı tilkiler, kutup til-
kileri, rakun, çakal, evcil köpek ve kediler, ara
konak kemiriciler ve diğer küçük memelilerdir. 

İnsanlar genellikle enfekte köpekten ellerine
bulaşan parazit yumurtalarını ağız yolu ile alarak
enfekte olurlar. Parazit yumurtaları, iyi yıkanma-
mış sebze ve meyvelerin yenmesi, kontamine su
içilmesi yoluyla da bulaşabilmektedir.

PATOGENEZ ve ENFEKSİYON SÜRECİ

Ağız yoluyla alınan yumurtalar duedonumda-
ki alkali ortam ve pankreatik enzimler yardımıy-
la açılırlar ve onkosferler açığa çıkar. Daha sonra
bağırsak duvarına penetre olan onkosferler me-
zenterik dolaşıma katılıp portal vene ulaşır. Por-
tal venle karaciğere giden onkosferlerin bir kısmı
burada tutunur. Karaciğerde tutunamayanlar ve-
nöz dolaşımla kalbe oradan da akciğerlere ulaşır.
Akciğerlere ulaşan onkosferler akciğer kapillerle-
rinde tutunur, burada da tutunamayanlar sistemik
dolaşımla diğer organlara ulaşır. Tozlara karışan
yumurtaların solunum yolu ile alınmasıyla da ak-
ciğerlere yerleşim söz konusu olabilmektedir. 

Onkosferin tutunduğu organda larva oluşu-
mu başlar. Larva tipik olarak içinde açık bir sıvı
olan kistik yapılar şeklindedir. Yumurtanın alın-
masından yaklaşık beş gün sonra (1-14 gün) lar-
va (metacestode) 60-70 µm çapta küçük bir ve-
zikül olarak gelişir. Bu vezikülün en içinde ger-
minal tabaka adı verilen nükleus içeren bir taba-
ka bulunur. Germinal membrandan tomurcuk-
lanma ile çimlenme kapsülleri, protoskoleksler ve
kız keseler oluşmaktadır. Bu tabakanın dışında
yaklaşık 1 mm kalınlığında hücre ve damar içer-
meyen laminer tabaka bulunur. Kistik yapı giderek
büyür ve granülomatöz bir konak reaksiyonuna
neden olur. Bu reaksiyon sonucu kistin en dışında
mononükleer hücreler içeren ve perikist olarak ad-
landırılan fibröz bir bağ doku tabakası oluşur. 

E. multilocularis’in metasestod evresi çok sa-
yıda küçük vezikülden (< 1 mm-3 cm) oluşmuş
alveoler bir yapı ile karakterizedir ve E. granulo-
sus’dan farklı olarak fibröz kapsülü yoktur. Bu
larvanın önemli bir özelliği dışa doğru tümör
benzeri çoğalmasıdır. Bu durum yerleştiği orga-
nın invazyonuna ve progresif vakalarda ciddi so-
nuçlara hatta ölüme yol açabilir. 

E. granulosus larvaları kistik ekinokokkozis,
E. multilocularis larvaları alveoler ekinokokko-
zis, E. vogeli ve E. oligoarthrus larvaları polikistik
ekinokokkozise neden olur. E. granulosus meta-
sestodu diğer ismi ile kist hidatik uniloküler tip-
tedir. Nadiren her biri bağımsız çok sayıda kist-
ler topluluğundan oluşan multikistik yapıda da
olabilir. E. multilocularis’in metasestodu multive-
ziküler yapıdadır, küçük çaplı farklı boylardaki
veziküllerin bir araya gelmesiyle oluşur.

EPİDEMİYOLOJİ

Dünyada Epidemiyoloji

E. granulosus: Kistik ekinokokkozis dünya-
nın birçok bölgesinde görülmektedir. Avrasya,
Kuzeydoğu Afrika, Avustralya ve Güney Ameri-
ka’da parazit prevalansı yüksektir. Ekinokkozis
tarım ve hayvancılıkla uğraş, eğitim, ekonomik
ve kültürel faktörler gibi çok sayıda değişkenden
etkilendiği için ülkeler arasında çok farklı preva-
lans oranları söz konusudur. Bazı Avrupa ülkele-
rinde hastaneye yatırılarak tedavi edilen kistik
ekinokokkozis vakalarının yıllık insidansı < 1-
> 8/100.000 olarak bildirilmektedir. Çin’de fark-
lı bölgelerde 8.7/100.000’den 42/100.000’e kadar
değişen yıllık insidans oranları bildirilmiştir. İz-
landa ve Grönland adasından günümüze dek tek
bir vaka bile bildirilmemiştir. Yeni Zelanda, Taz-
manya ve Güney Kıbrıs uygulanan kontrol prog-
ramları sonucu geçici olarak hastalık “free” ülke-
ler olarak deklare edilmişlerdir. Kistik ekinokok-
kozis için risk faktörleri hayvancılıkla uğraşma,
köpek sahibi olma, eğitim düzeyinin düşük ol-
ması, yaş, cinsiyet ve içme suyu kaynağı olarak
bildirilmiştir. 

Epidemiyolojik olarak kistik ekinokokkozis
başlıca fakir, koyun ve diğer çiftlik hayvanlarını
yetiştiren ve hayvanları koruması ya da bir araya
toparlaması için köpekleri kullanan toplumlarda
görülmektedir. E. granulosus için kesin konak
genellikle köpektir. Koyun ara konaktır ve kö-
pek dışkısı ile kontamine olmuş otları yerken
ekinokok yumurtalarını alır ve enfekte olur. Böy-
lece E. granulosus’un yaşam siklusu köpek ve ko-
yun arasında devam eder. Köpekler genellikle E.
granulosus ile enfekte hayvanların evde kesilme-
si ve sakatatlarının (akciğer ve karaciğer) sahip-
leri tarafından köpeklere verilmesi ile enfekte ol-
maktadırlar. İnsanlar ya enfekte köpeklerden ya
da onların kontamine ettiği ortamdan ekinokok
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yumurtalarını ağız yoluyla alır ve enfekte olurlar.
Endemik bölgelerde insanlarda insidans 50-
100.000 kişi/yıl, prevalans %5-10 kadar yüksek
olabilmektedir. 

E. multilocularis: E. multilocularis yalnız Ku-
zey Yarım Küre’de görülmektedir ve yaşam siklu-
sunu genellikle vahşi hayatta sürdürür. Çok sayı-
da tilki türü parazitin erişkin formu ile enfeksi-
yona duyarlıdır ve kesin konak olarak rol oynar.
Kemiriciler ve küçük memeliler ise ara konaklar-
dır. Bu nedenle insanda alveoler ekinokokkozis,
kistik ekinokokkozise göre daha nadir görül-
mektedir. Alveoler ekinokokkozis Orta Avrupa,
Avrasya’nın kuzey ve ortasının büyük bir bölü-
münde, Kuzey Amerika’nın bir kısmında ve ola-
sılıkla Kuzey Afrika’nın izole bölgelerinde, Tür-
kiye, İran, Rusya Federasyonu ve komşu ülkeler-
de ve Çin’de endemiktir. Avrupa’da doğrulanmış
alveoler ekinokokkozis vakaları retrospektif ola-

rak değerlendirildiğinde yıllık insidans 0.02-
1.4/100.000 olarak bildirilmiştir. Çin’in Gansu
bölgesinde yıllık insidans oranı 200/100.000 ka-
dar yüksektir.

Türkiye’de Epidemiyoloji

E. granulosus: Ülkemizde köpeklerde ve çift-
lik hayvanlarında E. granulosus prevalansı yük-
sektir. Sonuç olarak insanlarda da kistik ekino-
kokkozis insidansı yüksektir. 1987-2006 yılları
arasında Sağlık Bakanlığına bildirilen olgu sayı-
ları Tablo 1’de görülmektedir.

E. multilocularis: Ülkemizde 1934 ile 1983
yılları arasında alveoler ekinokokkozis tanısı ko-
nan 157 vaka bildirilmiştir. 1980-1998 yılları
arasında değişik bölgelerden toplam 202 yeni al-
veoler ekinokokkozis olgusu rapor edilmiştir.
Hastaların çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindendir. Saygı’nın 1996 yılında yayınla-
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Tablo 1. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1987-2006 yılları arasındaki kistik ekinokokkozis olguları

Yıl Nüfus Vaka Ölüm Morbidite Moralite 

100.000 (1.000.000)

1987 52845000 2998 40 5.67 0.76

1988 54176000 2480 32 4.58 0.59

1989 57426316 2381 34 4.15 0.59

1990 57582446 2996 53 5.20 0.92

1991 57736288 3110 184 5.39 3.19

1992 59088101 2814 32 4.76 0.54

1993 60384474 2339 44 3.87 0.73

1994 61779288 2738 34 4.43 0.55

1995 63206510 2905 48 4.60 0.76

1996 62727000 3295 38 5.25 0.61

1997 63745000 3791 38 5.95 0.60

1998 64786000 3520 25 5.43 0.39

1999 65819000 3267 52 4.96 0.79

2000 67844903 4844 79 7.14 1.16

2001 69081716 3509 35 5.08 0.51

2002 70415064 4147 89 5.89 1.26

2003 71772711 4390 44 6.12 0.61

2004 71152000 4384 38 6.16 0.53

2005 72065000 175 0 0.24 0.00

2006 72933000 280 0 0.38 0.00

2007* 73875000 234 0 0.32 0.00

* Yedi aylık veri.



nan raporuna göre ise ülkemizde her yıl en az 7-
10 yeni alveoler ekinokokkozis olgusu olduğu
bildirilmiştir. Tilkilerin kesin konak farelerin ara
konak rolü olduğu düşünülmektedir.

KLİNİK ve KOMPLİKASYONLAR

Kistik Ekinokokkozis

Kistik ekinokokkozis her yaşta görülebilmek-
le birlikte endemik bölgelerde kistik ekinokokko-
zis tanısıyla hastaneye yatan hastaların çoğunun
21-40 yaş arasında oldukları bildirilmiştir. 

İnsandaki kistlerin büyüklükleri oldukça
farklı olup genellikle 1-15 cm arasındadır. Lite-
ratürde 20 cm’den daha büyük kistler de bildiril-
miştir. Kist içinde protoskolekslerin gelişimi için
tam olarak ne kadar zaman gerektiği bilinme-
mekle birlikte enfeksiyonun alınmasından sonra
10 aydan daha fazla zaman gerekeceği düşünül-
mektedir. Bazı kistler protoskoleks üretmemekte
ve “steril” olarak adlandırılmaktadırlar. 

E. granulosus’un kist hidatikleri hastaların
%50-70’inde karaciğer, %20-30’unda akciğerde
oluşur. Hastaların %10’undan daha azında beyin,
kalp ve kemikler gibi organlarda yerleşim olabil-
mektedir. 

Primer enfeksiyon başlangıçta genellikle her-
hangi bir semptoma yol açmaz. Kistler yıllarca
hatta ömür boyu hiçbir belirti ya da bulguya ne-
den olmayabilir. Morbidite; kistlerin sayısına,
büyüklüğüne, kistin aktif ya da inaktif oluşuna,
yerleştiği organa, organ içindeki lokalizasyonu-
na, etrafındaki doku ve yapılara basısına ve en-
fekte olan kişinin savunma mekanizmalarına
bağlıdır. 

Kistler genellikle yavaş büyür ve 5 cm büyük-
lüğe ulaşıncaya kadar belirti vermezler. Güney
Amerika’da yapılan bir çalışmada asemptomatik
hastalardaki kist boyutlarının (< 4 cm), sempto-
matik hastalara göre (> 10 cm) genellikle daha
küçük olduğu saptanmıştır.

Hepatik kistler bası etkisine bağlı üst abdomi-
nal bölgede ağrı, hepatomegali, kolestaz, biliyer
siroz, Budd Chiari sendromu, portal hipertansi-
yon ve asite yol açabilirler. Akciğerde kronik ök-
sürük, balgam, dispne, göğüs ağrısı, hemoptizi
gibi belirtilerin yanı sıra kist enfekte olursa akci-
ğer apsesine de neden olabilir. Böbrekte genellik-
le 10 cm’den daha büyük kistler böğürde kitle et-
kisi, ağrı ve dizüri gibi semptomlara yol açabilir.

Beyindeki kistlere bağlı nörolojik bozukluklar
görülebilir.

Kistler periton, plevra, perikard gibi vücut
boşluklarına; safra yolları, solunum yolları, böb-
rek toplayıcı sistemi gibi fizyolojik kanallara; mi-
de, duedonum ve incebağırsak gibi komşu or-
ganlara açılabilir. Peritoneal kaviteye açılan kist-
ler anafilaksi veya sekonder kistik ekinokokkozi-
se, biliyer kanala açılanlar ise kolanjit ya da ko-
lestaza neden olabilir. Nadiren kist rüptürünü ta-
kiben hipotansiyon, senkop ve ateş şeklinde ana-
filaktik reaksiyon görülebilir.

Kist içeriği enfekte olursa yerleştiği organda
apse formasyonuna ve buna bağlı klinik belirtile-
re yol açar. Bakteriyel enfeksiyonla birlikte para-
zitin öldüğü ve kistlerin inaktif hale geldiği ka-
bul edilmektedir.

Alveoler Ekinokokkozis

Alveoler ekinokokkozis tanısının konduğu
yaş genellikle 35-65 yaş arasındadır. Cinsiyete
göre dağılım farklılık göstermez. 

Tek organda yerleşen vakaların %99’unda lez-
yonlar karaciğerdedir. İnfeksiyonun geç dönem-
lerinde karaciğere komşu bölgelere ya da uzak
organlara yayılım olabilmektedir. Son zamanlar-
da parazitin büyüklüğü, karaciğerdeki lokalizas-
yonu, ekstrahepatik komşu organların tutulumu
ve uzak organlara metastazların varlığına göre
malign tümörlerde kullanılan sisteme benzer ye-
ni bir klinik sınıflandırma sistemi oluşturulmuş-
tur (Tablo 2). 

İnsanda enfeksiyonun başlangıç, ilerleme, ile-
ri, stabil ve sonuç evreleri vardır. Başlangıç fazın-
da alveoler ekinokokkozis genellikle herhangi
bir semptoma yol açmaz ve spontan olarak iyile-
şebilir ya da progresif döneme geçebilir. İnkübas-
yon periyodu < 5-15 yıl arasında tahmin edil-
mektedir. Yumurtaların oral alınması ile sero-
konversiyon arasındaki en kısa dönemin ne ol-
duğu bilinmemektedir. Parazit dışa doğru to-
murcuklanma ile aseksüel olarak ürer. Progresif
evrede parazitin karaciğerin büyük kısmını in-
filtre etmesi ya da fonksiyon kaybına neden ol-
masıyla belirtiler ortaya çıkar. Başlangıç semp-
tomları karın ağrısı, sarılık, hepatomegali, bazen
ateş ve anemi, kilo kaybı ve plevral ağrı şeklinde-
dir. İleri evrede sıklıkla portal hipertansiyon ile
ilişkili ciddi bir karaciğer fonksiyon bozukluğu
görülür. Tedavi edilmemiş ya da yetersiz tedavi
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edilmiş alveoler ekinokokkozis hastalarının
mortalitesi çok yüksek olabilir. Bir seride sürvi-
val oranı tanıdan 10 yıl sonra %29, 15 yıl sonra
%0 olarak bildirilmiştir (Eckert).

TANI

Kistik Ekinokokkozis

Ekinokokkozisin tanısında serolojik yöntem-
ler, görüntüleme yöntemleri ve moleküler yön-
temler kullanılabilir. Kistik ekinokokkozis tanısı
başlıca ultrason olmak üzere direkt grafi, bilgisa-
yarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR)
incelemeleri olmak üzere görüntüleme yöntemle-
ri ile kistik lezyonun tespit edilmesine ve serolo-
jik yöntemlerle doğrulanmasına dayanır.

Görüntüleme yöntemlerinden ultrason akci-
ğer grafisi ile birlikte ilk seçenek olarak kullanıl-
malıdır. Ultrasonun anatomik olarak uygun ol-
madığı durumlarda BT ve MR kullanılabilir. Ke-
sin patolojik tanının hayati önem taşıdığı olgu-
larda ince iğne aspirasyon biyopsisi önerilir. İş-
lemden iki-dört gün önce mebendazol ya da al-
bendazol tedavisine başlanması önerilmektedir. 

Serolojik inceleme için kistik ekinokokkozis
tanısında en çok kullanılan antijen kist sıvısıdır.
Kist sıvısının antijen olarak kullanıldığı ELISA

yönteminin duyarlılığı %95’in üzerindedir. An-
cak özgüllüğü düşüktür. Piyasada mevcut kitler
ham “crude” ya da yarı saflaştırılmış E. granulo-
sus antijenleri içermektedir. En fazla kullanılan
kist hidatik sıvısı antijenleri Antjen 5 ve Antijen
B’dir. Serolojik testlerin duyarlılık ve özgüllüğü
kistin yapısı, lokalizasyonu, canlılığı, büyüklü-
ğü, kişinin immün sistemi, kullanılan antijenin
cinsi ve hazırlanma şekli ile kullanılan yönteme
bağlıdır. ELISA (IgG ELISA) indirekt hemaglüti-
nasyon antikor testi ve lateks aglütinasyon testi
antikor teşhisi için en sık kullanılan primer test-
lerdir. İmmünfloresan antikor testi ve immüne-
lektroforez daha az kullanılan yöntemlerdir. Se-
rolojik tanıda kullanılabilen sekonder testler öz-
güllüğü daha yüksek olan testlerdir. Sekonder
testlerden bazıları çift difüzyon veya immüne-
lektroforezle Arc5 antikorunun, ELISA ile IgG
alt gruplarının belirlenmesi ve immünoblot ile E.
gralunosus antijenlerinin alt ünitelerinin serum
antikorları ile verdikleri reaksiyonun saptanması
şeklindedir. Klinik pratikte iki ya da daha fazla
serolojik yöntemin birlikte kullanılması duyarlı-
lığı yükseltebilmektedir. Görüntüleme yöntem-
lerine göre kistik ekinokokkozis düşünülen an-
cak seronegatif olgulardaki yaklaşım olgunun
asemptomatik veya semptomatik olmasına göre
farklıdır (Tablo 3).
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Tablo 2. Alveolar ekinokokozisin PNM sınıflaması

P Parazitin hepatik lokalizasyonu

PX Primer lezyon (tümör) tespit edilemiyor

P0 Karaciğerde tespit edilebilir lezyon (tümör) yok

P1 Proksimal vasküler ve/veya biliyer tutulum olmaksızın periferal lezyonlar

P2 Bir lobun proksimal vasküler ve/veya biliyer tutulumu ile birlikte santral lezyonlar *

P3 İki  lobun proksimal vasküler ve/veya biliyer tutulumu ile birlikte santral lezyonlar ve/veya iki hepatik venin tutulumu 

P4 Vena kava inferior, portal ven ve arterlerin genişlemesi ile birlikte herhangi bir karaciğer lezyonu

N Komşu organların tutulumu (diyafragma, akciğer, plevra, perikard, kalp, mide ve duodenum, adrenal bezler, 
periton, retroperiton, kaslar, deri, kemik, pankreas, bölgesel lenf nodları, karaciğer ligamentleri, böbrek)

NX İnceleme yapılamamış

N0 Bölgesel tutulum yok

N1 Komşu organ ve dokuların bölgesel tutulumu var

M Uzak metastazların varlığı (akciğer, uzak lenf nodları, dalak, santral sinir sistemi, kemik deri, kas, böbrek, 
uzak periton ve retroperiton)

MX Tam inceleme yapılamamış

M0 Metastaz yok**

M1 Metastaz

* Sınıflandırma için karaciğer, safra kesesi ile vena kava inferior arasındaki bölge ile  iki loba ayrılmıştır.

** PA akciğer grafisi ve kranial bilgisayarlı tomografi normal.



Alveoler Ekinokokkozis

Alveoler ekinokokkozis tanısında da kistik
ekinokokkozis tanısındaki prosedürler yani gö-
rüntüleme yöntemlerinin yanı sıra serolojik yön-
temler kullanılmaktadır. Alveoler ekinokokkozis
için daha spesifik antijenler mevcut olduğundan
serolojik testler kistik ekinokokkozisdekinden
daha güvenilirdir. Alveoler ekinokokkozis tanısı
için primer tarama testleri olarak saf E. multilo-
cularis antijenlerinin kullanıldığı (Em2 antijeni,
Em 2/3-10 antijeni gibi) duyarlılığı ve özgüllüğü
yüksek testler ya da ham E. granulosus ve E. mul-
tilocularis antijenlerinin kullanıldığı duyarlılığı
yüksek testler mevcuttur. IgG4 ELISA ya da
Western Blot gibi sekonder tarama testleri doğ-
rulama için kullanılabilir. Alveoler ekinokokko-
zis hastalarının erken tanısı hastalığın etkin teda-
visi için büyük önem taşımaktadır. Alveoler eki-
nokokkozisde serolojik test ve görüntüleme so-
nuçlarına göre yaklaşım Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tedavi Takibinde Seroloji

Kistik ekinokokkozisde tedavinin değerlendi-
rilmesinde cerrahi ya da kemoterapiden sonra
IgG alt ünitelerinin analizi tedavi öncesine göre
farklılıkları kantitatif olarak gösterebilmektedir.

Ancak tekrarlanabilirliği olan ve sonuçları net
test sistemleri henüz mevcut değildir.

Alveoler ekinokokkozisde de cerrahi ya da
farmakolojik olarak tedavi edilen hastalarda te-
davinin etkinliğini değerlendirmede serolojik
testlerin tanı değeri sınırlıdır. Tedavi edilen olgu-
larda antikor seviyelerin düşmesi birkaç yıl süre-
bilir. Tedavi sonrası takipte serolojik testlerle be-
raber görüntüleme yöntemlerinin kullanılması
önerilmektedir.

TEDAVİ

Kistik Ekinokokkozis Tedavisi

Kistik ekinokokkozis tedavisinde cerrahi,
perkütan yöntem; “Puncture Aspiration Injecti-
on Reaspiration (PAIR)” ve kemoterapi yöntem-
leri ile tedavi uygulanabilmektedir. Özellikle kis-
tin lokalizasyonu uygun ve organ tutulumu sı-
nırlı olduğunda cerrahi başarılıdır. Karaciğerde
yerleşim gösteren kistik ekinokokkozisde parsi-
yel hepatektomi, perikistektomi, omentoplasti
ile birlikte ya da olmaksızın açık kistektomi ve
enfekte kistin tüple drenajı uygulanabilen cerra-
hi yöntemlerdir. Birçok organda multipl kisti
olan hastalarda ve kistin anatomik olarak ulaşıl-
ması güç bir bölgede yerleşmesi durumunda per-
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Tablo 3. İnsanda kistik ekinokokkozisde seroloji ve görüntüleme  yöntemlerin sonuçlarına göre yaklaşım

Seroloji negatif ve 
görüntüleme yöntemleri ile 
kistik ekinokokkozis 
düşündüren bulgu yok

Seroloji negatif ve 
görüntüleme yöntemlerinde
kistik ekinokokkozis 
düşünülen bulgu mevcut

Seroloji pozitif ve 
görüntüleme yöntemlerinde
kistik ekinokokkozis 
düşündüren bulgu ile birlikte
ya da olmaksızın 
kistik ekinokokkozis 
düşünülen vakalar

Daha ileri serolojik inceleme 
veya ayırıcı tanı için tetkik 
yapılması gerekmez

Asemptomatik olgular 
Daha ileri görüntüleme 
yöntemleri ve serolojik 
incelemenin alveoler
ekinokokkozis için ayırıcı tanıyı da
içerecek şekilde tekrarlanması
Tekrarlanan serolojik 
incelemelerle birlikte “Bekle ve
Gör” yaklaşımının uygulanması

Semptomatik olgular
Kist ponksiyonu düşünülebilir
Daha ileri serolojik inceleme
yapılmaksızın cerrahi ve/veya
kemoterapi düşünülebilir.

Asemptomatik ve semptomatik
olgular
Sekonder antikor testleri
Arc5 testi IgG 4 ELISA
E. gralunosus antijenlerinin alt
ünitelerine karşı gelişen
antikorların tespiti için
İmmünoblot testi
alveoler ekinokokkozis için 
serolojik ayırıcı tanı
(ELISA, Em2 plus, immünoblot)



kütan yolla tedavi veya kemoterapi cerrahiye al-
ternatif tedavi yöntemleri olarak düşünülmelidir.
Cerrahi sırasında kist sıvısının sıçraması nede-
niyle meydana gelebilecek sekonder kistik eki-
nokokkozisin önlenmesinde operasyon öncesi
ya da sonrasında uygulanan kemoterapinin et-
kinliği hala net değildir. Protoskolekslerin saçıl-
masının meydana gelmiş olabileceği olgularda
operasyondan hemen sonra albendazol (bir ay
süreyle) veya mebendazol (üç ay süreyle) tedavi-
sine başlanması önerilmektedir. Operasyon sıra-
sında protoskolisidal maddelerin kullanılması
hala sorgulanmaktadır. Çünkü hem etkin hem de
güvenli bir ajan mevcut değildir. Etkin görünen
ve toksisite riski rölatif olarak düşük olan protos-
kolisidler %70-95 etanol, %15-20 hipertonik sa-
lin solüsyonu ve %0.5 setrinit solüsyonudur. 

PAIR 1980’li yılların ortalarında kistik ekino-
kokkozis tedavisinde gündeme gelen bir yön-
temdir ve aşağıdaki basamakları içerir.

1. Ultrason rehberliğinde perkütanöz olarak
kiste ulaşılması,

2. Kist sıvısının bir kısmının (örneğin; 10-15
mL) aspirasyonu,

3. Parazitosidal bir solüsyonun aspire edilen
kist sıvısı miktarının yaklaşık üçte birine eşit
miktarda enjekte edilmesi,

4. Beş dakika sonra kistin sıvı içeriğinin tek-
rar aspire edilmesi (%15’lik hipertonik NaCl so-
lüsyonu kullanıldı ise reaspirasyon en az 15-20
dakika sonra yapılmalıdır).

PAIR 5 cm’den büyük univeziküler karaciğer
kistleri (tip CEL ve CE1), kız kistler içeren kist-
ler (tip CE2), membranı ayrışma gösteren kistler
(tip CE3) ve eğer perkütan olarak ulaşılabiliyor-
sa multipl kistler için endikedir. PAIR’nin başlıca
kontrendikasyonları biliyer sistemle ilişkili kist-
ler, karaciğerde ulaşılması güç veya riskli bir yer-
leşim gösteren kistler, karın boşluğundaki ser-
best kistler ve akciğer, kalp, beyin ve vertebralar-
da yerleşim gösteren kistlerdir. Kimyasal kolanji-
tin önlenmesi için kistin biliyer sistemle bağlan-
tısının olup olmadığına çok dikkat edilmelidir.
Bu amaçla aspire edilen materyal, bilirubin varlı-
ğı yönünden incelenmelidir. Kist sıvısında biliru-
bin mevcutsa PAIR prosedürü hemen sonlandırı-
lır. Endikasyonu olan olgularda PAIR yöntemiy-
le etkinliğin yüksek ve komplikasyon oranının
genellikle düşük olduğu bildirilmiştir. 
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Tablo 4. Alveoler ekinokokkozisde seroloji ve görüntüleme yöntemlerin sonuçlarına göre yaklaşım

Seroloji negatif ve 
görüntüleme yöntemleri ile
alveoler ekinokokkozis
düşündüren bulgu yok

Seroloji negatif ve 
görüntüleme yöntemlerinde
alveoler ekinokokkozis
düşünülen bulgu mevcut

Seroloji pozitif ve görüntüleme
yöntemlerinde alveoler
ekinokokkozis düşündüren
bulgu ile birlikte ya da
olmaksızın alveoler
ekinokokkozis düşünülen
vakalar

Daha ileri serolojik takibe 
gerek yok
Enfeksiyon şüphesi varsa üç ve
altı ay sonra serolojik inceleme
tekrarlanır, endikasyon varsa
ultrasonografi yapılır

Asemptomatik Olgular 
Daha ileri görüntüleme 
yöntemlerinin uygulanması ve
serolojik incelemenin 
tekrarlanması
Nadir olgularda polimeraz zincir
reaksiyonu veya immünhistolojik
inceleme için ince iğne aspirasyon
biyopsisi düşünülebilir
Eğer lezyon tamamen kalsifiye ise
altı ay sonra serolojik inceleme ve
görüntüleme parazitin öldüğünü
doğrulamak için tekrarlanır

Semptomatik Olgular
Daha ileri serolojik inceleme
yapılmaksızın cerrahi ve/veya
kemoterapi düşünülebilir

Asemptomatik ve semptomatik
olgular
Sekonder antikor testleri

Em2 plus ELISA
Em alkalenfosfataz-antijen-

ELISA
Spesifik bantlar için

immünoblot veya benzeri testler
Kistik ekinokokkozis için serolo-

jik ayırıcı tanı



Kist içindeki germinal tabakanın perkütan
yolla ısı ile ayrılması (PTA) kistik ekinokokkozis
yaklaşımında yeni bir tedavi yöntemi gibi görül-
mektedir. Ancak bu yöntemle ilgili olarak daha
fazla deneyime ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. 

Kemoterapi cerrahi uygulanamayan kistik
ekinokokkozis olgularında kullanılmalıdır. Ke-
miklerde yerleşim gösteren kistler kemoterapiye
daha az duyarlıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
önerilerine göre Mebendazol 40-50 mg/kg/gün
dozda, üçe bölünerek uygulanır. Albendazol 10-
15 mg/kg/gün dozunda, ikiye bölünerek en az
üç-altı ay süreyle kullanılır. Albendazol ya da
mebendazol ile tedavi edilmiş ve 12 aya kadar iz-
lemleri yapılmış 2000’den fazla olgunun %10-
30’unda kistin kaybolduğu (kür), %50-70’inde
kistin küçüldüğü veya dejenere olduğu %20-
30’unda ise herhangi bir değişiklik olmadığı sap-
tanmıştır. Kemoterapiden sonra relaps hastaların
%14-25’inde görülmektedir.

Alveoler Ekinokokkozis Tedavisi

Alveoler ekinokokkozisde cerrahi uygulana-
bilir tüm olgularda ilk tercih edilecek yöntem
tüm parazit lezyonunun radikal rezeksiyonu şek-
lindedir. Bu yöntemle tam kür sağlanabilir. An-
cak genellikle rezeksiyon tam yapılamaz. Çünkü
yayılmış ve tespit edilemeyen parazit infiltrasyo-
nu söz konusudur. Bu nedenle DSÖ önerilerine
göre cerrahi sonrası en az iki yıl kemoterapi uy-
gulanmalı, olası bir tekrar açısından da hasta on
yıl süreyle izlenmelidir. Kemoterapi opere edile-
meyen olgularda uzun yıllar, hatta ömür boyu
önerilmektedir. Mebendazol 40-50 mg/kg/gün
dozda, üçe bölünerek uygulanır. Albendazol 10-
15 mg/kg/gün dozunda, ikiye bölünerek uygula-
nır. Alveoler ekinokokkozis tedavisinde başarıyı
değerlendirmek oldukça güçtür. Çünkü parazit
aktivitesini direkt tayin edecek yöntem mevcut
değildir. Lezyonun büyüklüğü ve yapısı 6-12 ay-
lık düzenli aralıklarla ultrasonografi ve BT yön-
temleriyle incelenir. Seroloji, takipte sadece radi-
kal cerrahi uygulanmış bazı olgularda yaralıdır.
Optimal tedavi süresi bilinmemektedir. On do-
kuz yayınlanmış çalışmanın incelendiği bir ana-
lizde 500 alveoler ekinokokkozis hastasının ço-
ğunun mebendazol veya albendazolle 20 aydan
fazla tedavi edildikleri bildirilmiştir. On sekiz ça-
lışmada başarı oranı %74’ün üzerinde bulunmuş
bir çalışmada ise tedavi başarısı %55’in altında
olarak bildirilmiştir.

KORUNMA ve KONTROL

Kistik ekinokokkozisin kontrolü için en
önemli araçlardan biri eğitimdir. Eğitimde amaç
toplumun her kesiminin hastalık ve önleme yön-
temleri konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlen-
dirilmesi olmalıdır. 

Kesin konaklarda hastalığın önlenmesi ve
kontrolü hastalıktan korunmada etkin olan diğer
bir yöntemdir. Bunun için köpek sayısının kont-
rolü tüm köpeklerin kayıtlı hale getirilmesi, ara
konak olan hayvanların kesiminin yalnızca mez-
bahalarda yapılması, kesim sonrası kistli organ-
ların yok edilmesi, mezbahaların yakın çevresine
köpeklerin gelmesinin önlenmesi ve ölen hayvan
cesetlerinin uygun şekilde yok edilmesi gerek-
mektedir. Enfekte kesin konakların belirlenerek
antiparaziter ilaçlarla tedavi edilmesi ya da en-
fekte olup olmadığına bakılmaksızın tüm köpek-
lere düzenli aralıklarla antiparaziter ilaç uygu-
lanması kontrol yöntemlerinden biridir. Güncel
korunma ve kontrol yöntemleri uygulandığında
kistik ekinokokkozisin eliminasyonu yaklaşık
20 yıl içinde gerçekleşmektedir. Kistik ekino-
kokkozisin kontrolünde ve önlenmesinde yeni
yaklaşımlar ara konaklar için etkin bir aşı uygu-
lanması (rekombinant onkosferal E. granulosus
antijeni içeren bir aşı geliştirilmiş ve koyunlarda
yapılan kontrollü çalışmalarda önemli derecede
koruma sağladığı belirlenmiştir) köpeklerin aşı-
lanması, eğitim programları, insan ve kesin ko-
naklarda hastalığın tanısı için daha iyi tanı test-
lerinin geliştirilmesi, oxfendazol gibi daha etkin
antiparazitik tedavilerin uygulanması ve en iyi
mali etkin girişimin saptanabilmesi için matema-
tiksel modellerin kullanılması şeklindedir.

E. multilocularis’in primer döngüsü silvatik
olduğu için parazitin yayılımını kontrol etmek
oldukça güçtür. Silvatik döngülerde tilkiler için
prazikuantel içeren yemlerin düzenli aralıklarla
doğaya bırakılması ile hastalık kontrol altına
alınmaya çalışılmaktadır. Sinantropik döngüler-
de endemik bölgelerde evcil köpek ve kediler pa-
razit larvasını taşıyan kemirgenleri avlayarak en-
fekte olabildiklerinden bu hayvanların düzenli
olarak prazikuantel ile tedavi edilmesi uygulana-
bilir. Endemik bölgelerden endemik olmayan
bölgelere yayılımı önlemek için kesin konakların
ulusal ve uluslar arası transferi önlenmelidir. İn-
sanlarda erken tanıyla morbidite ve mortaliteyi
azaltmak için kitle taramaları yapılmalıdır. 
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Fokal Organ Tutulumu Bulunan Doksan Dokuz Olgunun ‹rdelenmesi

Turunç Tuba1, Demiroğlu Yusuf Ziya1, Alışkan Hikmet2, Çolakoğlu Şule2, Arslan Hande3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

AMAÇ: Bruselloz, tüm organ ve sistemleri etkileyebilen, ciddi komplikasyonlarla seyredebilen bir zoonozdur. Çalışmamız-
da bruselloza bağlı fokal organ tutulumu bulunan olguların demografik verilerini, klinik bulgularını ve tedavi sonuçlarını
irdelemeyi amaçladık.

METOD: Bu çalışmada Ocak 2003-Temmuz 2007 tarihleri arasında kliniğimizce takip edilen erişkin (15 yaş üzeri) 99 fo-
kal organ tutulumlu bruselloz olgusu prospektif olarak izlenmiştir.

BULGULAR: Çalışmamıza yaşları 15 ile 77 arasında değişen, 50’si (%50.5) kadın, 49’u (%49.5) erkek, 99 hasta dahil edil-
di. Hastaların yaş ortalaması 50.1 idi. Olguların 69’u (%69.6) akut, 24’ü (%24.2) subakut ve 6’sı (%6.2) kronik bruselloz
olarak değerlendirildi. Hastaların 82’sinin (%82.8) öyküsünde pastörize olmayan süt ve süt ürünleri tüketimi, 29’unun
(%29.2) öyküsünde ek olarak büyük ya da küçük baş hayvancılık ile uğraş gibi risk faktörleri saptandı. Ayrıca hastaların
16’sında (%16.1) bir yıldan daha eski bir dönemde bruselloz geçirme öyküsü mevcuttu. Hastalarımızda en sık tespit etti-
ğimiz komplikasyon 80 olgu ile kas-iskelet sistemi tutulumuydu. Takiben 9 olguda sinir sistemi tutulumu, 6 olguda geni-
toüriner sistem tutulumu, 2 olguda akciğer tutulumu, bir olguda endokardit ve 1 olguda peritonit saptandı. En sık sapta-
nan kas-iskelet sistemi tutulumu olarak 50 olgu (%50.5) ile spondilodiskit tespit edilirken, 21 olguda (%21.2) sakroileit,
9 olguda ise (%9.09) periferik artrit tespit edildi. Olguların 42’sinin kan, bir olgunun BOS, bir olgunun asit mayii, bir ol-
gunun eklem sıvısı ve bir olgunun psoas apsesi kültürlerinde Brucella melitensis izole edildi. 

SONUÇ: Bruselloz, farklı klinik tabloların gözlendiği, tanı zorluğu yaşanan ve ciddi komplikasyonlarla seyredebilen bir
hastalıktır. Bu nedenle özellikle bölgemiz için ateşle gelen her hastada ayırıcı tanıda akılda tutulması gerektiğini düşün-
mekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, Komplikasyon

Brusellaya Ba¤l› Akut Hepatit: Olgu Sunumu

Aykın Nevil, Çevik Figen Çağlan, Naz Hasan
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir

Bruselloziste hepatik tutulum sık olmakla birlikte genellikle hafif transaminaz yükseklikleri ve hepatomegali şeklin-
dedir, akut hepatit ise daha nadir görülmektedir.

Biz de kliniğimizde takip ettiğimiz brusellaya bağlı bir akut hepatit olgusunu sunuyoruz.

Yaygın kas ağrıları, yüksek ateş, kusma ve idrarda koyulaşma yakınması ile başvuran 30 yaşındaki erkek hasta yatı-
rıldı. Anemnezinde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen hastanın kliniğe kabulünde ateş: 40.1°C, tansiyon: 110/70, na-
bız 110 atım/dk idi. Muayenesinde skleraların ikterik olduğu, karaciğerin 2-3 cm palpable ve ağrılı olduğu tespit
edildi. Diğer fizik muayene bulguları normal idi. Laboratuvar incelemede Lökosit: 7000/µL, Hemoglobin: 13.3
gr/dL, Platelet: 143.000/µL, AST: 1190 U/L, ALT: 715 U/L, GGT: 961 U/L, ALP: 369 U/L, Total bilirubin: 4.6 mg/dL
Direkt bilirubin: 2.1 mg/dL, PT: 17.5 sn, INR: 1.42, Sedimantasyon 1 mm/saat, CRP 111 mg/L, Akut hepatit A, B
ve C için markerler negatif idi. Batın USG’de hepatosplenomegali ve karaciğer ekojenitesinde diffüz azalma mev-
cut idi. Hastanın yatışının 2. gününde brusella tüp aglütinasyon testinin pozitif (1/160) gelmesi üzerine streptomi-
sin (1 x 1 gr/gün IM) + doksisiklin (2 x 100 mg/gün po) ile tedaviye başlandı. Tedavinin ikinci gününden itibaren
ateş yanıtı alınan ve genel durumu düzelen hastanın karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubinleri düşmeye başladı.
Tedavisinin 7. gününde hastanın streptomisin dozu yanlışlıkla intravenöz olarak uygulandığından, streptomisin son-
landırılarak rifampisin (600 mg/gün po) + doksisiklin (2 x 100 mg/gün po) ile tedaviye devam edildi. Hastanın bru-
sella IgM ve IgG’si pozitif tespit edildi. Kan kültüründe Brucella spp. üredi. Tedavisinin 17. gününde AST, ALT, biliru-
bin, üre, kreatinin ve hemogram değerleri normal olan hasta taburcu edilerek tedavisi sekiz haftaya tamamlandı.

Brusella özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarda önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir ve akut
hepatitli hastaların ayırıcı tanısında akılda tutulması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Brusella, Hepatit

P-001

P-002



EKMUD Kongresi 2007 141

Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Spinal Kord Absesi ile Birliktelik Gösteren Nörobruselloz Olgusu

Kandemir Bahar, Erayman İbrahim, Balasar Barış, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Bruselloz Türkiye’yi de içine alan Akdeniz ülkelerinin önemli sağlık problemlerinden birisidir. Kas iskelet sistemi
tutulumu brusellozun sık görülen komplikasyonlarındandır. Brusellar spinal abse sistemik brusella enfeksiyonu-
nun seyri esnasında nadiren karşılaşılan bir klinik şekildir. Vertebrada abse oluşumu yaşlı ve kronik hastalığı bu-
lunan bireylerde daha sık görülür. Bu yazıda spinal kord absesi ile seyreden 35 yaşında bir nörobruselloz olgusu
sunulmuştur.

OLGU: 35 yaşındaki erkek hasta ateş yüksekliği, başağrısı, eklem ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Fizik mu-
ayenesinde ateş yüksekliği ile birlikte Kernig ve Brudzinski işaretleri pozitifti. Hastaya lomber ponksiyon yapıldı. BOS
mikroskobisinde 1562 hücre (%69 lenfosit)görüldü. BOS proteini 123 mg/dl, glukoz: 30 mg/dl ve klor: 117
mmol/L idi. Daha önceden de antibiyotik kullanım öyküsü olan hastaya menenjit tanısı ile seftriakson 2 x 2 gr te-
davisine başlandı. BOS gram boyamasında mikroorganizma görülmedi ve BOS kültüründe üreme olmadı. Tedavi-
nin 7. gününde hastanın ateş yüksekliği devam etmekte olan hastanın kan kültüründe Brusella spp. üredi. Tedavi-
ye doksisiklin ve rifampisin ilave edildi. Hastanın Brusella aglütinasyon testi çalışıldı; BOS’da 1/40 ve serumda
1/5120 pozitif olarak geldi. Kombine tedavinin 5. gününde hastanın ateşleri düzeldi fakat torakolomber ağrı şika-
yetinin olması nedeni ile o bölgenin kontrastlı MR’ı çekildi. Hastanın MR’ında T10-L2 vertebralarda kord anterior-
da abse formasyonu görüldü ve beyin cerrahisi ile görüşülerek abse drenajı yapıldı. Hastanın tedavisine devam edil-
di. Kliniğimizde 1 ay takip edilen hastanın şikayetleri düzeldi, hasta tedaviye devam etmesi önerilerek poliklinik ta-
kibine alındı. Tedavinin üçüncü ayında BOS mikroskobisinde hücre görülmedi ve BOS biyokimyası normal olarak
değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Nörobruselloz, Spinal abse

P-004

Testiküler Abse Formasyonu ile Seyreden Bruselloz Olgusu

Kandemir Bahar, Erayman İbrahim, Aydoğdu Fatma Betül, Türk Arıbaş Emel, 
Bitirgen Mehmet

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Bruselloz zoonotik, pek çok organ tutulumu gösterebilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Genitoüriner sistem tutulumu
vakaların %2 ile 20’sinde ortaya çıkabilir. Genitoüriner sistem tutulumunda en sık görülen klinik form epididimo-
orşittir. Brusella epididimo-orşiti testiküler abse ve atrofi gibi ciddi komplikasyonlar meydana getirebilir. Spesifik an-
timikrobiyal tedavi gereksiz orşiektomiyi, karşı taraf testisinde enfeksiyon oluşumunu ve sistemik komplikasyonları
engeller. Bu yazıda multiple sağ testiküler abse ile seyreden brusella epididimo-orşit vakası sunulmuştur.

OLGU: 26 yaşında erkek hasta polikliniğimize 6 haftadan beri devam eden testiste şişlik şikayeti ile başvurdu. 4 ay
önce hasta ateş ve eklem ağrısı şikayetleri ile doktora başvurmuş ve bruselloz tanısı almıştı (bruselloz için standart
tüp aglutinasyon titresi: 1/320). Hasta iki ay süre ile doksisiklin ve rifampisin kombine tedavisi almış ve şikayetleri
düzelmişti. Tedavinin bitiminden 1 ay sonra hasta sağ testiste ağrı ve şişlik şikayeti ile tekrar doktora başvurmuş ve
doksisiklin ve rifampisin kombine tedavisi reçete edilmiş. Hasta bu tedaviyi 20 gün kullandıktan sonra polikliniği-
mize başvurmuştu. Fizik muayenede hastanın sağ testisinde şişlik ve hassasiyet mevcuttu. Skrotal ultrason ve man-
yetik rezonans incelemesinde multiple sağ testiküler abse formasyonu görüldü. Hastaya 45 gün süre ile rifampisin
2 x 300 mg, doksisiklin 2 x 100 mg ve streptomisin1 x 1gr im kombine tedavisi verildi ve hastada bu tedavi ile iyi-
leşme gözlendi.

Sonuç olarak brusellozun endemik olduğu bölgelerde orşitin ayırıcı tanısında brucella epididimo-orşiti mutlaka akıl-
da tutulmalıdır. Brusella epididimo-orşitinin uygunsuz tedavisi testiküler abse, atrofi ve infertilite ile sonuçlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Epididimo-orşit, Testiküler abse

P-003
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Brusellaya Ba¤l› Dalak Absesi

Sayılır Kamuran1, İskender Gülşen1, Oğan Mustafa Cihat1, Erdil Filiz2

1Ankara Onkoloji Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
2Ankara Onkoloji Hastanesi Radyoloji Bölümü

Bruselloz dünyada özellikle Akdeniz ülkelerinde yaygın bir zoonozdur. İnsanlarda multisistemik hastalıklara ve çeşitli ciddi komp-
likasyonlara neden olabilir. Brusellaya bağlı dalak absesi çok nadir ama ciddi bir komplikasyondur.

Birkaç aydır ateş, eklem ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı ve gece terlemesi yakınmalarıyla 61 yaşındaki erkek hasta polikliniğimi-
ze başvurdu. Hikayesinde pastörize edilmemiş süt ürünleri kullanımı vardı. Muayenesinde ateş 36°C, kardiyak ve pulmoner bul-
guları normaldi, hepatosplenomegali saptanmadı.

Laboratuar bulguları hemoglobin 12.7 g/dl, lökosit sayısı 5300/mm3 (PMNL baskın), CRP 9.04 mg/dl (N: 0-0.8), sedimantasyo-
nu (ESR) 56 mm/h idi. Total bilirubin değerleri 1.05 mg/dl (N:0.1-2), ALT: 38 IU/L (N:0-54), AST: 48 IU/L (N: 0-41), GGT: 40
IU/L (N:0-50), LDH 352 IU/L (N:100-200), albumin 3.7 g/dl (N:3.5-5), globulin: 4.4 g/dl (N: 2.0-3.5), alkalen fosfataz 154
IU/L(N:38-126). Brusella tüp aglütinasyon testi (Wright) 1/640 pozitifti. Abdominal ultrasonografisinde intrasplenik hipoekoik kit-
le tesbit edildi. 

Hasta brusellaya bağlı dalak absesi kabul edilip başlanan doksisiklin 200 mg/gün, rifampisin 600 mg/gün tedavisine tedavinin 15.
gününde TMP-SXT 0.64-3.2 gr/gün eklendi.

Alınan kan kültürleri ve dalaktaki kitleden alınan kültürlerde üreme saptanmadı.

Bir aylık tedaviden sonra abdominal tomografide iki ayrı 15 mm ve 10 mm intrasplenik hipodens lezyonun görülmesi ve Wright
testinde titre artması (1/1280) nedeniyle ekokardiyografi yapıldı. Normaldi. Hastanın genel durumunun iyi olması nedeniyle sple-
nektomi düşünülmedi. Altı aylık tedavi ile dalaktaki lezyonlar kaybolmuştu. Bu nedenle tedavi kesildi.

Brusellaya bağlı dalak absesinde tedavi tartışmalıdır. Erken medikal tedavinin yararı %20-40 olarak bildirilmektedir. Bu tür hasta-
larda perkütan drenaj ve splenektomi gerekebilir. Biz bu olguyla erken medikal tedavinin cerrahiye gereksinim olmadan yeterli
olacağını savunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Brusella, Dalak absesi

32 Haftal›k Gebe Nörobruselloz Olgusu 

Gözel Mustafa Gökhan, Akıncı Esragül, Baştuğ Aliye, Öngürü Pınar, 
Çevik Mustafa Aydın, Bodur Hürrem

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Brusellozda santral sinir sistemi tutulumu %1.7-10 arasında bildirilmektedir. Bu yazıda nörobruselloz tanısı konu-
lan 32 haftalık gebe hasta sunulmaktadır.

OLGU: 28 yaşında, 32 haftalık gebe hasta bilinç kaybı, ajitasyon, sağ tarafta lokalize kasılma ve yüksek ateş şikayetleriyle
hastanemize başvurdu. Fizik muayenesinde 39°C ateş, ense sertliği, konfüzyon, oryantasyon ve kooperasyon bozukluğu
saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde BK: 9100/mm3 (%79 PMNL), Hb: 11.6 g/dl, trombosit: 246000/ mm3, Htc: %34.5,
sedimentasyon: 23 mm/saat, CRP: 17.5 mg/l olarak bulundu. Acil kraniyal BT’de patolojik bulgu saptanmadı. Santral si-
nir sistemi enfeksiyonu öntanısıyla LP yapıldı. BOS basıncı normal, görünümü berrak idi. BOS’ta hücre sayısı 30/mm3

(%50 lenfosit), protein 620 mg/dl, glukoz 16 mg/dl (kan glukozu 127 mg/dl), Rose-Bengal testi pozitif olarak bulundu.
Daha sonraki tetkiklerinde brusella aglütinasyonu BOS’ta 1/256, serumda 1/640 titrede pozitif saptandı. BOS kültüründe
Brucella spp. üredi. Kraniyal MR’da infratentoryal yerleşimli infeksiyöz tutulum saptandı. Hastaya nörobruselloz tanısıyla
seftriakson 2 x 2 g iv ve rifampisin 1 x 900 mg po başlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından haftalık obs-
tetrik USG ile hastanın takibi yapıldı. Fetüs gelişimi normal seyretti. Vajinal yol ile gebeliğin 39. haftasında 3200 kg sağ-
lıklı kız bebek doğdu. Doğum sonrası takiplerinde bebeğin sağlık durumu ve laboratuvar testleri normaldi. Doğum son-
rası 7. günde bebekten alınan serum örneğinde ELISA testi ile Brucella IgM negatif, IgG 1/320 titrede pozitif saptandı.
IgG antikorlarının anneden geçtiği düşünüldü. Doğumdan sonra seftriakson kesilerek hastanın tedavisine sefiksim ve ri-
fampisin ile devam edildi. Tedavinin 4 aya tamamlanması planlandı. 

SONUÇ: Bu olgu, nörobruselloz geçiren gebede abortus olmadan normal doğumun gerçekleşmesi ve bebekte enfeksi-
yon gelişmemesi açısından dikkat çekici bulundu.

Anahtar Kelimeler: Brucella, Nörobruselloz
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Seronegatif Bir Bruselloz Olgusu

Yuluğkural Zerrin, Elmas Tülin, Çelik Aygül, Kuloğlu Figen, Akata Filiz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ: 1997- 2000 yılları arasında laboratuarımızda 14815 hastaya kan kültürü yapılmış, bunlardan 48’inin kan kül-
türünde Brucella cinsi bakteri üretilmiş ve bölgemizde hastalığın prevelansı 3/1000 olarak saptanmıştır.

OLGU: 34 yaşında erkek hasta, iki ay önce başlayan terleme, yüksek ateş, iştahsızlık, boyun ağrısı ve kilo kaybı şi-
kâyetleri ile servisimize yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, yedi ay önce bruselloz ta-
nısı ile altı hafta doksisiklin ve rifampisin tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenede genel durum iyi, bilinç açık, ateş
39˚C, TA: 110/80 mmHg, nabız: 94/dk idi. Traube kapalı, karaciğer kot altında 1-2 cm saptandı. Lökosit:
8110mm3, (%62 PNL, %26 lenfosit, %2 monosit, %10 çomak), trombosit: 176000/mm3, ESH: 41 mm/h, AST: 37
IU/ml, ALT: 52 IU/ml, CRP: 41 mg/dl, Rose Bengal: negatif, Wright: negatif, 2-ME’lü Wright: negatif bulundu. Kan
kültüründe Brucella spp. üredi. Yapılan kemik iliği kültüründe üreme olmadı. Hasta relaps bruselloz vakası olarak ka-
bul edildi ve doksisiklin 2 x 100 mg streptomisin 1 x 1gr başlandı.

SONUÇ: Endemik bölgelerde bruselloz ateş tetkiki ile yatırılan hastaların ayırıcı tanısında mutlaka yer almalıdır. Se-
ronegatifliğin görülebileceği akılda tutulmalı, mutlaka kan kültürü yapılarak bakterinin izole edilmesine çalışılmalı-
dır. Kemik iliği ve diğer dokulardan kültür bruselloz tanısında yardımcı olabilir ama kan kültürü kolay uygulaması
ve otomatize sistemlerin yüksek izolasyon oranları ile en değerli tanı yöntemi olarak dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Seronegatif

Medikal Olarak Tedavi Edilen Dalak Abseli Bir Akut Bruselloz 
Olgusu 

Kuşcu Ferit, Öztürk Doğan Barış, Tütüncü Emin Ediz, Şencan İrfan
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Bruselloz, ülkemizde yaygın olarak görülen zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık değişik klinik form ve
komplikasyonlarla seyredebilir. Kas-iskelet sistemi tutulumu en sık görülen komplikasyondur. Splenomegali ise ol-
guların yaklaşık yüzde yirmibeşinde görülmesine rağmen, dalak absesi bu hastalığın nadir bir komplikasyonudur.

Yirmi üç yaşında erkek hasta kliniğimize 10 gün önce başlayan kas eklem ağrıları, ateş ve gece terlemesi şikayeti ile
başvurdu. Öyküsünde ailesinin hayvancılıkla uğraştığı ve taze peynir yediği öğrenildi. Fizik muayenede yüksek ateş,
sol üst kadranda palpasyonla ağrı ve kot kenarını 2 cm geçen splenomegali saptandı. Hastanın laboratuvar bulgu-
larında sedimentasyon yüksekliği, ALT, AST, LDH değerlerinde yükselme mevcuttu. Hastanın Rose Bengal testi po-
zitif, standart tüp aglütinasyonu 1/1280 titrede pozitif bulundu. Kan kültüründe Brucella melitensis üredi. Hastaya
bu bulgularla doksisiklin + rifampisin tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde ateşi gerilemesine rağmen sol üst
kadrandaki ağrısı artan hastaya abdominal USG çekildi. USG’de 3 x 15 mm çapında subkapsüler abse saptandı. Se-
kiz haftalık tedavi sonrası abse tamamen kayboldu.

Daha önce şikayeti olmayan hastanın ateş terleme ve sol üst kadran ağrısının aynı dönemde başlaması ve brusella
tedavisi sonrası absenin tamamıyle kaybolması nedeniyle dalakta saptanan abse brusella absesi olarak değerlendi-
rildi. Akut bruselloz sonrası dalak absesinin seyrek görülmesi ve cerrahi girişim gerekmeden sekiz haftalık medikal
tedaviyle düzelen bir olgu olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Dalak absesi, Medikal tedavi
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Brusellozlu 110 Olgunun De¤erlendirilmesi

Şahin Suzan, Gençer Serap, Ak Öznur, Çağ Yasemin, Özer Serdar
Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Milkrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Brusellozlu hastaların klinik, laboratuar ve tedavi özelliklerini değerlendirmek amacıyla kliniğimizde Ocak 1993 –
Aralık 2006 yılları arasında yatırılarak izlenen 110 erişkin bruselloz olgusuna ait veriler retrospektif olarak incelendi.
Olgularımızın 70’i akut, 25’i subakut, 7’si relaps, 8’i kronik olarak değerlendirildi. %54’ünde çiğ süt içme veya ta-
ze peynir yeme öyküsü vardı. Hastalarımızda başlıca ateş (%71), artralji (%50), halsizlik (%48), bel ağrısı (%45),
terleme (%39), üşüme-titreme (%34), kalça ağrısı ve yürüyememe (%25), iştahsızlık (%20), baş ağrısı (%19) ve ki-
lo kaybı (%18) semptomları mevcuttu. Olgularımızda ateş (%47), splenomegali (%19), hepatomegali (%17), os-
teoartiküler tutulum (%37), lenfadenopati (%6) ve polinöropati (%2) tespit edildi. Olguların %90’ında CRP pozi-
tifdi ve %75’inde eritrosit sedimentasyon hızı > 20 mm/saat iken tek başına anemi %50, pansitopeni %15 ve bisi-
topeni (anemi+lökopeni) %9 oranında görüldü. %45 olguda transaminaz değerleri normalin 4 katını aşmayacak
şekilde yükselme göstermişti. Tüm olgularda standart tüp aglütinasyon testi pozitifdi (> = 1:160). Olguların
%17’sinde hemokültürde, %3’ünde biyopsi materyalleri ve periton sıvısında Brucella melitensis üredi. Ülkemizde en-
demik görülen brusellozun çok değişik klinik tablolarla karşımıza çıkabileceği ayırıcı tanılarda dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz

Medikal Tedavi ile Kür Sa¤lanan Bir Brusella Endokardit Olgusu 

Demirdağ Kutbeddin1, Akmirza İnci Nuran1, Özden Mehmet2, Eser Karlıdağ Gülden1,
Özbay Yılmaz3

1F.Ü. Fırat Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2F.Ü. Fırat Tıp Merkezi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3F.Ü. Fırat Tıp Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Bruselloz olgularında endokardit nadir görülen bir komplikasyon olmakla birlikte, hastalığa bağlı gelişen ölümlerin
büyük çoğunluğundan sorumludur. Bu yazıda, önceden mitral darlığı olan ve rekürren bruselloz seyri sırasında bru-
sella endokarditi gelişen bir olgu sunulmuştur. Bu hastada, medikal tedavi ile cerrahi tedaviye gerek duyulmaksızın
vejetasyonların kaybolduğu ve hastanın tamamen iyileştiği görülmüştür. 

Prostatik kapak, ekstravalvüler bozukluk, konjestif kalp yetmezliği, abse formasyonu ve valvüler dejenerasyon gibi
risk faktörlerinin eşlik etmediği brusella endokarditli hastalarda sadece kombine ve uzun süreli antibiyotik tedavisi
yeterli olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Brusella endokarditi, Mitral stenoz, Medikal tedavi
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Bruselloza Ba¤l› Befl Spinal Epidural Apse Olgusu

Özdemir Özgür1, Turan Hale2, Çalışaneller Tarkan1

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Bruselloz bir çok organ ve doku tutulumu ile seyredebilen sistemik bir enfeksiyondur. En sık etkilenen sis-
temlerden biri kemik eklem sistemidir. Bruselloz enfeksiyonuna bağlı spinal epidural apseler tedavi seyri boyunca
oldukça nadiren gelişen durumlardır. 

METOD: Bu çalışmada Enfeksiyon Hastalıkları ya da Nöroşirüji polikliniğinde bruselloz tanısı konan ve daha son-
ra Bruselloz enfeksiyonuna bağlı olarak spinal epidural apse nedeni ile opere edilen ve ortalama yirmi aydır ta-
kip edilen beş hastayı sunduk. Bütün hastalarda spinal epidural abse manyetik rezonans görüntüleme metodu
ile tespit edildi. Tüm hastalarda Brucella standart tüp aglutinasyon testi 1/160 titre ve daha üzerinde pozitifti.
Hastalara klinik ve laboratuvar bulguları dikkate alınarak 3 ila 9 ay arasında değişen Brucella’ya etkili antibiyotik
tedavisi verildi. 

SONUÇLAR: Hastaların dördünde lomber bölgede ve bir tanesinde servikal bölgede yerleşmiş epidural apse tespit
edildi. Hastaların klinik semptomları disk herniasyonu tablosu ile benzerlik gösteriyordu. Üç hasta medikal tedavi-
ye yanıt alınamadığı, iki hastada da başlangıçta ileri nörolojik defisitleri olduğu için opere edilerek apse drenajı ya-
pıldı. Bütün hastalarda şikayetlerde gerileme ve izlemlerinde sekelsiz tam iyileşme gözlendi. 

TARTIŞMA: Bruselloza bağlı epidural abselerin primer tedavisi uygun doz ve sürede antibiyotik verilmesidir. Teda-
vinin sonlandırılması klinik iyileşme ve radyolojik olarak apselerin rezolüsyonudur. Başlangıçta ileri nörolojik defisiti
olan ve medikal tedaviye rağmen nörolojik olarak gerileyen ve/veya apse mevcudiyeti devam eden hastalarda cer-
rahi olarak apse boşaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Spinal epidural apse

Brucella Spondilodiskit Olgusu

Köse Şükran, Akkoçlu Gülgün, Kuzucu Lütfiye
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İzmir

Akut Brucellozda ateşle beraber en önemli ikinci bulgu kas ve eklem ağrılarıdır. Spondilit brucellozlu olguların %10-
65’inde görülür. Hastalığın seyri sırasında meydana gelen harabiyet abseleşmeye neden olabilir.

Bel ağrısı ve yürüyememe şikayeti ile Beyin Cerrahisi polikliniğine başvuran 83 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.
Özgeçmişinde son birbuçuk yılda iki kez lomber disk hernisi nedeniyle operasyon öyküsü olan olgunun iki oğlunun
da öncesinde Brucella nedeniyle tedavi aldığı öğrenildi.Taze peynir yeme öyküsü olan olgunun operasyon sonrası
uzun dönemde geçmeyen eklem ağrıları, ateş yüksekliği yakınmalarının devam etmesi üzerine yapılan fizik muaye-
nesinde batında sağ alt kadranda hassasiyet ve belde hareket kısıtlılığı saptandı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde
anemi, ılımlı karaciğer test ve üre yüksekliği ile Rose Bengal ve Wright test pozitifliği saptandı. Direkt grafilerinde,
lumbal ve torakal spinal kanal MRG’de çeşitli seviyelerde spondilodiskitle uyumlu görünüm ve T 11/12 düzeyinde
sağ paraspinal abseiform fokal odak saptandı.

Tüm bu bulgularla brucella tedavisi başlanan olgu ailesel beslenme alışkanlıklarının önemsenmesi ve spondilodis-
kit saptanması durumunda ayırıcı tanıda brucellanın da akla gelmesinin hatırlatılması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Brucella, Spondilodiskit, Beslenme
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Tek Kaynaktan Oluflan Dokuz Deri fiarbonu Olgusu

Kuzgunkaya Nazan, Çelikkol Erdoğan, Şengöz Gönül, Bakar Mehmet
İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

AMAÇ: Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklardan biri olan şarbon, Bacillus anthracis ile oluşan bir zoonozdur. İn-
sanlara bulaşma; infekte hayvanların et, yün, derileriyle veya hasta hayvanın doğal boşluklardan gelen kanla temas
yoluyla, bazı durumlarda da enfekte etin yenmesi veya inhalasyon yolu ile gerçekleşir. İnsan şarbonu vakalarının
%95’i deri şarbonudur. Daha az sayıda gastrointestinal sistem ve akciğer şarbonu görülür. 

MATERYAL/METOD: İstanbul, nüfusu 12 milyon civarında olan ve 32 ilçeye sahip Türkiye’nin en büyük kenti ve
dünyanın sayılı metropollerinden biridir. Şarbon vakalarının görüldüğü Gaziosmanpaşa (GOP) ilçesi ise yoğun göç-
lerle nüfusu bir milyona dayanmış en kalabalık ve büyük ilçelerinden biridir. GOP’a bağlı 5 belde ve bu beldelere
bağlı 5 köy bulunmaktadır. 7 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul Sağlık Müdürlüğüne 014 formuyla yapılan ilk bildi-
rim ile kutanöz şarbon vakalarının varlığı saptanmıştır. Bu tarihten itibaren toplam 9 kutanöz şarbon vakası tespit
edilmiştir. Vakaların 5’i erkek 4’ü kadındır, yaşları 35 ile 70 arasında dağılmaktadır. Tüm vakalarda cilt lezyonları
mevcuttur. Vakalardan 5’i hastanede yatarak tedavi görmüş, diğerleri ayaktan tedavi edilmiştir. İlk ihbarın ardından
bölgede filyasyon çalışmaları yapılmış ve İlçe Tarım Müdürlüğüyle bağlantı kurularak tedbir alınması sağlanmıştır.
Bölgede çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur.

SONUÇ: Deri şarbonu kolay tedavi edilen bir hastalıktır. Ancak hastalığın tedavisi ve izolasyonu ve yayılımının ön-
lenmesi için hastaların mutlaka ilgili sağlık kurumlarından bildiriminin yapılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Bildirimi zorunlu hastalık, Şarbon

Menenjit Semptomlar› ile Baflvuran Bruselloz Olgusu

Ceylan Bahadır1, Coşkun Yusuf2, Yörük Gülşen1, Fincancı Muzaffer1
1SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
2SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Bu yazıda menenjit semptomları ile başvuran ve bruselloza bağlı menenjit düşünülen bir olgu sunulmuştur.

Onsekiz yaşındaki erkek olgu dokuz gün önce başlayan baş ağrısı ve kusma yakınmaları ile başvurdu. Olgunun iki yıl
önce bruselloz nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Fizik muayenede şuur açıktı, ense sertliği vardı ve Kernig ve Brud-
zinski bulguları pozitifti. Koltuk altından ölçülen vücut ısısı 36.7° C’di. Bunlar dışındaki fizik muayene bulguları nor-
maldi. Biyokimyasal inceleme normaldi. Periferik kan sayımında lökosit 8300/mm3 (%69.8 nötrofil, %25 lenfosit),
serum C-reaktif protein düzeyi 0.119 mg/dl (normal 0-0.8 mg/dl) ve saatlik sedimentasyon hızı 2 mm bulundu. Ol-
gudan alınan BOS (beyin omurilik sıvısı) örneğinin biyokimyasal incelemesinde glikoz düzeyi 36 mg/dl (eş zamanlı
kan glikoz düzeyi 119 mg/dl) ve protein düzeyi 177 mg/dl bulundu. BOS’ ta mm3’de 125 lökosit vardı (%70 len-
fosit, %30 nötrofil). Olguda bakteriyel menenjit düşünülerek günde 4 gr dozunda seftriakson başlandı. Tedavinin
üçüncü gününden itibaren semptom ve bulgular normale döndü. Tedavinin beşinci gününde yapılan kontrol BOS
incelemesinde hücre görülmedi, glikoz düzeyi 49 mg/dl (eş zamanlı kan glikoz düzeyi 106 mg/dl) ve protein düze-
yi 45 mg/dl bulundu. Kanda brucella tüp aglütinasyon testi (BTAT) 1/640 titrede; BOS’ta 1/40 titrede pozitif bulun-
du ve BOS kültüründe Brusella spp. üredi. Bu bulgular üzerine tedaviye 600 mg/gün rifampisin ve 200 mg/gün doz-
larında doksisiklin eklendi. Seftriakson tedavisine altı hafta ve doksisiklin ve rifampisin tedavisine 9 ay devam edildi.

Ülkemizde brusellozun yaygın olarak görülmesi nedeniyle BOS’ta lenfosit ağırlıklı pleositoz ve protein artışı ile gi-
den menenjitlerde özellikle de olgu bu zoonoz için riskli gruptaysa bruselloza bağlı merkezi sinir tutulumu da akla
gelmelidir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Brucella, Meningitis
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A¤›r Cilt Ödemi ile Kompartman Sendromu Tablosu Oluflturan 
Deri fiarbonu Olgusu

Akçam Füsun Zeynep1, Kaya Onur1, Görgülü Evlin2, Aygün Fadime Özge1, 
Altuntaş Selman Hakkı3, Aydın Mustafa Asım3

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Isparta
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonsrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ: Şarbon, Bacillus anthracis’in etken olduğu, infekte hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalı-
ğıdır. 

OLGU: Enfekte koyun ile temastan iki gün sonra sağ kolda kaşıntılı, papül benzeri lezyon ortaya çıkan, veziküle dönüşüp
içi boşalan ve siyah renkli krutlu bir lezyona dönüşen yirmiyedi yaşında bayan hasta, kolda şişlik ve ağrı şikayetleri ile baş-
vurdu. Fizik muayenesinde, ateş 38.2°C, nabız 84 atım/dk, TA: 120/80 mm/Hg, solunum sayısı 22/dk idi. Sağ kolda yay-
gın hiperemi, ödem, ısı artışı ve ağrı ile beraber kenarları hiperemik, ortası nekroze görünümde yaklaşık 1 cm çapında lez-
yonu mevcut idi. BK: 14.800/mm3, CRP: 146 mg/dL idi. Lezyondan alınan materyalin Gram boyamasında Gram pozitif
basiller görüldü, antibiyotik tedavisine başlandı. Takibinde, hastanın kompartman sendromunun tüm belirti ve bulguları-
nı göstermesi üzerine fasiotomi işlemi yapıldı. İşlem sırasında cilt ve cilt altı dokunun ödem ile aşırı şekilde kalınlaştığı, an-
cak kasların normal olduğu görüldü. İnsizyon yerinden yoğun sıvı sızıntısı ile, deri ödemi ve dolaşımında hızlı bir iyileşme
sağlandı. Buna paralel olarak da şikayetlerde dramatik bir düzelme görüldü. İnsizyon 1 hafta sonra primer olarak kapatıldı. 

TARTIŞMA: Rapor edilen şarbon vakalarının %90-95’ini oluşturan deri şarbonu, çoğunlukla kendini sınırlayan basit bir en-
feksiyon olmakla birlikte nadiren, yaygın ödem ve vasküler baskı nedeniyle kompartman sendromu geliştirebilmektedir.
Bu olgu, sadece deri ve deri altında sınırlı olan patolojinin kompartman sendromu tablosu oluşturması ve fasyotomiye dra-
matik cevap vermesi nedeniyle sunulmuştur. Bu durum deride kompartman içi basıncı arttıracak düzeyde ödem oluşma-
sı, deri dolaşımının da aynı nedenle bozulması, fasyotominin derideki gerginliği azaltarak etkili olması ile açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Fasyotomi, Kompartman sendromu, Şarbon

Deri fiarbonu: Onbefl Y›ll›k Deneyim

Baykam Nurcan, Çelikbaş Aysel, Ergönül Önder, Eren Şebnem, Esener Harika, 
Eroğlu Mustafa, Dokuzoğuz Başak

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Kliniğimize başvuran erişkin deri şarbonu olgularının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi 

METOD: Bindokuzyüz doksan iki ile 2007 yılları arasında ANEAH 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
kliniğinde yatarak tedavi edilen erişkin deri şarbonu olgularının epidemiyolojik özellikleri, klinik ve laboratuvar bul-
guları değerlendirildi.

BULGULAR: On beş yıl içinde kliniğimizde 57 deri şarbonu yatarak izlendi. Yaş ortalaması 48 olup olguların %35’i
kadındı. Meslek dağılımına bakıldığında deri şarbonu tanısı alan hasta grubumuzu en fazla (%59) oranda çiftçiler,
ardından %20 oranla kasap, ve %17 oranla ev hanımları oluşturuyordu. Hastaların çoğu (%61) hasta hayvanı ke-
serken bakteri ile temas etmişlerdi. Hastaların 19’u (%32) hastaneye başvurmadan önce antibiyotik kullanmıştı.
Lezyonlar en sık elde ve özellikle parmak üzerinde gelişmişti. Gram boyası ile 9 olguda Bacillus anthracis tespit edi-
lirken ancak 6 olguda kültürde üretmek mümkün oldu. Boyunu da içeren yayılma sonucu kaybedilen bir olgu dı-
şında tüm olgular penisilin ve siprofloksasin tedavisi ile taburcu edildi. 

SONUÇ: Bindokuzyüz doksan iki ile 2003 yılları arasında izlediğimiz deri şarbonlu hasta sayımız 53 iken 2004-2007
Eylül ayına kadar kliniğimize başvuran yeni olgu olmamıştır ve ancak 2007 Eylül ayında 4 olgu birden kliniğimizde
yatarak takip edilmiştir. Son yıllarda hayvancılık ile ilgili alınan tedbirlerin de etkisiyle azalan deri şarbonu olguları
son günlerde yine artış göstermiş olup ağrısız veziküllü ülser, ödem ile gelen ve hayvan veya hayvan ürünleri ile te-
mas öyküsü olan hastalarda akla gelmelidir. Penisilin ve siprofloksasin tedavide halen etkin ajanlardır.

Anahtar Kelimeler: Deri şarbonu, Epidemiyoloji, Klinik bulgular, Tedavi
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Türkiye’de 1994-2007 Y›llar› Aras›nda Yay›nlanan Akci¤er D›fl› 
Tüberküloz Olgular›n›n Da¤›l›m›

Pullukçu Hüsnü1, Taşbakan Mehmet Sezai2, Sipahi Oğuz Reşat1, Taşbakan Meltem Işıkgöz1,
Çalık Şebnem1, Yamazhan Tansu1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Tüberküloz her sistemi tutabilen ve değişken doğası olan bir hastalıktır. Çeşitli doku ve organların tüberkülozu sinsi ola-
rak ilerleyerek birincil enfeksiyondan yıllar sonra ortaya çıkabileceği gibi, hızlı ilerleyerek akut bir tabloya da neden olabilir. Bu ne-
denle özellikle tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde hemen her enfeksiyonun ayırıcı tanısında akla gelmelidir. Bu makale-
de;yerli ve yabancı dergilerde ülkemizden yayınlanmış olan makalelerde akciğer dışı organ tüberkülozunun sistemleri tutma sık-
lığı, klinik belirti ve bulguları, tanı yöntemleri incelenmiştir.

METOD: Bu makalede Türkiye’den 1994-2007 yılları arasında yayınlanan toplam 62 makalede sunulan toplam 3463 akciğer dı-
şı tüberküloz olgusunun dağılımı, klinik belirti ve bulguları ele alınmıştır. Akciğer dışı tüberküloz olguları; organ tutulumları ve ta-
nı yöntemleri (PPD pozitifliği, ARB olumluluğu, kültürde üreme olması, patolojik örnekleme oranı) yönünden incelenmiştir. 

BULGULAR: Akciğer dışı oran tüberkülozunun tuttuğu sistemler sıklık sırasına göre plevra, lenf bezleri, santral sinir sistemi, ke-
mik-eklemler, periton, miliyer tutulum, deri, genitoüriner sistem, larinks, perikard ve diğer bölgelerdir (Tablo 1). Makalelerde su-
nulan olgular tanı yöntemleri açısından ARB pozitifliği, kültürde üreme saptanması, biyopsi yapılması, PPD pozitifliği başlıkları al-
tında incelenmiştir. Eş zamanlı akciğer tüberkülozu varlığı ise en yüksek oranda miliyer tüberkülozda ve santral sinir sistemi tüber-
külozunda izlemektedir. En düşük akciğer tüberkülozu birlikteliği oranı ise lenf bezi tutulumunda saptanmıştır. 

SONUÇ: Tüberküloz ülkemizde sık görülen enfeksiyonlardan birisidir. Ancak akciğer dışı tüberkülozda tanı sorunu yaşanmakta ve
çoğu zaman bu tanı atlanabilmektedir. Klinik bulguların iyi değerlendirilmesi ve doğru örneklemelerin yapılması tanı konulan has-
ta oranını artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer dışı tüberküloz, Lenfadenit, Menenjit

Deri Tüberkülozuna Ba¤l› Bir Tüberküloz Osteomiyeliti: 
Olgu Sunumu 

Dilek Aziz Ramazan1, Kizirgil Ahmet1, Özden Mehmet2, Toraman Zülal Aşçı1, 
Kılıç Süleyman Sırrı2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Tüberküloz halen tüm dünyada önemli sağlık problemlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Genellikle akciğer-
leri tutmasına karşın, daha az sıklıkla kemik ve eklemleri de tutulabilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine ateş,
sağ uylukta ağrılı ve akıntılı bir yara yakınmaları ile başvuran 64 yaşında bir erkek hastaya osteomyelit ve yumuşak
doku enfeksiyonu tanısı konuldu. Yara yerinden yapılan yaymada asidorezistan basiller görüldü ve kültüründe M.
tuberculosis kompleks üretildi. Duyarlılık testinde etkenin izoniazid, streptomisin, rifampin ve etambutol’e duyarlı
olduğu saptandı. Hastaya tüberküloz osteomiyeliti tanısı konularak antitüberküloz tedavi başlandı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Osteomyelit
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Parotis Tüberkülozu - Olgu Sunusu

Üstündağ Kübra1, Mete Bilgül1, Özaras Reşat1, Göksel Süha2, Aydın Selda1, 
Saltoğlu Neşe1, Öztürk Recep1, Tabak Fehmi1

1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde ekstrapulmoner tutulumlardan parotis bezinin tutulumu nadirdir. Klinik
olarak yavaş büyüyen kitle şeklinde olup maligniteden ayrımı zordur. Tanısı, cerrahi girişim sonrasında yapılan his-
topatolojik inceleme ile koyulmaktadır. 

Burada parotis bezinde büyüme ile başvuran 37 yaşındaki hastada tanısı koyulan “parotis bezi tüberkülozu” olgu-
su sunulmuştur. 

3 yıl önce sol parotis bezi bölgesinde şişlik nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan ince iğne aspirasyonunda ma-
tür görünümlü lenfositler görülerek tedavisiz izlenmeye başlanan hasta şişliğin ilerlemesi üzerine ileri tetkik amacıy-
la yatırıldı. Hemşire olan hastanın tüberküloz öyküsü yok idi. FM’de sol parotis lojunda şişlik, sol servikal ve sağ ak-
siller < 2 cm çapında 2-3 adet LAP ve akciğer seslerinde kabalaşma saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit:
5400/mm3, hct: %38, CRP: 3 mg/dl (N: < 0.5 mg/dl), ESR: 13 mm/s, PPD: 14 mm, toraks BT’de bilateral inters-
tisyel akciğer hastalığı ile uyumlu bulgular, en büyüğü 5 mm çapında 6-7 adet nodül saptandı. Öncelikle sağ ak-
silladaki LAP’nin eksizyonel biyopsisi patolojik olarak tanısal değil idi. Bunun üzerine sol paroidektomi yapıldı. İçe-
riği apse olan biyopsi materyalinde EZN (-), Tüberküloz PCR (+) ve histopatolojisinde “kazeifiye granülomlar” gö-
rülerek parotis tüberkülozu tanısı koyulup dörtlü anti-tüberküloz ilaç tedavisine başlandı.

Sonuç olarak tüberkülozun endemik olduğu ülkemizde yavaş seyirli parotis bezi büyümesi ve kitlelerinde ayırıcı ta-
nıda tüberküloz akıla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Parotis bezi, Tüberküloz

P-019

Tablo 1. Akciğer dışı tüberküloz olgularının tutulan sistemlere göre ve tanı yöntemlerine göre dağılımları

Toplam ARB Kültür Patoloji ile PPD
Klinik tanı olgu sayısı pozitifliği Pozitifliği tanı pozitifliği

Plevra 1357 23 13 179 137

Lenfadenit 1046 22 14 206 222

Menenjit 321 45 70 - 53

Kemik eklem 206 14 12 41 61

Peritonit 114 3 2 39 20

Miliyer 107 50 38 - 13

Deri 102 3 2 76 6

Genito üriner sistem 98 19 9 16 24

Larinks 23 5 8 6 9

Peridardit 18 1 - 3 5

Diğer 71 5 4 17 6

Toplam 3463 190 172 583 556

% 100 5 5 17 16
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‹mmünkompetan Genç Eriflkinde Listeria Rombensefaliti

Ünal Kayaaslan Bircan1, Akıncı Esragül1, Bilen Şule2, Gözel Mustafa Gökhan1, 
Erdem Deniz3, Çevik Mustafa Aydın1, Bodur Hürrem1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Listeria rombensefaliti beyin sapını tutan ve mortalite oranı yüksek olan ciddi bir enfeksiyondur. 

OLGU: 19 yaşında erkek hasta üşüme, titreme, ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı, dengesiz yürüme ve diplopi şikayetleri ile
başvurdu. Şikayetleri 2 gün önce başlayan hastanın daha önceden bilinen bir hastalığı yoktu. Ateşi 38.5°C, mental duru-
mu normaldi. Nörolojik muayenede periferik fasyal paralizi, sağa horizontal nistagmus, sağa serebellar ataksi, bilateral hi-
poaktif DTR ve yüzün sağ yarısında hipoestezi tespit edildi. Ense sertliği yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde BK: 10.600/mm3

(%79 nötrofil), ESR: 36 mm/h, CRP: 6.9 mg/dl idi. Kraniyal CT normal bulundu. BOS analizinde lökosit 130/mm3 (%90
nötrofil), protein 45 mg/dl, glukoz 71 mg/dl (kan glukozu: 151 mg/dl) olarak saptandı. Gram boyamada bakteri görül-
medi. Viral menenjit/ensefalit düşünülerek asiklovir ve seftriakson başlandı. Yatışının 2. gününde genel durumu bozuldu.
Strabismus, disfaji, disartri gelişti. Tekrarlanan nörolojik muayenesinde 6,7,9 ve 10. kraniyal sinirlerde asimetrik paralizi
saptandı. Kraniyal difüzyon MR’da yaygın beyin sapı tutulumu tespit edildi. Hastanın kliniği hızla kötüleşti. Tetrapleji ve
solunum güçlüğü gelişti. Mekanik ventilatöre bağlandı. Kan kültürlerinde Listeria monocytogenes üremesi üzerine hastaya
Listeria rombensefaliti tanısı konularak penisilin G ve gentamisin başlandı. Tekrarlanan MR’da beyin sapında apse gelişti-
ği gözlendi. Dokuzuncu günde tedaviye deksametazon eklendi. Tedaviden sonra kliniğinde düzelme başladı.

Hastaya 10 hafta parenteral, 3 ay oral olmak üzere yaklaşık 5.5 ay kombine antibiyotik tedavisi verildi. Tedavi sonundaki
takiplerinde periferal fasyal paralizi, strabismus, hafif motor defisit ve ataksi dışındaki nörolojik bulguları normale döndü. 

SONUÇ: Listeria rombensefalitinde erken tedavi önemlidir. Kraniyal sinir tutulumu ve fokal nörolojik bulguları olan hasta-
larda, santral sinir sistemi enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Listeria, Rombensefalit

Sekonder Enfeksiyon Geliflen Tüberküloz Psoas Apsesi 

Gözel Mustafa Gökhan, Akıncı Esragül, Ünal Kayaaslan Bircan, Bayazıt Fatma Nurhayat,
Erbay Ayşe, Bodur Hürrem

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Psoas apsesi etkenleri arasında M. tuberculosis önemli bir yer tutmaktadır. Bu olgu sunumunda sekonder en-
feksiyon gelişmesi nedeniyle primer tanıyı gizleyen bir tüberküloz psoas apsesi olgusu sunulmaktadır.

OLGU: 20 yaşında erkek hasta sol kalça bölgesinde ağrı ve yüksek ateş şikayetleri ile başvurdu. Ağrının 3-4 aydır
devam ettiği, geceleri uykudan uyandırdığı ve daha önceden başvurduğu merkezde disk hernisi düşünülerek an-
tinflamatuvar tedavi başlandığı öğrenildi. Yapılan tetkiklerinde BK: 15000/mm3 (%89 PMNL), Hb: 9.5 g/dl, Htc:
%30.3, sedimentasyon 38 mm/saat, CRP: 51.4 mg/l, brusella aglütinasyon testi negatif, PPD anerjik olarak bulun-
du. Fizik muayenesinde vücut ısısı 38.8 C, sol kalça eklemi hareketleri ağrılı ve kısıtlı idi. Lumbosakral vertebra, pel-
vis ve bilateral sakroiliak grafileri normal olarak bulundu. Batın BT’de sol psoas kası ve inferiorda iliak kas içerisinde
çevresel kontrastlanan, içerisinde hava değerleri bulunan apse ile uyumlu görünüm saptandı. Kateter takılarak ap-
se drenajı yapıldı. Apse materyalinde Gram negatif basiller görüldü; ARB negatif idi. Hastanın kan ve apse kültür-
lerinde E. coli üremesi üzerine primer E. coli iliopsoas apsesi tanısı konularak imipenem 4 x 500 mg iv başlandı. Te-
davi ile apse materyali küçüldü, dren kateterinden gelen mayi kesildi. Hasta oral sefuroksim aksetil ile taburcu edil-
di. Ancak otomatize sistem Tbc-BACTEC’de Mycobacterium tuberculosis üremesi üzerine hasta geri çağrıldı. Lum-
bospinal MR’da apsenin aynı bölgede küçülmekle beraber sebat ettiği görüldü. Hastaya dörtlü anti-tüberküloz te-
davisi başlandı. Tedavinin 6. ayında bakılan kontrol MR’da apse oluşumunun tamamen kaybolduğu saptandı. Te-
davinin 1 yıla tamamlanması planlandı.

SONUÇ: Psoas apsesinin önemli nedenlerinden biri de tüberkülozdur. Sekonder enfeksiyonlar tanıda yanılmalara
neden olabilir. Bu nedenle apse materyalinden mutlaka tüberküloz kültürü alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Psoas apsesi
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Bir Salmonella paratyphi B Salg›n›n›n ‹rdelenmesi

İskender Serap, Yavuz İlknur, Sözen Ebru Emel, Yılmaz Gürdal, Köksal İftihar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Salmonella enfeksiyonları özellikle yaz aylarında sık görülen, su veya gıda ile bulaşabilen ve daha çok gastrointes-
tinal semptomların ön planda olduğu hastalıklardır. Salmonella enfeksiyonları bölgemizde sık görülen hastalıklar olmama-
sına rağmen, 2007 Ağustos-Eylül aylarında Salmonelloz tanısı konulmuş hastalarda belirgin artış oldu. Bu çalışmada, sal-
gın olarak nitelendirilen salmonelloz vakalarının değerlendirilmesi amaçlandı.

MATERYAL-METOD: Ağustos-Eylül 2007 tarihinde hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları kliniğine başvurup Salmonella pa-
ratyphi B enfeksiyonu tanısı konulan hastalar öykü, fizik muayene, laboratuvar testleri ile değerlendirildi. 

BULGULAR: Salmonella paratyphi B enfeksiyonu tanısı 12 hastaya konuldu. Ateş (%100), halsizlik (%100), iştahsızlık
(%100), bulantı (%83), kusma (%50), ishal (%50) ve öksürük (%8.3) şikayetleri ile başvuran 12 hastadan 11’i servisimiz-
de yatırılarak, bir hasta da ayaktan takip edildi. Hastaların fizik muayenelerinde ateş (%100), ateş-nabız diskordansı (%83)
ve hepatomegali (%50) saptandı. Hastaların laboratuvar değerlendirmelerinde ise CRP yüksekliği (%100), beyaz küre dü-
şüklüğü (%41.5), eritrosit sedimentasyon hızı artışı (%16.6), serum transaminazlarında artış (%91.6) mevcuttu. Hastala-
rın kültürleri alındıktan sonra ampirik olarak 9 hastaya siprofloksasin ve 3 hastaya trimetoprim-sulfametoksazol başlandı.
Hastalardan alınan örneklerden 10 hastanın kan kültüründe, 4 hastanın gaita kültüründe, 3 hastanın kemik iliği kültürün-
de Salmonella paratyphi B üredi. Tüm kültürlerde üreyen salmonella paratyphi B izolatları siprofloksasin, seftriakson, tri-
metoprim-sulfametoksazol, ampisilin ve kloramfenikole duyarlı idi. Tedavinin ortalama 3.3 (1-6) gününde ateş cevabı sağ-
landı. Hastaların anamnezi derinleştirilerek ortak kaynak olabilecek odak taraması yapıldı. Fakat hastalar farklı bölgelerden
gelmekte olup ortak kaynak şu ana kadar tespit edilemedi. Hala servisimize aynı semptomlarla hasta başvurusu devam et-
mekte olup, Trabzon Sağlık Müdürlüğü ile birlikte salgın analizine ait çalışmalarımız sürmektedir.

SONUÇ: Ateş, halsizlik, bulantı-kusma gibi şikayetlerle başvuran tüm hastalarda salmonelloz tanısı akılda bulundurulmalı
ve kesin tanı için kan, kemik iliği ve gaita kültürleri alınmalıdır. Su veya gıda kaynaklı bu enfeksiyonlar toplum sağlığı açı-
sından önem arz etmektedirler. Olası kaynakların tespiti açısından su kaynakları ve gıdalardan rutin kültürlerin alınması ve
gıda çalışanlarının portör muayenelerinin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Salmonelloz, Salmonella paratyphi B

Salmonella ‹nfeksiyonuna Ba¤l› ‹liopsoas Absesi: Olgu Sunumu

Kandemir Bahar, Erayman İbrahim, Balasar Barış, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Primer iliopsoas absesi genellikle hematojen yolla veya gizli bir odaktan lenfatik yayılımla ortaya çıkar. Staphylococ-
cus aureus iliopsoas absesinde en çok rapor edilen ajandır; bununla birlikte nadiren Salmonella spp. de etken ola-
rak rapor edilmiştir.

Bu yazıda Multiple sklerozlu bir hastada ortaya çıkan salmonella iliopsoas absesi rapor edilmiştir. 

OLGU: Hasta 2 ay önce MS tanısı almış ve 1 ay süre ile steroid tedavisi kullanmış. Steroid tedavisinin kesilmesin-
den 4 gün sonra halsizlik, ateş, titreme ve yürüyememe şikayeti meydana gelmiş. Hasta bu şikayetlerle kliniğimize
yatırıldı yapılan tetkiklerde Gruber Widal Aglutinasyon test sonucu (BO: 1/200, BH: -, TO: 1/200, TH: -, AO: 1/200,
AH: 1/100) pozitif olarak geldi. Hastanın takiplerinde ateşlerinin de devam etmesi nedeni ile siprofloksasin 2 x 400
mg tedavisine başladı. Bu tedaviyi almakta olan hastanın bacak ağrısının olması ve yürüyememe şikayetinin de de-
vam etmesi nedeni ile sakroiliak MR çekildi. Sakroiliak MR’da sağ iliopsoas kasında üst seviyede T2A’da intensite ar-
tışı ve alt seviyelerde kas içinde lokal sıvı içerikli odaklar görüldü. İnferiorda sıvı lokulasyonlu alanlar koksofemoral
eklem aralığı ile anteriorda bağlantılı olarak görüldü. Hastanın tedavisinin 5. gününde ateşlerinde düşme görüldü
ve genel durumu düzeldi, ortopedi servisinde abse drenajı yapılan hasta kliniğimizde 1ay siprofloksasin tedavisi al-
dı. Kontrol MR’ında abseye ait görünüm saptanmadı. Hastanın tedavisi 8 haftaya tamamlanarak kesildi.

Anahtar Kelimeler: İnfeksiyon, Psoas absesi, Salmonella
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Leptospirozun Karaci¤er Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisinin 
De¤erlendirilmesi

Yılmaz Havva, Sünbül Mustafa, Esen Şaban, Eroğlu Cafer, Leblebicioğlu Hakan
Ondokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Leptospirozin ikterik formunda klinik tablo daha ağır seyretmektedir. Hastaların birçoğunda karaciğer fonksiyonla-
rındaki değişiklikler belirgindir. Çalışmada kliniğimizde leptospiroz tanısı ile izlenen hastalarda karaciğer fonksiyon
testlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 1992-2005 tarihleri arasında kliniğimizde leptospiroz tanısıyla iz-
lenen 90 hasta alındı. Tanı klinik ve laboratuar bulgularla kondu. Hastaların %74.4’ü ikterik, %25.6’sı anikterik idi.
İkterik hastalarda AST, ALT, total bilirubin, direk bilirubin düzeyleri sırasıyla %86.6, %78.8, %82.2, %82.2 oranla-
rında yüksek olarak bulundu. Hastaların %74.4’ünde CPK düzeylerinde yükselme saptandı. Hastalarda mortalite
oranı %14.4 olup, şuur bulanıklığı, kanama, hepatomegali, protrombin-parsiyel tromboplastin zamanında uzama
ve hiperpotasemi mortalite ile ilişkili anlamlı (p< 0.05) risk faktörleri olarak belirlenmiştir.

Özellikle endemik bölgelerde ateş, ikter ve karaciğer enzim yüksekliği ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda mutla-
ka leptospiroz akla gelmelidir. Ayrıntılı anamnez, dikkatli bir fizik muayene ve laboratuar ile benzer bulgularla baş-
vuran hastalıklarla leptospiroz ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Leptospiroz, İkter, Karaciğer fonksiyon testleri

Nekrotizan Seyirli Staphylococcus lugdunensis Endokarditi

Çelebi Güven, Büyükateş Mustafa, Doğan Sait Mesut, Pişkin Nihal, Aydemir Hande, 
Öztoprak Nefise, Aktaş Elif, Bektaş Sibel, Keskin Ayşegül, Akduman Deniz

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak

Staphylococcus lugdunensis ilk olarak 1988 yılında tanımlanmış koagülaz negatif bir stafilokoktur. Bu bakteri cilt flo-
rasında kommensal olarak bulunmakta ve bazen fulminan seyirli fırsatçı enfeksiyonlara neden olmaktadır. S. lugdu-
nensis’e bağlı endokardit sık değildir ve çoğunlukla doğal kapakta oluşmaktadır. S. lugdunensis invaze ettiği endo-
kard alanında doku nekrozu oluşturmakta ve buna bağlı olarak kapak rüptürü, serebral veya pulmoner emboli gi-
bi hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkmaktadır. S. lugdunensis endokarditinde tek başına medikal tedavi veya
gecikmiş kardiyak cerrahi çoğunlukla mortal seyretmektedir. En uygun yaklaşım uygun antibiyotik ile birlikte erken
dönemde yapılacak kardiyak cerrahidir. Literatürde daha önce Türkiye’den bildirilmiş S. lugdunensis endokarditi ol-
gusuna rastlanmamıştır: 37 yaşındaki erkek hasta iki haftadır var olan üşüme-titreme, yüksek ateş ve sol yan ağrısı
yakınmalarıyla hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde tekrarlayan follikülit atakları dışında özellik yoktu. Kardiyak
EKO’da mitral kapakta vejetasyon saptandı ve infektif endokardit tanısıyla hastaya vankomisin + gentamisin teda-
visi başlandı. Tedavi başlangıcında alınan 5 set kan kültürünün tamamında S. lugdunensis üredi. MİK yöntemi kul-
lanarak çalışılan antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarına dayanarak sulbaktam-ampisilin + rifampisin tedavisine geçil-
di. Tedavinin 3. gününden itibaren kan kültürleri negatifleşti ancak 12. günde mitral kapakta rüptür sonucu ani
kalp yetmezliği gelişti. Yapılan kardiyak cerrahide mitral kapağın vejetasyonla kaplı olduğu, kapak ve çevresindeki
dokuların oldukça frajil ve nekroze olduğu görüldü. Vejetasyonlar temizlenip kapak replasmanı yapıldı. Kapak kül-
türünde üreme olmadı ancak yüksek ateşin devam etmesi nedeniyle 21. günde tekrar vankomisin + rifampisin kom-
binasyonuna geçildi ve dört gün sonrasında ateş düştü. Yatışının dokuzuncu haftasında antibiyotik tedavisi kesildi
ve hasta şifa ile taburcu edildi. Hastanın 6 aylık izlem süresi içinde problemi olmadı.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus lugdunensis, Endokardit, Follikülit
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Leptospirozis Olgusu

Duran Mustafa1, Şişman Gürhan1, Ceylan Bahadır2

1SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İstanbul
2SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Bu yazıda sarılık ve ateş yakınmasıyla başvuran ve serolojik yöntemle leptospirozis tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

Altmış yaşındaki erkek hasta 20 gün önce başlayan ateş ve sarılık yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede bilinç
somnolandı, karaciğer midklavikuler hatta 2 cm palpe ediliyordu, koltuk altından ölçülen vücut ısısı 39°C’di. Biyo-
kimyasal incelemede serum üre 132 mg/dl, kreatinin 2.2 mg/dl, aspartat aminotransferaz (AST) 52 Ü/L (normal:
0-35), alanin aminotransferaz (ALT) 106 Ü/L (normal: 0-45), gamaglutamil transpeptidaz (GGT) 419 Ü/L (normal:
0-55), alkalen fosfataz (ALP) 205 Ü/L (normal: 52-171), total bilirubin 7.1 mg/dl ve direk bilirubin 4.2 mg/dl bu-
lundu. İdrar tetkikinde bilirubin +, protein ++ ve sedimentte bol eritrosit vardı. Periferik kan sayımında lökosit
14400/mm3, trombosit 47000/mm3 ve hematokrit 30.6 bulundu. Periferik kan yaymasında nötrofil %89, lenfosit
%6.6 ve monosit %3.5 oranlarındaydı, eritrosit morfolojisi normaldi ve trombosit kümeleri yoktu. Saatlik sedimen-
tasyon hızı 103 mm ve serum C-reaktif protein (CRP) düzeyi 86.1 mg/dl’di (normal: 0-0.8). Batın ultrasonografisi
ve manyetik rezonans kolanjiyopankreatikografi incelemesi normaldi. Olguya ilk başvuruda kolanjit ön tanısıyla
başlanan günde 2 gr dozunda seftriakson ve günde 2 gr dozunda metronidazolden oluşan kombine tedaviye 14
gün boyunca devam edildi. Olgunun vücut ısısı tedavinin üçüncü gününden sonra normal sınırlara döndü. Olgu-
nun takibindeki laboratuvar değerlerinin tedavi sırasındaki seyri Tabloda özetlenmiştir. Kanda ELİSA yöntemi ile lep-
tospira IgM antikorları pozitif bulundu.

Ateş ve ve sarılık yakınmalarıyla başvuran olgularda özellikle görüntüleme yöntemleriyle safra yollarında patoloji de
tesbit edilememişse leptospirozis de akla gelmesi gereken tanılardan biri olmalıdır düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Leptospirosis

P-026

Tablo. Olgunun tedavi sırasındaki laboratuvar değerleri

Total Direk
Lökosit Nötrofil Trombosit CRP Sedimentasyon Kreatinin ALT AST GGT ALP bilirubin bilirubin
(mm3) (%) (mm3) (mg/dL) (saat) (mg/dL) (Ü/L) (Ü/L) (Ü/L) (Ü/L) (mg/L) (mg/dL)

1. Gün 14400 89 47000 86 103 2.2 106 52 419 205 7.1 4.1

4. Gün 8900 68 431000 13.8 0.7 83 46 346 189 3.4 1.6

10. Gün 136 77 209 153

14. Gün 96 36 213 158 1.2 0.5
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Z.K.Ü. T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
Klini¤i Taraf›ndan ‹zlenen Toplum Kökenli ‹drar Yolu 
Enfeksiyonlar›n›n Analizi

Akduman Deniz1, Aydemir Hande1, Pişkin Nihal1, Keskin Ayşegül1, Çelebi Güven1, 
Öztoprak Nefise1, Aktaş Elif2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Ocak 2005-Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği-
ne başvuran veya acil servisinde konsulte edilen ve toplum kökenli idrar yolu enfeksiyonu saptanan toplam 103
hastaya ait 112 enfeksiyon atağı retrospektif olarak analiz edildi.

Hastaların 62’si kadın, 41’i erkekti. Hastaların yaş ortalaması 57 ± 17.9’du. Hastaların birinde 3 kez, 7’sinde 2 kez
olmak üzere tekrarlayan üriner enfeksiyon atağı mevcuttu. İdrar kültürlerinin 25’inde (%22.3) üreme saptanmaz-
ken, 18’i (%16.1) kontaminasyon olarak bildirildi. Toplam 69 (%61,6) idrar kültüründe etken izole edildi. En sık
saptanan etken %73.9 oranla Escherichia coli idi. İzole edilen E. coli suşlarının %39.2’sinde çift disk sinerji yöntemiy-
le genişlemiş spektrumlu beta laktamaz enzim üretimi tespit edildi. Diğer izole edilen etkenler sırasıyla Klebsiella
spp. (%7.3), Enterococcus faecalis (%5.8), metisilin duyarlı Staphylococcus aureus (%2.9), Pseudomonas aeruginosa
(%2.9), Enterobacter spp. (%1.4), Proteus spp. (%1.4), metisilin dirençli Staphylococcus epidermidis (%1.4), Candi-
da spp. (%1.4) oldu. Bir kültürde E. coli ve Klebsiella spp. birlikte izole edildi (%1.4).

Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli İdrar yolu enfeksiyonu, İdrar yolu enfeksiyonunda etkenler

Parmak Amputasyonu ‹le Sonuçlanan Meningokoksik Menenjit 
Olgusu

Erayman İbrahim, Kandemir Bahar, Balcı Mehmet, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Meningokoksik menenjit tüm tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen yüksek mortalite ve morbiditesi devam eden
bir hastalıktır. Toplumda asemptomatik taşıyıcıların yüksek oranda bulunması, buna karşı invaziv hastalığın nadir
görülmesi pek çok çalışmacının risk faktörleri üzerinde çalışma yapmasına neden olmuştur. Hastalığın sekellerinin
önemli bir kısmını ekstremite amputasyonları ile seyreden Purpura fulminans gelişimi oluşturur. Bu yazımızda par-
mak amputasyonu ile seyreden bir meningokoksik menenjit olgusu sunularak invaziv hastalık risk faktörleri, Purpu-
ra fulminans gelişim mekanizmaları güncel bilgiler eşliğinde gözden geçirilmiştir.

OLGU: 16 yaşında bayan hasta yatışından 16-20 saat önce başlayan baş ağrısı, ateş, şuur değişikliği ve vücudunda
yaygın döküntü şikayeti ile acil servisimize sevk edilmiş. Fizik muayenede: Ateşi 38.7°C, nabız 115/dakika, solunum
sayısı 20/dakika ve kan basıncı 120/80 mmHg idi. Genel durumu orta-kötü, şuuru uykuya meyilli, tüfek tetiği pozis-
yonunda, ense sertliği, Kernig ve Brudzinski bulguları, yaygın peteşiyal, özellikle alt ve üst ekstremitelerde purpurik
döküntüleri mevcuttu. Lumbal ponksiyonda, beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı artmış pürülan görünümdeydi.
BOS’da 165 hücre/mm3 görüldü. Tamamı polimorf nüveli lökosit idi. BOS proteini 177 mg/dl, BOS şekeri 64 mg/dl,
eş zamanlı kan şekeri 165 mg/dl, BOS klorürü 117 mmol/L bulundu. Gram boyamasında gram negatif diplokoklar
ve polimorf nüveli lökosit görüldü. Hasta kliniğimize yatırılarak sefotaksim 6 x 2 gr tedavisi başlandı. BOS kültürün-
de gram negatif diplokok üredi ve Neisseria meningitidis olarak tanımlandı. Yatışının üçüncü gününde sağ el 5. par-
mak distal falanksdaki purpurik döküntüleri ilerleyerek siyanotik-nekroze hale geldi, hasta ortopedi ile konsülde edi-
lerek distal falanksı içerecek şekilde amputasyon yapıldı ve klinik durumu düzelen hasta taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Menenjit, Meningokok
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Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlar›; Etkenler ve
Risk Faktörleri

Kurtaran Behice1, Candevir Aslıhan1, Taşova Yeşim1, Kömür Süheyla1, Kibar Filiz2, 
Aksu Hasan Salih1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı Adana

GİRİŞ VE AMAÇ: Toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonları sık karşılaşılan ve yaygın antibiyotik kullanımını gerektiren enfek-
siyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Günümüzde üriner sistem enfeksiyonu etkenlerinin antimikrobiyallere karşı direnç ora-
nının arttığı bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda enfeksiyon etkenleri ve direnç paternlerinin ve direnç için risk faktörlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL-YÖNTEM: 2004 Ocak - 2006 Nisan tarihleri arasında Ç.Ü.T.F. Hastanesi poliklinik ve servislerinde toplum kökenli üri-
ner enfeksiyonu tanısı ile izlenen hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, altta yatan has-
talıkları ve enfeksiyon için risk faktörleri değerlendirildi. Üreyen mikroorganizmalar ve duyarlılık paternleri belirlendi. 

BULGULAR: Yaş ortalaması 50.9 ±18.44 (15- 85) olan 37’si (%25) erkek 146 toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonu tanısı al-
mış hastanın 63’ü yatırılarak izlendi. Yüzde 80 hasta (n= 117) sistit, %4 (n= 5) hasta pyelonefrit ve %16 (n= 24) hasta ürosepsis
tanısı ile izlendi. En sık kullanım öyküsü olan antibiyotik siprofloksasin idi (%82). Hastaların 23’ünde (%15.7) üriner sistemde mik-
roorganizma üremez iken 123 hastada toplam 130 mikroorganizma üredi. En sık üreyen mikroorganizmalar sırası ile Escherichia
coli (%76,9), Klebsiella pneumonia (%9.2), Proteus mirabilis (%4), Enterococ türleri (%2,5) olmuştur. E. coli ve K. pneumoniae suş-
larının 25’inde (%22.3) genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üretimi var iken 87’sinde saptanmamıştır. GSBL üretimi için
çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldığında tek bağımsız risk faktörü olarak son 6 ay içinde İYE geçirme olarak belirlen-
miştir (p= 0.025). 

SONUÇ: Toplum kökenli üriner enfeksiyonlarda E. coli en sık etken olma özelliğini korumaktadır ancak ilaç direncinin ve özellikle
GSBL üretim oranının yüksek olması tedavi sorunlarını beraberinde getirmektedir. Çalışmamızda üriner enfeksiyon geçirme öykü-
sü GSBL yapımı için risk faktörü olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geniş spektrumlu beta laktamaz, Risk faktör, Toplum kökenli, Üriner enfeksiyon

Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlar›nda GSBL (+) 
E. coli ‹zolatlar›nda Risk Faktörleri ve Moleküler Tiplendirme

Öztürk Serpil1, Birengel Serhat1, Tekeli Alper2, Dolapçı İştar2, Azap Alpay1, 
Karamercan Gönül3

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Yıldırım Bayezıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSİ), GSBL (+) Escherichia coli (E. coli) için risk faktörlerinin
belirlenmesi ve GSBL enzimlerinin, hem fenotipik hem de moleküler olarak tiplendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: Klinik bulguları ÜSİ ile uyumlu olan ve idrar kültüründe 100.000 koloni/ml ve üzeri GSBL (+)
E. coli ürediği belirlenen hastalardan son 3 ayda hastanede yatma hikayesi olmayan 33 hasta çalışmaya dahil edil-
di. Son 3 ayda hastanede yatış öyküsü olmayan ve idrarında GSBL (-) E. coli ürediği belirlenen 70 hasta da kontrol
grubu olarak belirlendi. Hastalar için yaş, cinsiyet, altta yatan hastalık (DM, üriner sistem anomalileri) vb. paramet-
releri içeren bir form dolduruldu. Fenotipik tanımlama çift disk sinerji testi, double disk doğrulama testi ve e-test
ile yapıldı. TEM, SHV, CTX-M için oligonükleotid primerler kullanılarak PCR ile ESBL varlığı ve ESBL tipi belirlendi. 
BULGULAR: Erkek cinsiyet (p= 0.01), son 3 aydan önce ve 1 yıl içindeki hastanede yatış öyküsü (p= 0.010), son 3
ayda antibiyotik kullanımı (p= 0), son 3 ayda siprofloksasin kullanımı (p= 0.04), son 3 ayda aminopenisilin kullanı-
mı (p= 0.01), üriner anomali (ürolojik cerrahi hikayesi, nefrolitiazis, üriner sistem konjenital anomalileri, vezikoüret-
ral reflu, nörojenik mesane) varlığı (p= 0), diabetes mellitus (p= 0.03) ile GSBL ilişkisi tek değişkenli analizde an-
lamlı bulundu. Üriner anomaliler, antibiyotik kullanımı, eski yatış öyküsü ve cinsiyet çok değişkenli analizle tekrar
değerlendirildiğinde antibiyotik kullanım öyküsü ve cinsiyet istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla OR= 11.4
p= 0.007, OR= 0.08 p= 0.034). GSBL (+) grupta CTX-M, TEM ayrı ayrı ya da ikisi birlikte olmak üzere tespit edilir-
ken SHV tespit edilemedi. 
SONUÇ: Doğru antibiyotik kullanımı GSBL enfeksiyonlarını azaltmada önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli GSBL, E. coli, TEM, CTX-M

P-029

P-030
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Toplum Kökenli Selülit ve Erizipel: 119 Olgunun Retrospektif 
De¤erlendirilmesi 

Naz Hasan1, Çevik Figen Çağlan1, Aykın Nevil1, Korkmazel Olcay2, Bilgili Erşan2

1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir
2Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Eskişehir

AMAÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Ocak 2000-Ağustos 2007 tarihleri arasında selülit ve erizipel tanısı ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Dermatoloji klinik-
lerinde yatırılarak takip ve tedavi edilen 119 hasta incelendi. Olgular tutulum bölgeleri, eşlik eden hastalıklar, predispozan faktörler, laboratuar de-
ğerleri, mikrobiyolojik verileri ve tedavi seçenekleri açısından retrospektif olarak değerlendirildi ve verilerin ortaya çıkarılması amaçlandı.

BULGULAR: Olguların 69 (%58)’u erkek, 50 (%42)’si kadın; yaş ortalaması 51.68 + 17.14 (18-94) idi. Değerlendirme neticesinde 96 (%80.7) se-
lülit, 23 (%19.3) erizipel olgusu tesbit edildi. İnfeksiyonun tutulum bölgeleri incelendiğinde 66 (%55.5) alt ekstremite, 27 (%22.7) üst ekstremite,
15 (%12.6) yüz ve 7 (%5.9) gövdede yerleşim mevcuttu. Olguların 52 (%43.7)’sinde eşlik eden bir hastalık, 66 (%55.5)’sında predispozan bir fak-
tör tesbit edildi. Bu bulgular Tablo 1’de gösterildi. Başvuru anında olguların 37 (%31.6)’inde lökosit yüksekliği, 41 (%35)’inde sedimantasyon yük-
sekliği ve 50 (%42.7)’sinde CRP yüksekliği mevcuttu. 41 (%34.5) olgudan alınabilen kültür sonuçları değerlendirildiğinde, 16 (%39)’sında üreme
tesbit edildi. En sık izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla metisilin duyarlı S. aureus (%50), metisilin duyarlı Koagulaz Negatif Stafilokok (%18.7)
ve E. coli (%12.5) idi. Tedavide değişik süre ve kombinasyonlarda kullanılan; en sık tercih edilen antibiyotikler ampisilin/sulbaktam (%38.7), seftri-
akson (%16.8) ve penisilin G (%12.6) idi. 12 (%10.3) olguda lokal abse oluşması nedeniyle drenaj uygulandı. 

SONUÇ: Selülit ve erizipel toplumda sık görülen, tanı ve tedavisi kolay, mortalitesi düşük enfeksiyon hastalıklarıdır. Çalışmamızın bölgesel risk fak-
törlerinin ve mikroorganizma profilinin belirlenmesine katkısı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Selülit, Erizipel, Toplum kökenli yumuşak doku enfeksiyonları

Tablo 1. Olgularda eşlik eden hastalıklar ve predispozan faktörler

n % n % n %

Travma öyküsü 29 24.4 Yabancı cisim batması 8 6.7 Nörolojik hastalık 4 3.4
Diabetes mellitus 22 18.5 KOAH 8 6.7 Kr. karaciğer hastalığı 2 1.7
Mantar enfeksiyonu 21 17.6 İnjeksiyon öyküsü 7 5.9 Hayvan ısırığı 2 1.7
Venöz yetmezlik 15 12.6 Malignensi 6 5 Kr. renal yetmezlik 1 0.8
Kardiyovasküler hastalık 16 13.4 Böcek ısırığı 6 5

Myroides spp.’ye ba¤l› Panrezistan Üriner Sistem Enfeksiyonu: 
Vaka Sunumu

Mumcuoğlu İpek1, Balaban Neriman1, Aydın Ali Ömür2, Yetener Vedat2, Tuncel Altuğ2,
Atan Ali2

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Üroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Myroides türleri (eski adıyla Flavobacterium odoratum) nonfermenter, Gram-negatif, hareketsiz, oksidaz pozitif bakteri-
lerdir. Üreaz pozitif olmaları, sarı pigmentli ve tipik meyva kokulu koloniler yapmaları ayırdedici özellikleridir. İleri identifikasyon-
la bu genusda; Myroides odoratus ve Myroides odoratimimus olarak iki tür belirlenmiştir. Doğada yaygındırlar. Yatan hastaların
solunum, gastrointestinal ve üriner sistemlerinde kolonize olarak enfeksiyonlara neden olurlar. Myroides türlerine bağlı klinik en-
feksiyonlar çok nadiren görülmekle birlikte genellikle dirençli olmaları nedeniyle tedavide güçlükler yaşanmaktadır. Bu raporda,
hastanemize başvuran bir erkek hastada görülen toplumdan kazanılmış panrezistan Myroides spp.’ye bağlı üriner sistem enfeksi-
yonu sunulmuştur.

YÖNTEM-GEREÇLER: ANEAH 3.Üroloji Polikliniği’ne, dört aydır devam eden idrarda yanma, sık ve kesik kesik idrara çıkma, id-
rarını tam boşaltamama şikayetleri ile başvuran 38 yaşında, genel durumu iyi, tarımla uğraşan erkek hastadan yapılan idrar kül-
türünde kanlı ve EMB agarda meyva kokulu koloniler üredi. İdentifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri hem klasik yöntemler-
le hem de VITEK 2 (bioMerieux/France) cihazıyla yapılmıştır

BULGULAR: Klasik identifikasyon yöntemleri ve VITEK 2 (bioMerieux/France) cihazıyla yapılan değerlendirmelerde bakteri Myro-
ides spp. olarak identifiye edilmiştir. İzole edilen suşun, VITEK 2 (bioMerieux/France) ve disk difüzyon testi ile yapılan antibiyotik
duyarlılık testlerinde NCCLS tarafından önerilen tüm antibiyotiklere dirençli olduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA: Myroides spp.’ye bağlı selülit, üriner sistem enfeksiyonu, ventrikülit, endokardit ve bir nozokomiyal salgın bildirilmiş-
tir. Ancak bu vakalar altta yatan kronik şikayetleri veya immünyetmezlikleri olan hastalarda görülmüştür. Bizim vakamızın, hasta-
nede yatış öyküsü olmayan sağlıklı bir yetişkin olması enfeksiyonun toplumdan da kazanılabileceğini göstermektedir. Bu izolat
tüm antibiyotiklere dirençli olmasına rağmen, literatürde önerilen siprofloksasin tedavisine yanıt vermesi, karşılaşılacak benzer va-
kaların tedavisinde yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Myroides spp., Üriner sistem enfeksiyonu

P-031

P-032
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Corynebacterium amycolatum’un Neden Oldu¤u Tekrarlayan Gö¤üs
Apsesi ve Literatür Taramas› 

Özaydın İsmet1, Yıldırım Mustafa2, Şahin İdris3, Doğan Sami1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce

Corynebacterium cinsi bakteriler göğüs apsesine seyrek olarak neden olmaktadır ve Corynebacterium amycolatum
dünya literatüründe nadiren bildirilmektedir. Bu vakada, biz immun fonksiyonları normal olan 39 yaşındaki bir has-
tada Corynebacterium amycolatum’un neden olduğu tekrarlayan göğüs apsesi olgusu bildiriyoruz. 

39 yaşında bayan hasta sol göğsünde yirmi gündür devam eden ağrı, kızarıklık ve lokal hassasiyet şikayetleri ile baş-
vurdu. Daha önce hastanın aynı göğsünden iki kez apse direnajı yapılmış. Hasta başvurduğunda ateşi 36.5°C, kan
basıncı 130/90 mmHg, kalp tepe atımı 72/dk ve solunum sayısı 22/dk idi. Fizik muayanede sol meme üzerinde şiş-
lik, kızarıklık ve hassasiyet saptandı. Ultrasonografik incelemede sol memede deri kalınlaşması, subareolar ödem ve
multipl sıvı koleksiyonları görüldü (Şekil 1). Bu bulgulara göre cerrahi olarak apse direnajı yapıldı ve hastaya ampi-
silin-sülbaktam (4 g/gün) tedavisi başlandı. Apse materyalinin Gram boyalı incelemesinde coryneform bakteriler
görüldü. EZN boyama negatifti. Kültürde gram-pozitif çomak üredi. Bu suş koloni morfolojisi ve API CORYNE (bio
Merieux Marcy I’Etoile, France) kitleriyle verdiği biyokimyasal özelliklerine göre Corynebacterium amycolatum ola-
rak tiplendirildi. Operasyon materyali için yapılan tüm kültürler mantar, aside dirençli bakteri ve diğer bakteriler
açından negatifti. Apse materyalinin anaerob kültüründe üreme olmadı. Bu sonuçlara göre ampisilin-sülbaktam te-
davisine devam edildi. Patolojik incelemede nekroz, lobulit ve vaskülit ile birlikte dev hücreli epiteloid histiyositler
görüldü. İnflamatuar hücrelerin çoğunluğu lenfositlerden oluşuyordu (> %60). Bu bulgulara göre patolojik tanı
granülomatöz mastit olarak rapor edildi. Hasta insizyon-direnaj ve ampisilin-sülbaktam ile tedavi edildi. 

Yaptığımız literatür taramalarına göre bu vaka Corynebacterium amycolatum’un neden olduğu ikinci göğüs apsesi
olgusudur. İmmun fonksiyonları normal olan hastalarda da Corynebacterium türlerinin tekrarlayan göğüs apseleri-
ne neden olabileceği hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Corynebacterium amycolatum, göğüs apsesi, granülomatoz mastit

P-033

Şekil 1. Sol memede multipl sıvı koleksiyonları (ultrasonografik görünüm).
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Hidradenitis suppurativa Sonras› Komfluluk Yolu ile Geliflen Bir 
Menenjit Olgusu

Gül Hanefi Cem1, Savaşçı Ümit1, Coşkun Ömer1, Örs Fatih2, 
Beşirbellioğlu Bülent Ahmet1, Eyigün Can Polat1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akut bakteriyel menenjitlerin bir kısmının; bakterilerin komşuluk yolu ile subaraknoid aralığa ulaşması sonucu oluş-
tuğu bilinmektedir. Çalışmamızda, gluteal bölgedeki hidradenitis suppurativa sonrası gelişen ve şimdiye kadar bil-
dirilmemiş olan bir bakteriyel menenjit olgusu sunulmuştur. Şuur bulanıklığı, oryantasyon ve kooperasyon bozuk-
luğu şikayetleri ile kliniğimize getirilen 60 yaşındaki erkek hastada; ense sertliği saptanması üzerine beyin-omurilik
sıvısı (BOS) örneği alındı. Örneğin incelenmesinde; basınç artmış, boz, bulanık, Pandy reaksiyonu (++++) olup;
33600/ml lökosit (%95 PMNL) saptandı. BOS şekeri 2 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri 156 mg/dl), BOS proteini 360
mg/dl olarak bulundu. Gram boyalı BOS preparatının incelenmesinde, Gram (+) koklar görüldü ancak, BOS kültü-
ründe bakteri izole edilemedi. Yapılan sistemik muayenesinde; gluteal bölgede yaygın fistülizasyonlarla karakterize
hidradenitis suppurativa ve sol gluteal bölgede aktif akıntısı olan fistül orifisi gözlendi. Diğer sistemler normal ola-
rak değerlendirildi. Tam kan sayımında; beyaz küre: 26700/ml, trombosit 501000/ml, hemoglobin 14.8 mg/dl,
eritrosit sedimentasyon hızı 120 mm/saat bulundu. Kan biyokimyası tetkikleri normaldi. Lumbosakral vertebra MR
incelemesinde; T2 ağırlıklı saggital MR kesitinde rektum posteriorundaki inflame doku ile sakral subaraknoid mesa-
fe arasında fistül traktı görüldü. Hastaya 28 gün süresince seftriakson 2 x 2 g ve 21 gün linezolid 2 x 600 mg da-
mar yolundan uygulandı. Tedavi sonucunda hastanın genel durumu ve laboratuar bulguları tamamen düzeldi, fis-
tül tamiri için sekelsiz olarak Beyin Cerrahisi Servisi’ne nakledildi.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis suppurativa, Menenjit

Bir Rektal Sifiliz Olgusu

Tabak Fehmi1, Memişoğlu Reşat2, Memişoğlu Nejat2, Aydın Selda1

1İstanbul Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Florance Nightingale Metropol Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

Son birkaç yılda sifiliz enfeksiyonlarının batı ülkelerinde özellikle erkek homoseksüeller arasında artışı bildirilmekte-
dir. Primer sifiliz inokülasyon bölgesinde ağrısız şankır ile karekterizedir. Anorektal şankır ise çok nadir karşılaşılabile-
cek ve asemptomatik seyredebileceği gibi kanama, dışkılama değişikliği, konstipasyon, tenesmus gibi semptomlar-
la seyredebilir.

Bu olguda 38 yaşındaki homoseksüel erkek hastada anorektal sifiliz sunulmuştur.

Rektal ağrı sebebiyle başvuran hastanın fizik muayenesinde rektal kitle saptanması üzerine yapılan kolonoskopisinde
rektumun distalinde submukozal yayılım gösteren ülseratif lezyon tespit edildi. Lezyondan yapılan biyopsi sonucu sü-
perfisiyal nekroz, fibropurulan eksuda, lenfoplazmositik infiltrasyon, granülomatoz kronik inflamasyon olarak geldi. Ma-
lign hücre saptanmadı. Hastaya Chron’s hastalığı ön tanısı ile tedavi başlanmasına karşın yakınmalarında düzelme ol-
maması üzerine 7 hafta sonra yapılan kolonoskopi tekrarında histopatolojik olarak yine ülseratif inflamatuar değişiklik-
ler tespit edildi (İntestinal spiroketosis). Ayırıcı tanı için istenen VDRL testi pozitif geldi. FTA-ABS testi de pozitif gelince
hastanın rektal lezyonu “sifilitik proktit” olarak değerlendirildi. Benzatin penisilin tedavisi (2.4 MU/hafta-3 kez) uygu-
landı. Tedavi ile yakınmaları gerileyen hastanın kontrol kolonoskopisinde rektum mukozası orta derecede eritem hariç
normaldi. Histopatolojisinde ise rektal mukozadaki inflamasyon bulguları kaybolmuştu. 

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde cinsel yolla bulaşan hastalıklarda semptomlar değişken olabilmektedir. Ano-
rektal semptomlarla bize gelen hastalarda mutlaka kuşkulu cinsel aktivite sorgulanmalıdır. Seksüel aktivite hikayesini
veren hastalarda cinsel yolla bulaşan hastalıklara sistematik yaklaşımda fayda vardır. Klinik belirtilerin değerlendirilme-
si, alınan örnekten gram boyama, karanlık saha mikroskopisi, özgül ve özgül olmayan serolojik testlerin ivedilikle ya-
pılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Rektum, Sifiliz, VDRL

P-034
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Kulak Ak›nt›s› Nedeniyle Hastaneye Yat›r›lan Hastalar›n 
Kulak Kültür Sonuçlar›n› De¤erlendirilmesi

Deveci Aydın1, Yıldırım Nadir2, Yaman Görkem3

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

AMAÇ: Kulak akıntısı olan hastaların enfeksiyon etkenlerini ve bu etkenlerin antibikrobiyal duyarlıklarını belirlemek amaçlandı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma hastanesinde yatırılarak takip edilen ve
kulak akıntısı şikayeti olan hastaların kulak akıntı örneklerinden alınan örneklerin kültür sonuçları retrospektif olarak tarandı. Bakterilerin
identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıkları Phonex Bekton Dickinson otomatize sistem kullanılark yapılmıştır.

BULGULAR: Bu dönemde 75 hastanın kültür sonucu pozitif olarak değerlendirildi. Bu kültür örneklerinden 90 izolat elde edildi (Tablo-1).
Pseudomonas aeruginosa %32 (29/90) oranla en sık izole edilen bakteriydi. P. aeruginosa’da karbapenem duyarlılığı %100, amikasin du-
yarlılığı %86, seftazidim duyarlılığı %76 ve kinolon duyarlılığı %34 olarak saptandı. İzole edilen 12 S. aureus suşunun sadece 1’inde me-
tisilin direnci saptandı.

SONUÇ: Kulak akıntısı olan hastaların aerop kültürlerinde en sık olarak Pseudomonas aeruginosa izole edilemktedir. Bu bakterinin yüksek
bir oranda kinolon direncine sahip olduğundan bu hastaların tedavilerinde kinolon türevi antibiyotiklerin kullanılması tedavi başarısızlık-
larıyla sonuçlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kulak akıntısı, Kültür, Pseudomonas aeruginosa

Mondini Displazisine Ba¤l› Tekrarlayan Menenjit Olgusu 

Yörük Gülşen, Yıldırım Cemal, Fincancı Muzaffer, Ceylan Bahadır
SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Tekrarlayan menenjitte predispozan faktörler arasında temporal kemiğin konjenital anomalilari de vardır. Bunların
arasında en sık görüleni tek veya çift taraflı sağırlıkla seyreden Mondini displazisidir. Bu malformasyon orta kulak-
taki kokleanın iki tam 3/4 tur yerine bir buçuk tur yapması, vestibül ve semisirküler kanalların dilatasyonuyla karak-
terizedir. Orta kulak ve serebrospinal sıvı arasında oluşan anatomik bağlantı tekrarlayan menenjite neden olur. Bu-
rada tekrarlayan menenjitle başvuran ve etyolojide Mondini displazisi saptanan olgu sunuldu.

Yirmiiki yaşında erkek, ateş, titreme, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede vü-
cut ısısı 38.7°C, nabız 110 /dk, sistemik kan basıncı 120/60 mmHg’ dı. Bilinci somnolandı, ense sertliği vardı, Ker-
nig ve Brudzinski bulguları pozitifti. Özgeçmişinde doğuştan sağırlık ve bir yıl önce geçirilmiş menenjit öyküsü var-
dı. Kan sayımında lökosit 13 900 /mm3, saatlik sedimantasyon hızı 35 mm, serum CRP düzeyi 10.1 mg/dl’ dı. Lom-
ber ponksiyonda beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı normaldi ve görünümü bulanıktı. BOS’ ta mm3’ te 2000 löko-
sit (%90 parçalı, %10 lenfosit) vardı; protein 172 mg/dl, glikoz 37 mg/dl (eş zamanlı kan glikozu 138 mg/dl)’ di.
BOS’ un Gram boyamasında lökositler görüldü ve kültüründe üreme olmadı. Pürülan menenjit tanısıyla seftriakson
günde 4 gram verilmeye başlandı. Tedavinin ikinci gününden itibaren olgunun vücut ısısı normale döndü ve bilin-
ci açıldı. Temporal kemik bilgisayarlı tomografisinde bilateral koklealar boş ve deforme, sağda vestibül dilatasyonu
ve mondini malformasyonu görüldü. Olgunun antibiyotik tedavisi 14 güne tamamlandı. 

Tekrarlayan bakteriyel menenjiti olan olgularda doğuştan sağırlık olması durumunda Mondini malformasyonuda
akla gelmelidir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Mondini, Bakteriyel menenjit

P-036

P-037

Kulak Akıntı Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler [N(%)]

Pseudomonas aeruginosa 29 (32) Streptococus türleri 5 (6)

Enterobactericea türleri 24 (27) Achromobacter türleri 5 (6)

Staphylococcus aureus 12 (13) Diğer 10 (11)

Koagulaz negatif Staphylococcus 5 (6)
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Atefl ve Lökositoza Ra¤men ‹lk Gün Solunum Sistemi Bulgular› 
Olmayan Bir Pnömokoksik Pnömoni Olgusu

Kaya Onur1, Başoğlu Nefise1, Öztürk Önder2, Nurlu Temel Esra1, Akçam Füsun Zeynep1

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ: Pnömonilerde tanı, semptom ve fizik muayene bulguları ile pnömoniden şüphelenilen hastalarda postero-
anterior ve lateral akciğer grafisi incelemesi ile konulmaktadır. Başlangıçta yüksek ateş ve lökositoza rağmen fizik
muayenede ve akciğer filminde pulmoner konsolidasyona ait bulgu olmayıp, ertesi gün çekilen akciğer grafisinde
lober tutulumun görüldüğü pnömokoksik pnömoni olgusu sunulmuştur.

OLGU: 20 yaşında erkek hasta. Ateş ve karın ağrısı şikayetleri ile acil servisimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik
muayenesinde, ateş 40.5°C, nabız 112 atım/dk, TA: 80/40 mm/Hg, solunum sayısı 22/dk idi. Batın muayenesin-
deki epigastrik hassasiyeti dışında tüm sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Laboratuar tetkiklerinde,
WBC 23.100/mm3 (%97 PMNL), C-reaktif protein: 3.17 mg/dL idi. PA akciğer grafisi normal olarak değerlendiril-
di (Resim 1). Ateş etyolojisi araştırılmak üzere yatırılarak kan kültürleri alındı. Sabah tekrarlanan fizik muayenesin-
de, sağ göğüs arka duvarı orta alanda solunum sesleri kabalaşmış olarak değerlendirildi. Tekrarlanan PA akciğer gra-
fisinde sağ orta alanda hilustan perifere doğru uzanan homojene yakın, içinde hava bronkogramları görülen dan-
site artışı izlendi (Resim 2).

TARTIŞMA: Pnömokoksik pnömonide ateş, balgam ile birlikte öksürük, dispne ve plöretik göğüs ağrısı en sık sap-
tanan bulgular olup akciğer grafisinde genellikle lober infiltrasyon beklenir. Karın ağrısı özellikle çocukluk yaş gru-
bunda ve alt lob tutulumlarında pnömoniye eşlik eden bir bulgu olabilmektedir. Ayrıca, pnömoninin ilk 24 saatin-
de akciğer grafisi normal görünümde olabilir. Bu olguda, ilk akciğer filminin normal olması hastalığın başlangıç dö-
nemi olarak yorumlanmış, ancak, gelişinde tek semptomu karın ağrısı olan üst-orta lob pnömonisi, sık karşılaşıla-
mayacak sıra dışı başlangıç olması nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Pnömoni, Streptococcus pneumoniae

Streptococcus equisimilis’e Ba¤l› Septik Artrit/Protez Enfeksiyonu
Olgusu

Sipahi Oğuz Reşat1, Çalık Şebnem1, Pullukçu Hüsnü1, Taşbakan Meltem Işıkgöz1, 
Arda Bilgin1, Tünger Alper2, Ulusoy Sercan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,İzmir

Amaç: Sağ dizinde kızarıklık, şişlik ve ısı artışı yakınması olan ve ponksiyon sıvısından S. equisimilis soyutlanan 71 yaşında-
ki bir erkek olgu sunulmuştur.
Olgu: Yetmişbir yaşında erkek hasta bir gün önce başlayan ateş yüksekliği, sağ dizinde kızarıklık, şişlik ve ısı artışı yakın-
maları ile acil servise başvurmuş. İnfeksiyon hastalıkları konsültan hekimi tarafından öyküsü sorgulandığında, dört yıldır di-
yabet hastası olup insülin kullandığı, 2002’de sağ dizinden gonartroz nedeniyle total diz protezi ameliyatı ve 2003’te ko-
roner by pass ameliyatı geçirdiği, 2004’te sağ dizinde gelişen protez eklem enfeksiyonu (etken izole edilememiş, ampisi-
lin-sulbaktam ile tedavi edilmiş) nedeniyle tedavi aldığı öğrenildi. Fizik bakıda sağ dizinde kızarıklık, şişlik ve ısı artışı sap-
tandı. Yapılan incelemelerde lökosit sayısı: 20700/mm3 (Nötrofil: %92), CRP: 4.59 mg/dl, eritrosit sedimantasyon hızı: 17
mm/saat, üre: 74 mg/dl, kreatinin: 2.2 mg/dl olarak saptandı. Diz ponksiyon sıvısında > 1000 lökosit/mm3 görüldü. Gram
boyamada mikroorganizma saptanmayan hastada protez eklem enfeksiyonu tanısıyla ampirik olarak ampisilin-sulbaktam
1 gr flk 4 x 1 başlandı. Ponksiyon sıvısı kültüründe S. equisimilis soyutlandı. Köken penisilin, eritromisin ve teykoplanine
duyarlı, kloramfenikol ve tetrasikline dirençli bulundu. Yakınmaları gerileyen hastada tedavinin 10. gününde sağ dizinde
tekrar şişlik gelişmesi üzerine tekrarlanan ponksiyonunda eklem sıvısında silme lökosit görüldü, kültüründe üreme olma-
dı. Ampisilin-sulbaktam kesilerek damariçi yolla teykoplanin tedavisine geçildi ve altı hafta süreyle tedavi edildi. Tedavi bi-
timinde ponksiyon tekrarlandı, eklem sıvısında lökosit görülmedi, sıvının kültüründe üreme olmadı. Altı haftanın sonun-
da hasta ek tedaviyi kabul etmedi. Hastanın bir yıllık izleminde relaps veya reinfoksiyon saptanmadı. 
Sonuç: Septik artrit/protez enfeksiyonlarında uygun kültür yöntemlerinin kullanılması tanıda önemlidir. Olgu araştırıldığı
kadarıyla Türkiye’den bildirilen ilk S.equisimilis artriti olgusudur. Ayrıca literatürde bu etkenin sorumlu oluğu ilk protez en-
feksiyonu olgusudur.
Anahtar Kelimeler: C grubu treptokoklar, Streptococcus equisimilis, Septik artrit, Protez enfeksiyonu

P-038

P-039
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Palpebral fiarbonda Orbital Doppler Ultrasonografi

Artaş Hakan1, Cihangiroğlu Mustafa2, Akbulut Ayhan3

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Elazığ
2Ergani Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ergani
3Fırat Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Elazığ

AMAÇ: Palpebral şarbon tanısı alan 3 hastada lokal ödem döneminde ve tedavi sonrası dönemde orbital vasküler
hemodinaminin değerlendirilmesidir.
MATERYAL-METOD: Palpebral şarbon tanısı alan 3 hastada lokal ödem döneminde ve tedavi sonrası dönemde or-
bital Doppler yapılarak her iki tarafta oftalmik arter (OA) ve santral retinal arter (SRA) piksistolik (PSH) ve enddias-
tolik hızları (EDH) ve resistif indeksleri (Rİ) ve pulsatilite indeksleri (Pİ) değerlendirildi.
BULGULAR: 3 hastada da tek göz etkilenmişti. Yapılan Doppler sonografide etkilenen gözde palpebrada cilt altın-
da belirgin ödemle uyumlu cilt altı dokuda kalınlaşma ve ödemli görünüm izlendi. Tüm hastalarda etkilenen göz
ile normal göz arasında OA ve SRA, Rİ ve Pİ değerleri ile PSH ve ESH arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Tedavi son-
rasında tedavi öncesi dönemde de farklılık izlenmedi. 
TARTIŞMA: Antraks, Bacillus anthracis tarafından oluşturulan septisemik özellikte, akut, enfeksiyöz bir hastalıktır.
Organizmanın ciltte ve özellikle kesik veya yaralanma sonrasında enfekiyonlara daha yatkın hale gelen ciltte yerleş-
mesi ile gelişir. Enfekte hayvanlarla temas ile spor veya basil alındığı için, sıklıkla hayvanla temasın olduğu; el, kol,
yüz ve boyunda gelişir. Sporlardan basillerin oluşumu ile birlikte toksin salınımı gerçekleştiği için lokal ödem gelişi-
mi ilk bulgu olarak tespit edilir. Palpebrada bağ dokunun az olması nedeniyle yüzde lokal ödemin en fazla görül-
düğü yerdir. Çalışmamızda palpebral şarbon vakalarında lokal ödemin şiddetli olduğu dönemde orbital hemodina-
minin bozulmadığı izlenmiştir. Daha önceki çalışmalar da çalışmamızla uyumlu olup, OA ve SRA de Rİ ve Pİ değer-
lerinin göz kapağı ödeminde değişmediğini bildirmişlerdir. Orbital doppler ultrasonografi orbital hemodinamiyi de-
ğerlendirmede uygun bir modalite olup palpebral şarbonda etkilenen gözde hemodinaminin etkilenmediği sap-
tanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Palpebra, Doppler, Şarbon

P-040

Resim 1. Olgunun başvuru sırasındaki PA akciğer
grafisi

Resim 2. Olgunun ikinci gün çekilen PA akciğer
grafisi
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Yayg›n Veziküler Lezyonlarla Seyreden Deri fiarbonu Olgusu

Özden Kemalettin, Karaca Cezmi, Erol Serpil, Özkurt Zülal, Kadanalı Ayten, 
Parlak Mehmet

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum

Ülkemizde endemik bir hastalık olan şarbon, infekte hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Deri, ak-
ciğer ve gastrointestinal olmak üzere üç önemli klinik formu vardır. Etken Gram pozitif, spor oluşturan bir basil olan Bacillus anth-
racis’dir. 
OLGU: Kırsal alanda yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki erkek hasta, hastalandığını fark ettikleri bir hayvanı kestikten
2 gün sonra sol kolunda daha belirgin olmak üzere her iki kolunda şişlik ve yara oluşması şikayetiyle bulunduğu bölgedeki dev-
let hastanesine başvurmuş. Bu hastanede yatışı sırasında lezyonlarının giderek yayılması, büyümesi ve parmaklarında uyuşma şi-
kayetinin gelişmesi üzerine hastanemize sevk edilmiş.
Acil servise başvuran hastanın yapılan muayenesinde ateş: 37°C, Nabız: 80/dk, TA: 110/70 mmHg olarak saptandı. Sağ el dorsalin-
de 2 cm ve işaret parmağı üzerinde 1 cm çaplarında iki adet veziküler lezyonu vardı. Sol elde ise, büyüklükleri 1 cm ile 10 cm ara-
sında değişen çok sayıda eritematöz zemin üzerine yerleşmiş avuç içini de kapsayan vezikülobüllöz lezyonları bulunmaktaydı. Ayrıca
hastanın her iki kolunda belirgin ödem ve aksiller lenfadenit mevcuttu. Hastanın lökosit sayısı 20900/mm3, sedimantasyon hızı
100 mm/saat, CRP düzeyi 15 mg/dl olarak tespit edildi. Lezyondan alınan örneğin incelenmesinde Gram pozitif basiller görüldü.
Kliniğimize yatırılan hastaya kristalize penisilin ve prednizolon başlandı. Birinci haftanın sonuna doğru lezyonları belirgin olarak
gerilemeye ödemi kaybolmaya başladı. Gerileyen lezyonlar yerlerini nekroz ve kabuklanmaya bıraktı.
SONUÇ: Hayvan ya da hayvan ürünleriyle temas öyküsü olan bir kişide ağrısız veziküler lezyonların ve ödemin bulunması şarbo-
nu düşündürmelidir. Ayrıca veziküllerin yaygın ve çok sayıda olabileceğini ve ülkemizde halen sık görülen bir hastalık olduğunu
yeniden hatırlatmak amacıyla bu olgu bildirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ödem, Şarbon, Vezikül

P-041

Resim 1. Hastanın kliniğimize başvurduğu gün
sol kolunda bulunan lezyonların görünümü.

Resim 2. Hastanın kliniğimize başvurduğu gün
sol el avuç içinde bulunan veziküler lezyonu.

renkli !!!renkli !!!

Resim 3. Hastanın kliniğimize gelişinden sonraki
birinci ayda sol kolunun görünümü.

renkli !!!
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Multipl Cilt Abselerinin Efllik Etti¤i Pott Hastal›¤›

Arslan Tuğba, Yapar Derya, Taşer Banu, Çaylan Rahmet
SB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Tüberküloz ülkemizde endemik olarak görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Pott hastalığı, iskelet sistemi tüberkülozu-
nun en sık görülen şekli olup, akciğer dışı organ tüberkülozu içinde %4.6-6.1, cilt tüberkülozu ise %1 oranındadır. Kli-
niğimizde izlediğimiz Pott hastalığı tanılı bir vaka, ciltte yaygın soğuk abselerin eşlik etmesi nedeniyle irdelenmiştir. 

73 yaşında kadın hasta sırtında ve göğüste, dört aydır devam eden ağrısız akıntılı şişlikler, sırt ağrısı ve ateş şikayet-
leriyle etyoloji araştırılmak üzere kliniğe yatırıldı. Fizik muayenesinde vücut ısısı normal sınırlarda idi, sağ subkostal
bölgede 1 x 1 cm boyutunda hareketli, kızarıklık göstermeyen kitle, sağ skapula altında pürülan akıntılı kitle ve sol
omuzda 6 x 8 cm boyutunda hassas kitle mevcuttu, akciğer muayenesi doğaldı. Laboratuar incelemelerinde beyaz
küre 8600 K/uL, hemoglobin 10.4 g/dl, eritrosit sedimentasyon hızı 106 mm/saat, CRP 59 mg/L, akciğer grafisi
normal, intradermal tüberkülin testi negatifti. Torakal MR’da T9 ve T10 vertebraların korpuslarında kontrast tutu-
lumu gösteren abse kolleksiyonları saptandı. Bronkooalveolar lavaj ile alınan örnekte ve ciltteki akıntılı lezyondan
alınan örnekte çalışılan tüberküloz polimeraz zincir reaksiyonu negatif bulundu. Kültürde etken izole edilemedi. Ab-
dominal bölgede cilt yüzeyinde yeni oluşmaya başlayan kitlenin patolojik incelemesi tüberkülozla uyumlu bulun-
du. Hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Sol skapula üzerindeki lezyonun ultrasonografik incelemesi abseyle
uyumlu bulunması üzerine, perkutan drene edildi ve alınan örnekte tüberküloz PCR pozitif saptandı. Tedavinin
üçüncü haftası içerisinde olan hastanın izlemi devam etmektedir.

Tüberküloz, çeşitli sistem tutulumları ve uzun tedavi süresi ile halen ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Cilt tüberkülozu dissemine tüberkülozun çok nadir formu olup, alışık olunmayan bulguları nedeni ile hızlı uygun
tanı ve tedavi için farkındalığın artırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Pott hastalığı, Cilt tüberkülozu

Multipl Abse ile Seyreden Atipik Mycobacterium Enfeksiyonu

Keske Şiran, Çaylan Rahmet, Yapar Derya, Açıkgöz Cibali, Taşyaran Mehmet Akın
1Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klniği, Ankara

Atipik mikobakteriler insanlarda nadiren hastalık yapan mikroorganizmalardır ve genellikle pulmoner sistemi etkilemekte-
dirler. Atipik mikobakterilere bağlı dissemine enfeksiyonlar genellikle immünkompromize konakta görülmekle birlikte, va-
kamızda olduğu gibi nadiren immünkompetan bireyde de ciddi kliniğe yol açabilmektedirler. 

Kliniğimize 1.5 aydır süren ateş, kuru öksürük, karın ağrısı, sağ uyluk ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri ile başvuran 26 yaşın-
daki erkek hastanın fizik muayenesi; kaşektik görünüm, 39°C ateş, sağ uyluk ön yüzünde hiperemi dışında normaldi. La-
boratuvar tetkiklerinde beyaz küre: 13200 K/uL, Hb: 12.5 g/dL, Plt: 321000 K/uL, sedimentasyon hızı 96 mm/saat, C-re-
aktif protein düzeyi 128 mg/L, biyokimyasal testler ve akciğer grafisi normaldi. Anti HIV antikorları negatifti. İntradermal
tüberkülin testi 18 mm idi. Yapılan görüntüleme tetkikleri sonrası psoas kasında saptanan abse perkutan olarak drene edil-
di. Ampirik olarak ampisilin-sulbaktam ve amikasin tedavisi başlanan hastanın çekilen torakolomber MR’sinde akciğerde
mikroabseler, torakal bölgede paravertebral alanda, lomber vertebra korpusunda, sağda iliak kanat, gluteal bölge ve uy-
luk proksimalinde abse formasyonları saptandı. Bulguların öncelikle Pott hastalığıyla uyumlu bulunması üzerine tedavi izo-
niazid, rifampisin, pirazinamid, etambutol ile değiştirildi. Sağ uyluk absesinden alınan örnekte atipik mikobakteri üreme-
si saptandı, ancak tiplendirme yapılamadı ve anti-tüberküloz tedavisine trimetoprim sulfometoksazol eklendi. Bu kombi-
ne tedavi ile şikayetlerinde belirgin gerileme olan hastanın 6 ay sonraki kontrol görüntüleme yöntemlerinde patoloji sap-
tanmadı. Şu anda tedavisinin 9. ayında olan hasta sorunsuz olarak izlenmektedir.

İmmünkompetan konakta az sayıda vakada atipik mikobakterilere bağlı psoas absesini de içeren multipl abse formasyon-
ları bildirilmiştir. Tedavi rejimi net olmamakla birlikte perkutan drenaj ile birlikte uygulanacak uzun süreli medikal tedavi
ile başarılı sonuç almak mümkündür. Disemine enfeksiyon veya psoas absesi kliniğine atipik mikobakterilerin de sebep ola-
bileceği hatırda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Atipik mikobakteriler, Psoas absesi, İmmünkompetan
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Bakteriyel Enfeksiyonlar-Toplum Kökenli

Cilde Spontan Fistülize Olan Bilateral Psoas Apsesi

Artaş Hakan1, Cihangiroğlu Mustafa2, Akbulut Ayhan3

1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ
2Ergani Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ergani, Diyarbakır
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Tüberküloza bağlı psoas apsesi oldukça nadir görülen bir ekstrapulmoner tüberküloz formudur ve spinal tutulum
olmaksızın gelişebilmektedir. Kas-iskelet tüberkülozu ekstrapulmoner tüberküloz olgularının %35’ini teşkil etmek-
tedir. Bu olguların da %50-60’ında omurga tutulumu gözlenmektedir. En sık torakolomber bölge tutulmaktadır. 65
yaşında erkek hasta sol yan ağrısı ve şişlik şikayetleri ile başvurdu. Muayenede karın sol tarafta perküsyonla matite
veren ele gelen şişlik saptandı. Hemoglobin: 9.2 mg/L, sedimantasyon hızı: 120 m/saat, CRP: 45 mg/dL saptandı.
Abdominal ultrasonografi incelemesinde solda retroperitoneal alanda 15 x 16 cm sağda 5 x 4 cm’ye ulaşan tüm
psoas kası seyri boyunca yerleşen multiseptalı abse ile uyumlu mayii lokulasyonları izlendi. Batın tomografik ince-
lemeleri ultrasonografi ile uyumluydu. Manyetik rezonans incelemede torako lomber bölgede spondilodiskit bul-
guları izlendi. Tedavi ve etkenin saptanması amacıyla perkutan drenaj planlandı. Drenajdan bir gün önce solda pos-
teriorda, lomber bölgede absesinin cilde fistülizasyonu ve spontane pürülan mayii drenajı izlendi. Aynı gün karşı
tarafta sağ psoas kasındaki abseye 9F abse drenaj setiyle ultrasonografi eşliğinde 200 ml pürülan mayii drene edi-
lip 5 gün drenaja bırakıldı. Püyden yapılan mikrobiyolojik incelemede Ehrlich Ziehl-Neelsen boyamada asidorezis-
tan basiller görüldü. Hastaya dörtlü anti-tüberkülo tedavi başlandı. Birinci ay kontrol tomografisinde sağ psoas ab-
sesinin tamamen kaybolduğu ve sol psoas kasındaki absenin belirgin gerilediği izlendi. Hastanın tedavi ve izlemi
halen devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoas, Fistülize, Tüberküloz
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Viral Enfeksiyonlar

K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli ile Etkin Mücadelede Gözden Kaçanlar

Gedik Habip
Ağrı Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ağrı

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA),ülkemizde ilk olarak 2002 yılında sesini duyurmuş; 2002-2006 yılları arasında 36, son altı ay
içerisinde de 21 kişinin ölümüne sebep olarak ülke gündemine yeniden girmiştir (1,2).

Virus 30 tür keneden izole edilmiş olup 28 Ixodidae, 2 Argasidae türleridir.

Ülkemizde Rhipicephalus Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sığır ve koyunlarda %52, Boophilus decolaratus (%32.5), Hyalomma
marginatum koyunlarda %5.16, sığırlarda %23.53; Dermacentor sığır ve koyunlarda %6 olarak tespit edilmiştir (4).

Türkiye’ye KKKA’nın endemik olduğu İran ve Irak’tan yılda 500-600 bin büyükbaş, 4-5 milyon küçükbaş kaçak hayvan girişini son yıllar-
daki artan KKKA vaka ve kene sayısı ile birlikte ele alındığında bu durumun nekadar manidar olduğunu düşündürmektedir (5,6)

Hastalığı önlemede:

*Hayvancılığın etkin olduğu bölgelerde kene enfestasyonları ve hastalık açısından veteriner-yetiştirici işbirliği hedef alınarak eğitim veril-
mesi, enfestasyonlara karşı evcil hayvanların ilaçlama programlarının yapılması

* Kene larvalarının nimfe dönüşmesinde konak olan vahşi hayvanların takibinin yapılması

* Kene populasyonunun yüksek olduğu bölgelerde ilaçlama, zorunlu hallerde anız yakma, toprak sürme hatta orman taban örtüsünün de-
ğiştirilmesi gibi işlemlerin uygulanması

* Piknik alanlarındaki kene ve diğer yabani hayvanların takibi ile bölge ilaçlamalarının yapılması ve gerektiğinde Repellentler (böcek kaçı-
rıcı ilaçlar) kullanımının önerilmesi

* Çiftçilik ve avcılıkla uğraşan kişilerin bilgilendirilmesi 

* Endemik ülkelerin tarım ve sağlık yetkilileriyle işbirliği yapılması gibi önlemlerin etkili olacağı düşünülmektedir (2).

Mevcut hasta sayısı ve ölüm sonuçları göstermektedir ki, bu hastalığa karşı mücadelede en etkin basamak saha ve kırsal kesim önlem-
lerinin bulunduğu birinci basamak önlemlerdir. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı’nın kaçak hayvan girişi ve saha kontrolleriyle bu hastalığa kar-
şı önemli bir yol katedilebilineceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kene, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

P-046

K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli: Olgu Sunumu

Çevik Figen Çağlan, Naz Hasan, Aykın Nevil
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) akut ve ciddi seyirli, mortalitesi yüksek bir viral hastalıktır. Kene ile ısırılma son-
rası inkübasyon süresi genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Semptomları 10. gün başlayan, KKKA ta-
nısı ile izlenen olgumuzu sunarak, Eskişehir çevresinde de bu hastalığın görülebileceğine dikkat çekmek istedik. 

64 yaşında, bayan hasta yüksek ateş, halsizlik, bulantı, şiddetli baş ağrısı ve yaygın vücut ağrısı şikayetleri ile baş-
vurdu ve yatırıldı. Fizik incelemede ateş 38°C, genel durumu orta idi, huzursuz görünümü dışındaki diğer bulgula-
rı olağandı. Hastada hemorajik bir bulgu mevcut değildi. Geliş laboratuvar bulguları Hb 10.7 gr/dl, lökosit
2800/mm3, trombosit 173.000/mm3, CRP 69 mg/L, aPTZ, ALT, AST, LDH, CK, renal fonksiyonları normaldi. Has-
taya ateş, şiddetli baş ağrısı ve lökopeni nedeniyle Seftriakson 2 x 2 gr/gün IV tedavi başlandı. Serebral BT incele-
mesi normal olarak bulundu. Şiddetli baş ağrısı ve ateş nedeniyle yapılan lumbal ponksiyon sonrası BOS inceleme-
sinde, biyokimyasal ve mikrobiyolojik bulgular normal olarak değerlendirildi. Salmonella ve Brucella tüp aglütinas-
yon testleri negatifti. Kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Yatışının 4. günü, 15 gün önce kene tarafından ısı-
rıldığı öğrenilen hasta, hemen izole odaya alındı. Oral Ribavirin 2 gr/gün proflaksi tedavisi başlandı. Aynı gün, la-
boratuvar değerleri Hb 12.6 gr/dl, lökosit 2200/mm3, trombosit 91.000/mm3, aPTZ normal, ALT 85 U/L, AST 48
U/L, LDH 475 U/L, CK 228 U/L tespit edildi. Yatışının 9. günü hastanın serumunda KKKA virusu IgM (ELISA ile) po-
zitif bulundu. Yatışının 14. günü klinik ve laboratuvar bulguları düzelen hasta önerilerle taburcu edildi.

KKKA’nin endemik olarak görüldüğü bölgelerde, nonspesifik semptomlarla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda KKKA
de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
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Viral Enfeksiyonlar

K›r›m Kongo Hemorajik Atefli Virusu Anne Sütü ile Bulafl›yor mu?

Erbay Ayşe1, Çevik Mustafa Aydın1, Öngürü Pınar1, Gözel Gökhan1, Akıncı Esragül1, 

Kubar Ayhan2, Bodur Hürrem1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Viroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi (KKHA), Bunyaviridea ailesindeki Nairovirus’lar tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Enfeksiyon
insanlara Hyalomma cinsi kenelerle veya kan ve vücut sıvılarının direkt teması ile veya viremik kümes hayvanları ile bulaşır. Anne sütün-
den bebeğe geçişi hakkında herhangi bir veri yoktur. Bu makale, KKKA enfeksiyonu olan 2 annenin sütünde KKHA virusunu araştırmak
için planlanmıştır.

MATERYAL-METOD: 2007 Haziran ve Temmuz aylarında yeni doğum yapmış ve emziren 2 kadın hasta KKHA enfeksiyonu ön tanısı ile
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastalarda RT-PCR yöntemi kullanılarak kan ve anne sütünde KKHA virusu
araştırıldı.

OLGU:

Olgu 1: Daha önce sağlıklı olan 18 yaşında kadın hasta ateş, üşüme, titreme myalji, bulantı, halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Hastaneye
başvurduğunda 3 aylık bebeğini emziriyordu. Kanda RT-PCR ile KKHA virus titresi 9.7 x 106 RNA kopya/ml idi. Aynı gün sütte RT-PCR ile
bakılan KKHA virus RNA’sı negatif idi. Bebeğin 10 günlük takibinde RT-PCR, hemogram ve biyokimyasal tetkikleri normal idi. Hasta has-
taneye yatışının 7. günü şifa ile taburcu edildi.

Olgu 2: 24 yaşında kadın hasta ateş, üşüme, titreme, halsizlik ve myalji ile başvurdu. Hastaneye başvurduğunda 5 aylık bebeğini emziri-
yordu. Kanda RT-PCR ile KKHA virus titresi 6.4 x 106 RNA kopya/ml idi. Aynı gün sütte RT-PCR ile bakılan KKHA virus RNA’sı negatif idi.
Bebeğin 10 günlük takibinde RT-PCR, hemogram ve biyokimyasal tetkikleri normal idi. Hasta hastaneye yatışının 5. günü şifa ile taburcu
edildi.

SONUÇ: Her ne kadar bu iki olguda anne sütüne KKHA virusunun geçtiği gösterilemese de anne ile bebeğin yakın teması göz önüne alın-
dığında, enfeksiyon açısından dikkatli olunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi, Anne sütü

P-048

K›r›m Kongo Hemorajik Ateflinde Neopterin Düzeyi ve
Mortalite ile ‹liflkisi

Öngürü Pınar1, Akgül Emin Özgür2, Akıncı Esragül1, Yaman Halil2,

Kurt Yasemin Gülcan2, Erbay Ayşe1, Bayazıt Fatma Nurhayat1, Bodur Hürrem1,

Erbil Kemal2, Açıkel Cengiz Han3

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı,
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Kırım Kongo Hemorajik ateşi (KKHA) Bunyaviridea ailesinden, Nairovirus genusundan olan KKHA virusu ile bulaşan, kanamalarla
seyreden multisistemik bir hastalıktır. KKHA patogenezi tam aydınlatılamasa da endotel önemli bir role sahiptir. Hemorajik ateş etkenle-
rinden olan Filoviruslarda direkt olarak endotelin etkilenişi yanı sıra indirekt olarak mononükleer fagositik hücrelerden sitokinlerin salgıla-
nışı da patogenezde etkilidir. Plazma neopterini, monosit deriveli makrofaj ve dendritik hücrelerden salgılanan, makrofajların aktivasyonu-
nu yansıtan bir moleküldür. Bugüne kadar KKHA enfeksiyonunda neopterin düzeyleri araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı; KKHA enfek-
siyonu olan hastalarda serum neopterin düzeylerinin belirlenmesi ve klinik öneminin araştırılmasıdır.

MATERYAL-METOD: Mayıs-Kasım 2006 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine KKHA tanısı konulan yatan 51
hastadan hastaneye yatışlarının ilk günü serum örneği alınarak -80 derecede saklandı. Serum neopterin konsantrasyonları florometrik yön-
tem kullanılarak likid kromatografi ile ölçüldü. KKHA enfeksiyonu olan hastaların ilk gün neopterin düzeyleri sağlıklı kontrollerle (n= 30)
karşılaştırıldı. Ayrıca yaşayan ve ölen hastaların neopterin düzeyleri karşılaştırılarak mortalite ile ilişkisi araştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS
11.5 istatistiksel paket program kullanıldı.

SONUÇLAR: KKHA enfeksiyonlu hastalarda hastaneye yatışın ilk günü ortalama neopterin konsantrasyonu (73.22 ± 54.30 nmol/L) kont-
rolden (4.78 ± 1.26 nmol/L) yaklaşık 15 kat yüksek olup bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p< 0.0001). Ölen hastalardaki ortalama ne-
opterin konsantrasyonu (153.66 ± 81.34 nmol/L) ise yaşayanlardan yaklaşık 3 kat yüksek saptandı (55.99 ± 24.09 nmol/L). Bu fark da is-
tatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0,0001). Sonuçta serum neopterin düzeylerinin mortalite ile ilişkili olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi, Mortalite, Neopterin
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Klini¤imizde 2006-2007 Y›llar›nda Takip Edilen K›r›m Kongo 
Kanamal› Atefli Olgular›n›n De¤erlendirilmesi

Öztürk Doğan Barış1, Gürbüz Yunus1, Kuşcu Ferit1, Gül Serdar2, Şencan İrfan1

1SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Sorgun Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Yozgat

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yaklaşık 30 ülkeye yayılmış, esas olarak kene ısırığı ile bulaşan zoonotik bir has-
talıktır. İnsanlar hastalığın geliştiği bilinen tek konaktır. Aniden başlayan ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve baş dönmesiy-
le karakterizedir. Bazı hastalarda hemorajik dönemler olabilir. Tanı, enzim işaretli immunoassay veya PCR ile konulur. 

Hastanemizde 2006-2007 yılları arasında 20 KKKA vakası izlendi. Hastalarımızın %80’i hayvancılık veya çiftçilikle
uğraşıyordu ve çoğu Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinden başvurdular. Yüzde onu ise kırsal bölgeyi ziyaret et-
mişti. Biri hastane personeli olmak üzere iki hastamızda (%10) nozokomiyal bulaş mevcuttu. Hastaların %55’inde
kene ısırığı hikayesi vardı, %75’inde hastalığın ilk semptomu ateş iken, %25’inde baş ağrısıydı. Hastaların % 20’sin-
de ağız kuruluğu ve düşük kan basıncına rastlanırken, bir hastada hepatomegali, bir hastada da görme bozukluğu
tespit edildi. Swanepoel kriterlerine göre sınıflandığında, hastaların %45’i hasta bu kriterlere göre ciddi sınıfına gir-
di ve bu hastaların tamamının kan veya kan ürünlerine ihtiyacı oldu. Bu kriterlerine göre ciddi olarak sınıflanmayan
hasta grubunda ise biri dışında transfüzyon ihtiyacı olmadı. Bir hastaya ribavirin tedavisi verildi. Hastaların %95’i
şifa ile taburcu olurken, mortalite oranımız %5’di. 

KKKA’inde mortalite oranı dünyada %30’a kadar ulaşırken, ülkemizde ise 2006 yılı verilerine göre %6 civarındadır.
KKKA’nin klinik seyrini değiştirebilecek özgül bir tedavi yoktur. Bu nedenle özellikle hastalığın görüldüğü bölgeler-
de yaşayan insanların hastalık konusunda bilinçlendirilmeleri ve kene ile mücadele önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, Kene, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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ESOGÜ T›p Fakültesi Hastanesi'nde ‹zlenen K›r›m Kongo Hemorajik
Atefli Olgular›n›n De¤erlendirilmesi

Nemli Salih Atakan, Nayman Alpat Saygın, Özgüneş İlhan, Doyuk Kartal Elif,
Erben Nurettin, Usluer Gaye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi (KKHA) Afrika, Asya, Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinde 30’dan fazla ülkede tanım-
lanmış, ülkemizde de son yıllarda güncel hale gelen ve ölümcül seyredebilen viral bir enfeksiyondur. Bu çalışmada kliniği-
mizde KKHA tanısıyla izlenen, 4 olgunun klinik bulguları, laboratuvar değerleri ve klinik seyirleri açısından değerlendirilme-
si amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Kliniğimizde klinik ve laboratuvar bulgularıyla KKHA tanısı alan, ELISA ile KKHA IgM (+) saptanan 4
olgu ayrı ayrı retrospektif olarak incelendi. Demografik verileri, başvuru şikayetleri, klinik ve laboratuvar bulguları değerlen-
dirilmeye alındı.

OLGU: Olguların ikisinde kene ile temas öyküsü mevcuttu, birinde böyle bir öyküye ulaşılamadı ancak kırsal alana seyahat
tarifliyordu. Son olguda ise fizik muayenede kene saptandı. Halsizlik, ateş, genel vücut ağrısı ortak başvuru şikayetleriydi.
Bir olgu ise solunum güçlüğü nedeniyle hastaneye getirildi ve larinks ödemi saptandı. Olguların ikisinde fizik muayenede
döküntü saptandı, diğer iki olguda patolojik bir bulguya rastlanmadı. Olguların üçünde başvuru sırasında veya izleminde
transaminaz, laktat dehidrogenaz, kreatinin kinaz değerlerinde yükselme, hematolojik parametrelerde düşme saptandı. Bir
olguda ise başvuru sırasında yalnızca transaminaz yüksekliği saptandı. İzlemde laboratuvar değerlerinin normal sınırlara gel-
diği izlendi. Olgularda kan örneğinde KKHA IgM pozitifliğinin saptanması ile tanı kesinleştirildi. Tüm olgular ribavirin teda-
visi aldı ve mortalite izlenmedi.

SONUÇ: KKHA %30’a ulaşan mortalite oranı, ülkemizde endemik olarak görülmesi nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur.
Bu nedenle kene ile temas öyküsü olsun ya da olmasın uygun klinik özellikleri gösteren hastalar özellikle KKHA’nın endemik
olarak görüldüğü yerlerde dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli, bu hastalarda KKHA ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi, Klinik
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Kene Temas› Öyküsü Olmayan Klinik ve Laboratuvar Bulgular› 
K›r›m Kongo Hemorajik Atefli (KKHA) ile Uyumlu KKHA Yönünden
Seropozif Olgular›m›z›n ‹rdelenmesi

Kaya Kılıç Esra1, Kurtoğlu Yasemin1, Yılmaz Umut2, Bulut Cemal1, Cesur Salih1,

Kınıklı Sami1, Irmak Hasan1, Demiröz Ali Pekcan1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Kliniğimizde izlediğimiz, kene ve enfekte hasta ile temas öyküsü olmadan, KKHA ile uyumlu klinik ve laboratuvar bulguları olan, KKHA yö-
nünden seropozitif iki olguyu sunduk.

OLGU 1: 67 yaşında erkek hasta Mamak ilçesinden 6 gündür süren ateş, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurdu. Anamnezinde
kene teması yoktu. Fizik muayenesinde ateş: 36.3°C, nabız: 76/dk, sağ akciğerde bazalde krepitan raller mevcuttu. Laboratuvar inceleme-
sinde; lökosit 19.400/mm3, trombosit: 63.000, sedimentasyon: 11 mm/saat, CRP: 6.45 mg/dl, AST: 506 U/L, ALT: 487 U/L, DBİL: 1.09
mg/dl, İNDBİL: 2.51 mg/dl, CK: 572 U/L, PT: 12.5 sn, aPTT: 34.30 sn, HBsAg: negatif, Anti-HCV: negatif, EBV ve CMV IgM: negatif, PA
grafisinde sağ bazalde infiltrasyonu mevcuttu. Hastaya pnömoni tanısıyla levofloksasin i.v başlandı. Hastanın ELISA testi sonucu KKHA IgM
pozitif olarak geldi.

OLGU 2: 60 yaşında erkek hasta Çubuk ilçesinden halsizlik, öksürük, yaygın kas ağrısı şikayetleri ile müracat etti. Anamnezinden Thilolux
isimli ilaçla böcek ilaçlaması yaptığı öğrenildi. Hastanın kene teması yoktu. Fizik muayenesinde; Ateş: 37.7°C, nabız: 82/dk, bacaklarda
peteşiyal tarzda lezyon mevcuttu. Laboratuvar bulguları; lökosit 2600/mm3, trombosit: 80.000/ mm3, sedimentasyon: 6 mm/saat, AST:
478 U/L, ALT: 85, CK: 338 U/L, LDH: 1626 U/L, PT: 12.5 sn, aPTT: 48.9 sn, INR: 0.96, HBsAg: negatif, Anti-HCV: negatif, EBV ve CMV IgM:
negatif, CRP: 0.74 mg/dl idi. Toksik hepatit ve KKHA ön tanıları düşünülen hastaya taze donmuş plazma tedavisi verildi. Zehir danışma Thi-
lolux isimli ilacın bu yan etkilere neden olabileceği bildirildi. KKHA için gönderilen kan örneğinde KKHA IgM pozitif olarak geldi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: KKHA için kene teması öyküsü olmasa bile klinik ve laboratuvar bulguları KKHA ile uyumlu olan hastalarda KKHA
yönünden araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Hemorajik Ateşi, Kene teması, Seropozitiflik, Ayırıcı tanı

P-052

K›r›m Kongo Kanamal› Atefli: Kütahya'dan Alt› Olgu

Suntur Bedia Mutay, Hepgüler Kerim Serdar
Kütahya Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Kütahya

AMAÇ: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hafif, orta ve ciddi olmak üzere farklı klinik tablolarda karşımıza çıkabilen zoonotik viral bir
enfeksiyondur. Bu bildiride Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile izlenen altı olgunun yakınmaları, klinik ve laboratuvar bulgula-
rı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: 2007 yılında Kütahya Devlet Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile takip ve tedavi edilen al-
tı hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tanısı hastaların serum örnekleri alınıp Ankara Refik Saydam
Hıfzıssıhha Viroloji laboratuvarına gönderilerek burada ELISA ile KKKA için özgül IgM antikorlarının saptanması ile konmuştur.

BULGULAR: Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları tabloda belirtilmiştir.

TARTIŞMA: Hastalar farklı yerleşim bölgelerinden hastanemize başvurmuştu.

Beş hasta kene ısırması sonrası ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi yakınmaları olduğunu ifade ederek hastanemize başvurmuştu. Ateş
yakınması ile gelen ve ateş etyolojisi araştırılmak üzere kliniğe yatırılan bir hastada ise günler içinde trombosit sayısında düşme
saptanması üzerine kene ile temas vurgulanarak sorulduğunda son on gün içinde kene ısırması olduğu öğrenildi. 

Hastaların hiçbirinde hemorajik klinik tablo ortaya çıkmadı ve hepsinde ılımlı trombositopeni ile birlikte hafif bir klinik tablo var-
dı. Bu durum viral yüklerinin çok yüksek olmadığını düşündürmektedir (1,2).

Bizim hastalarımızdaki hafif klinik seyir, ülkemizde tanımlanmaya başlanmadan önce de aslında bu hastalığın bölgemizde nadir
görülmediğini; olasılıkla bu klinik tablonun özgül olmayan viral enfeksiyon ya da bakteriyel bir enfeksiyonmuş gibi tanımlanmış
olabileceğini akla getirmektedir. Bu nedenle bölgemizde KKKA hastalığının yaygınlığını araştıran seroprevalans çalışmalarının ya-
pılmasına ihtiyaç vardır. 

1- Emerging Infections Diseases Vol.13, No.7, July 2007

2- Emerging Infections Diseases Vol.13, No.5, May 2007

Anahtar Kelimeler: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Zoonoz
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K›r›m-Kongo Kanamal› Ateflinde ‹ntravenöz ‹mmünoglobulin Kullan›m›

Aydın Kemalettin, Köksal İftihar, Aksoy Firdevs, Yılmaz Gürdal,

Sözen Ebru Emel, İskender Serap
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)’nin etkeni Nairovirus genusu, Bunyaviridae ailesinden Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus-
tur. Hastalık multipl organ sistemlerini etkileyebilmekte ve koagülasyon sisteminde meydana gelen defektler sonucu kanamalar gözlenebil-
mektedir. Hastalığın tedavisinde sıvı-elektrolit, kan ve kan ürünlerinin replasmanı en önemli basamağı oluşturmaktadır. Tedavide yeni ara-
yışlar devam etmektedir. İntravenöz immünoglobulin (IVIG) enfeksiyon ve enfeksiyon dışı hastalıklarda denenmiştir. Onaylanmış endikas-
yonları olup, kontrollü klinik çalışmalarla bazı viral hastalıklarda kullanılması uygun bulunmuştur. Çalışmamızda KKKA tanılı hastalara IVIG
tedavisi uyguladık ve sonuçlarını irdeledik.

MATERYAL-METOD: Mayıs-Ağustos 2006 tarihleri arasında KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları servisinde KKKA tanılarıyla izlenen 22
hasta değerlendirildi. Hastaların günlük olarak biyokimyasal ve hematolojik parametreleri bakılarak gerektiğinde sıvı-elektrolit tedavisi, kan
ve kan ürünleri replasmanı yapıldı. Aşağıdaki kriterlere uyan hastalara IVIG tedavisi uygulandı.Trombosit sayısının;

-50000/uL’nin altında ve kanama olması

-20000/uL’nin altında ve ateş olması

-10000/uL’nin altında olması

IVIG verilen ve verilmeyen hastaların hematolojik parametrelerindeki düzelme günleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: KKKA tanısıyla izlenen 22 hastanın 8’ine iki gün süre ile 1 gr/kg/gün IVIG tedavisi uygulandı. IVIG alan hastaların yaş ortala-
ması 44.1 ± 19.5, almayanların 50.1 ± 23.8 idi. IVIG alan hastaların hematolojik parametrelerinin düzelme günü 2.28 ± 0.95 iken, alma-
yanların 4.25 ± 1.95 idi (P= 0.02).

TARTIŞMA: İmmünmodülasyon IVIG’ın en önemli etki mekanizmasıdır. Monosit ve makrofajlardan salınan sitokinleri inhibe ederek antiinf-
lamatuar etki gösterir. Ayrıca eksik olan antiidiyopatik antikorların miktarını yükseltip, otoantikorlarla birleşerek nötralizasyon oluşturur. Hüc-
relerdeki Fc reseptörlerine bağlanarak blokaja neden olup, otoantikorların hedef hücrelere bağlanması engellenir. Böylece viral enfeksiyon-
larla oluşan immünolojik reaksiyonlarla, direkt virusun oluşturduğu hasarları ortadan kaldırabilmektedir. KKKA’de oluşan trombositopeni
mortaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Trombositopeni periferdeki yıkıma bağlı olduğundan, bu yıkımı engellemek için IVIG te-
davide etkili olmaktadır. Verilerimiz, KKKA tedavisinde IVIG uygulanmasının etkili bir seçenek olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: KKKA, IVIG, Viral enfeksiyon

P-054

Tablo 1. Hastaların öykü, klinik ve laboratuvar bulguları

beyaz 
küre

hasta kene ile dip trombosit sayısı ALT LDH
no yakınmaları temas meslek sayısı mm3 mm3 U/L U/L IgM

1. Ateş, baş ağrısı Var Çiftçi 41.000 3900 601 1675 Pozitif

2. Ateş, bulantı-kusma Var Çiftçi 114.000 2500 47 752 Pozitif

3. Ateş, karın ağrısı Var Çiftçi 76.000 2200 41 701 Pozitif

4. Ateş, baş ağrısı Var Çiftçi 84.000 7400 33 521 Pozitif

5. Ateş, eklem ve kas ağrısı Var Çiftçi 74.000 4100 44 710 Pozitif

6. Ateş, halsizlik ve baş ağrısı Var Çiftçi 111.000 4200 22 396 Pozitif
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K›r›m-Kongo Kanamal› Atefli Hastal›¤› Konusunda 
Sa¤l›k Personelinin Bilgi, Tutum ve Davran›fllar›

Yılmaz Gül Ruhsar1, Safran Ahmet1, Çevik Mustafa Aydın2, Buzğan Turan1,

Torunoğlu Mehmet Ali1, Kulaç Esin3

1Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
2Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
3Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu

GİRİŞ: Ülkemizde 2002 yılından itibaren görülmekte olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kontrolünde sağlık çalışanlarının eğitimi en önemli ba-
samaklardan biridir. Biz bu çalışmada KKKA vakalarının rastlandığı illerdeki sağlık kuruluşlarında görev yapmakta olan sağlık personelinin KKKA hastalığı konusun-
daki bilgi, tutum ve davranışları ile ilgili mevcut durumu değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM: On iki sorudan oluşan bir anket formunun, hastalığın görüldüğü altı, hastaların takip ve tedavi edildiği bir il olmak üzere toplam yedi ildeki sağlık ça-
lışanları ile görüşülerek doldurulması sağlandı. Anket formlarındaki verilerin analizinde SPSS programı kullanıldı.

BULGULAR: Anket toplam 493 sağlık çalışanına uygulandı. Çalışma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının 88’i doktor, 294’ü hemşire ve 111’i laboratuvar çalışa-
nı idi. Ortalama yaş 29.8 ± 6.3, ortalama çalışma süresi 7.8 ± 6.4 yıl olarak bulundu. Kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde hekimlerin %83’ü, hemşirelerin
%81’i, laboratuvar çalışanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının %78’inin KKKA hastalığı hakkındaki bilgi düzeylerinin iyi veya çok iyi düzeyde olduğunu belirtmiş-
lerdir. Sağlık çalışanlarının %86’sı enfekte kene tutunması, %76’sı enfekte hayvanın kan/doku veya vücut sıvıları ile mukozal ya da bütünlüğü bozulmuş deri te-
ması, %17’si solunum yolu, %13’ü kene tutunmuş hayvan etinin yenmesi ile bulaş olabileceğini bildirmişlerdir. Sağlık çalışanlarının %32’si, hastaların kan veya
vücut sıvıları ile mukozal ya da bütünlüğü bozulmuş deri teması sonucu bulaş olmayacağını düşünmekteydi. Kene tutunmasından sonraki inkübasyon süresi sağ-
lık çalışanlarının %94’ü tarafından 1-10 gün olarak işaretlenmiştir. Doktorların %61’i sadece destek tedavisinin yeterli olduğunu, %39’u ise destek tedavisi ile bir-
likte 10 gün ribavirin tedavisi uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Anket yapılan sağlık çalışanlarının %84’ü kene tutunması olan bir kişiye doğru yaklaşımın;
kenenin cımbız ya da pens gibi bir araçla çıkarılması şeklinde olacağı seçeneğini işaretlemiştir. Çalışmaya alınan 493 sağlık çalışanının %12’si çıkarılmadan önce
kenenin üzerine alkol ve zeytinyağı gibi kimyasal madde uygulamasının, %3’ü ise kenenin eksizyonla çıkarılmasının doğru yaklaşım olduğunu bildirmiştir.

SONUÇ: Hastalığın gözden kaçırılmaması, hastalara doğru yaklaşımda bulunulması ve nozokomiyal bulaş riskinin azaltılması açısından sağlık çalışanlarının hasta-
lık hakkındaki bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir.

Özellikle hastalığın yoğun olarak görüldüğü yerlerde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerde sürekliliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Sağlık çalışanları, Eğitim, Anket

P-055

Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV, Sifiliz S›kl›¤› ve
Cinsiyetle ‹liflkisinin Araflt›r›lmas›

Kaya Selçuk1, Yavuz Ayla2

1Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezi, Trabzon

AMAÇ: Transfüzyon kaynaklı enfeksiyonlar, transfüzyon sonrası en sık komplikasyonlardandır. Transfüzyon güvenliği açısından bu
enfeksiyonlar için bazı serolojik testlerin yapılması zorunludur. Çalışmamızın amacı, kan donörlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve
RPR sıklığının araştırılması ve enfeksiyon prevalansı ile cinsiyet arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.

YÖNTEM: Nisan 2004-Nisan 2007 arasında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Bankası donör kayıtları geriye dö-
nük tarandı. Toplam olarak 12092 donörün 11791 (%97.5)’i erkek, 301 (%2.5)’i kadındı ve yaşları 18-65 arasında değişmekteydi.
Örneklerde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV pozitifliği chemiluminescent immunoassays ile araştırılırken, sifiliz için rapid plasma reagin
test uygulandı. Veriler ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR: HBsAg seropozitifliği görülen örneklerin 191 (%98)’i erkek, 4 (%2)’ü kadın donörlere aitti. HBsAg seropozitif erkekler
genel donör popülasyonunun %1.58’ini oluştururken; kadınlar %0.04’ü idi. Anti-HCV seropozitifliği donörlerin 26 (%100)’sında,
RPR seropozitifliği 2 (%100)’sinde ve sadece erkek donörlerde görüldü. Anti-HIV hiçbir örnekte pozitif bulunmadı (Tablo I). HBsAg,
anti-HCV ve RPR pozitifliği erkek ve kadın cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi (p> 0.05). Bu enfeksiyonla-
rın üç yıl içindeki seroprevalansları sırasıyla HBsAg %1.90, 1.39, 1.20; anti-HCV %0.31, 0.13, 0.15, RPR %0, 0.02, 0.03 bulundu.

SONUÇ: Ülkemizde HBsAg seropozitifliği %1.6-10.75, anti-HCV %0.1-1.5, RPR %0.04-0.4, anti-HIV %0.001-0.87 arasında değiş-
mekte olup, son yıllarda bu oranlarda bir azalma söz konusudur. Çalışmamızda kan donörlerindeki HBsAg, anti-HCV seropozitifli-
ğinin ülkemizdeki genel ortalamanın altında olduğu ve sevindirici olarak çalışmanın kapsadığı yıllar içinde özellikle hepatit B, he-
patit C virus enfeksiyonunda giderek azalma olduğu görülmüştür. Bu azalmanın, viral hepatitler için rutin tarama programlarının
yapılması, aşı uygulamaları ve kan merkezimizde donör seçim kriterlerinin dikkatle uygulanmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anti-HCV, Anti-HIV, Chemiluminescent immunoassays, HBsAg, RPR, Seroprevalans
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Otomatik Tru-cut ‹¤nesi ile Yap›lan Karaci¤er Biyopsileri: 
Komplikasyonlar ve Etkinlik

Çevik Figen Çağlan, Aykın Nevil, Naz Hasan
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir

AMAÇ: Kronik hepatitli hastalarda, otomatik tru-cut iğnesi ile yapılan perkutan karaciğer biyopsi komplikasyonlarının ve
alınan biyopsi örneklerinin kalitesinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM: Kliniğimizde Ocak 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında yapılan 88 karaciğer biyopsisi değerlendirildi. Hastala-
rın tümüne biyopsi öncesinde koagülasyon testleri, hemogram ve klinik olarak sessiz kitlelerin tanımlanması ve anatomik
olarak biyopsi yerinin belirlenmesi amacıyla hepatobilier ultrasonografi yapıldı. Biyopside 16 gauge x 16 cm ölçülerinde
otomatik, tetikli tru-cut biyopsi tabancası kullanıldı.

BULGULAR: Hastaların %54.5’i kadın, %45.5’i erkek; yaş ortalaması 48.01 + 12.09 (17-65) idi. Etyolojide %29.5 kronik
hepatit B, %68.2 kronik hepatit C ve %2.3 kronik hepatit B + C mevcuttu. Biyopsi sonrası hastalarda % 36.4 karın ağrı-
sı; %13.6 omuz ağrısı; %9.1 sırt ağrısı; %8 terleme; %5.7 baş ağrısı; %2.3 bulantı; %1.1 kol ağrısı ve %1.1 hıçkırık şika-
yetleri tespit edildi. Bir hastamızda biyopsi sonrası safra peritoniti gelişti. Olgu cerrahi tedavi gerektirmeden, konservatif
tedavi ile düzeldi. Biyopsi prosedürü ve materyaline ait bulgular Tablo'da özetlenmiştir.

SONUÇ: Tru-cut iğnesi ile yapılan biyopsilerde komplikasyon riskinin, diğer yöntemlere oranla daha fazla olduğu belirtil-
mekle birlikte; bizim çalışmamızda safra peritoniti gelişen bir olgu dışında major bir komplikasyon tespit edilmedi. Klini-
ğimizde malignensi, dekompanse siroz ve koagülasyon test anormalliği olan hastalara biyopsi yapılmamasının ve biyopsi
öncesi ultrasonografi yapılmasının da komplikasyonların az olmasına katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Alınan biyopsi ma-
teryallerinin %35.2‘sinde 4 ve daha az portal alan içerdiği görüldü. Bu durumun olguların %77.3’üne sadece bir kez gi-
rişim yapılması ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Otomatik tru-cut iğnesi ile yapılan biyopsilerin, prosedürdeki süreyi kısalt-
ması nedeniyle, potansiyel komplikasyonları da azalttığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer biyopsisi, Karaciğer biyopsi komplikasyonları, Otomatik tru-cut iğnesi

P-057

Tablo 1. Enfeksiyonların cinsiyete göre dağılımı

Erkek (%) Kadın (%) (Total (%)

HBsAg pozitif 191 (1.58) 4 (0.04) 195 (1.62)

Anti-HCV pozitif 26 (0.22) 0 (0) 26 (0.22)

RPR pozitif 2 (0.0001) 0 (0) 2 (0.0001)

Anti-HIV pozitif 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Total 11791 (97.5) 301 (2.5) 12092 (100)
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Kronik Hepatit B Hastalar›nda Anti-HDV S›kl›¤›

Kaya Selçuk
1Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Trabzon

AMAÇ: HDV virus enfeksiyonu HBV enfeksiyonlu bireylerde koenfeksiyon ve süperenfeksiyon şeklinde görülebil-
mekte; kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoma gelişiminde oldukça önemli etkilere sahip olmaktadır. Böylesi-
ne ciddi sonuçlara neden olabilmesi nedeniyle biz de HBV taşıyıcısı ve kronik HBV enfeksiyonu olan hastalarımızda
HDV görülme sıklığını araştırdık.

YÖNTEM: Çalışmamızda; Ocak 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolo-
ji polikliniğinde takip ve/veya tedavi edilen HBV taşıyıcısı ve kronik hepatit B hastaları ele alındı. Hastalarımızda, al-
tı aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği yanında altı aylık sürede alanin aminotransferaz (ALT) seviyesinde 2 katlık ar-
tış olması; HBV-DNA’nın polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gösterilmesi ve karaciğer biyopsisi ile kronik
hepatit tanısı koyuldu. Serum örneklerinde HBsAg, HBeAg, anti-HBe, anti-HBcIgM ve antiHBcIgG chemillumines-
cent immunoassay ile çalışılırken, anti-HDV saptanmasında ELISA testi kullanıldı.

BULGULAR: Polikliniğimize müracaat eden kronik hepatit B tanısı almış 75 hastanın 41’i (%54.6) erkek, 34’ü
(%45.3) kadındı. Yaş ortalamaları 30.2 ± 10.5 ve yaşları 6-57 arasında değişmekteydi. Hastaların 50’si (%66.6)
asemptomatik taşıyıcı iken, 25’i (%33.3) kronik hepatitli idi. Kronik hepatitlilerin sadece 1’inde (%4) anti-HDV po-
zitif bulunurken, asemptomatik taşıyıcıların hiçbirinde pozitiflik saptanmadı.

SONUÇ: HBV taşıyıcısı ve kronik hepatit B enfeksiyonu bulunan hastaların takibinde HDV araştırılması önemlidir.
Ülkemizde HBV taşıyıcılarında %0.9-16.2, kronik HBV enfeksiyonlularda %2.2-51.7 arasında değişen anti-HDV po-
zitiflikleri bildirilmektedir. Oranlar bölgesel farklılıklar gösterebilmekle birlikte son yıllarda bazı yayınlar oranlardaki
azalmaya işaret etmektedir. Çalışmamız da bunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-HDV, Hepatit B.

P-058

Tablo 1. Biyopsi Prosedürü ve Materyaline Ait
Bulgular

Sayı %

Premedikasyon 

Var 64 72.7

Yok 24 27.3

Girişim sayısı 

1 kez 68 77.3

2 kez 19 21.6

3 kez 1 1.1

Parça uzunluğu 

1 cm kısa 39 44.3

1 cm ve uzun 49 55.7

Portal alan 

4 ve daha az 31 35.2

5-10 arası 50 56.8

10 ve üzeri 7 8.0



EKMUD Kongresi 2007174

Viral Enfeksiyonlar

Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Kronik Hepatit C Tan›s›yla Takip
Edilen Hastalar›n Retrospektif De¤erlendirilmesi

İskender Gülşen1, Oğan M. Cihat1, Sayılır Kamuran1, Balcı Elçin2

1Ankara Onkoloji Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Ocak 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde takip edilen 21
HCV RNA pozitif hasta değerlendirildi.

YÖNTEM: Hastalar; yaş, cinsiyet, serum ALT düzeyi, batın ultrasonografisi, karaciğer biyopsisi ve HCV genotipi açısından değer-
lendirildi.

BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 21 hastadan 12’si kadın (%57), 9’u erkek (%43), yaş ortalaması 52 ± 12 (32-75 yaş arası)
ve HCV RNA düzeyleri 105-106 kopya/ml arasında tespit edildi.

16 (%76) hastada ALT normal bulundu. 11'inde karaciğer biyopsi yapılabildi, sonucu 1 (%9) hastada normal, 8 (%72.7) hasta-
da kronik hepatit ile uyumlu (HAİ > = 4) ve 2 (%18) hastada siroz olarak rapor edildi. 5 hastada (%31.25) USG'de grade 1-2 ste-
atoz saptandı. 

5 hastada (%24) ALT yüksekliği görüldü (normalin 1.5 katı ve üzeri), bunların hepsi erkekti. Biyopsi yapılabilen 4 hastanın hep-
sinde (%100) kronik hepatit rapor edildi. Bir hastada (%20) USG'de grade 2 steatoz saptandı.

Karaciğer biyopsi yapılabilen 15 hastadan (ALT normal/yüksek) 12’sinde (%80) kronik hepatit ve 2’sinde (%13.33) siroz saptandı.

6 hastada genotip tayini yapılabildi. 4 (%66.6) genotip 1b, bir (%16.6) genotip 1a-1b ve bir hastada (%16.6) genotip 3 saptandı.

SONUÇ: HAİ ile yaş ve ALT düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05).

HAİ ile ALT seviyesi, RNA düzeyi ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı.

Yaş ve ALT düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmadı.

ALT düzeyi sürekli normal seyreden hastalarda ilerleyici karaciğer hastalığı gelişebileceğinden, kronik HCV enfeksiyonunda ALT se-
viyesi ne olursa olsun biyopsi yapılarak sonuca göre tedavinin planlanması daha uygun görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alanin aminotransferaz, HCV RNA, Karaciğer biyopsisi, Kronik hepatit C

P-059

Faktör XIII Eksikli¤i Olan ve Kronik Hepatit C Nedeniyle 
Tedavi Uygulanan Hastada Görülen Serebral Hemoraji

Gürbüz Yunus, Tütüncü Emin Ediz, Altay Fatma Aybala, Şencan İrfan
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Faktör XIII eksikliği iki milyonda bir görülen ender kanama bozukluklarından biridir. Bu faktör koagülasyon kaska-
dının son basamağında fibrin stabilizasyonundan sorumlu bir transglutaminaz enzimidir. Eksikliğinde plazmadaki
fibrin monomerlerinin çapraz bağlanmasında yetersizlik oluşur. Kronik hepatit C tedavisinde kullanılan interferon-
ların trombositopeni yaparak hemorajik diyateze yol açtığı bilinmektedir. Ancak interferonların koagülasyon kaska-
dı üzerine bilinen yan etkisi yoktur. 

Faktör XIII tanısıyla bir üniversite hastanemizin hematoloji kliniğinde tetkik ve tedavi edilen 29 yaşında erkek has-
ta kliniğimize kronik hepatit C tanısıyla başvurdu. Yapılan tetkiklerinde ALT, AST yüksekliği ve HCV RNA pozitifliği
saptandı. Hasta biyopsiyi kabul etmediğinden biyopsi yapılmadı. Hastaya mevcut bulgularla pegile interferon alfa
2a ve ribavirin tedavisi planlandı. Yapılan hematoloji konsültasyonunda tedaviye kontrendikasyon olmadığı belirtil-
di. Hastaya 100 mg/gün pegile interferon alfa 2a ve 1000 mg/gün ribavirin başlandı. Tedavinin 14. gününde has-
ta baş ağrısı yakınmasıyla acil servise başvurdu. Çekilen tomografisinde serebral hemoraji saptandı. İnterferon ve
ribavirin tedavisi kesildi. 

Faktör XIII eksikliği nedeniyle düzenli aralıklarla taze donmuş plazma alan ve muhtemelen bu kan ürünlerinden he-
patit C virusu kapan bu hastada, hepatit C tedavisi sırasında görülen bu serebral hemoraji muhtemelen kullanılan
interferon ve ribavirinle ilişkili değildir. Ribavirinin koagülasyon sistemi üzerine etkisi yoktur. İnterferon ise trombo-
sitopeni dışında koagülasyon kaskadına etkili değildir. Faktör XIII eksikliğinde PT, aPTT normal olsa bile serebral he-
moraji görülebileceği bilinmektedir. Çok seyrek görülmesine rağmen bu hastalarda interferon tedavisi kullanılması
gerektiğinde çok dikkatli olunması ve Faktör XIII düzeyinin daha sık takip edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Faktör XIII eksikliği, Serebral hemoraji, Hepatit C

P-060
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Kronik HCV Enfeksiyonunda Tiroid ve Çölyak Otoantikor Pozitifli¤i ve
Pozitiflikle ‹liflkili Faktörler

Şahin Elif1, Gen Ramazan2, Kandemir Özlem1, Akbay Esen2, Sezer Kerem2, Kaya Ali2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Kronik hepatit C virüs (KHCV) enfeksiyonu ve tedavisinin tiroid ve çölyak otoantikorlarının pozitifliği ile ilişkisini
araştırmak amacıyla planlanmıştır.

METOD: Kliniğimizde, 2003-2006 yılları arasında takip edilen 95 KHCV hastası ile 65 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam
160 kişi çalışmaya dahil edildi. KHCV grubu da kendi içinde interferon + ribavirin tedavisi alan 42 KHCV hastası ve alma-
yan 53 KHCV’li hasta olmak üzere iki gruba ayrıldı. Antitiroglobulin, antitiroidperoksidaz değerleri mikropartikül enzim
immünolojik tetkiki (MEIA) ile (AxSYM, ABBOT, Germany), Antitransglutaminase ise ELISA yöntemiyle araştırıldı. İstatistik-
sel değerlendirmelerde SPSS (ver. 11.5) kullanıldı.

BULGULAR: Tablo 1’de çalışmaya alınan grupların yaş, cins, demografik ve laboratuvar bulguları gösterilmektedir. KHCV’li
hastalar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KHCV’li hastalarda anti-tissue transglutaminase (ATTG) pozitifliği, kontrole
göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p= 0.022), antitiroid peroksidaz (ATPO) ve antitiroglobulin (ATG) otoantikor po-
zitifliği kontrolle karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı. Üç grup karşılaştırılmasında ise ATTG pozitifliği tedavi al-
mayan KHCV grubunda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p= 0.007) (Tablo 2). 

ATPO ve ATG dağılımı her üç grup arasında benzerdi (Tablo 2).

ATTG pozitifliğinin, ATPO ve ATG pozitifliği ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmadı.

SONUÇ: Çalışmamızda ATTG pozitifliğinin HCV (+)’liği ile ilişkisi olduğunu saptadık. İnterferon tedavisinin ATTG pozitif-
liğini arttırmadığını gösterdik. Bununla birlikte tiroid otoantikorlarının dağılımının 3 grup arasında farklı olmadığını, ayrı-
ca ATTG pozitifliği ile tiroid otoantikor pozitifliği arasında da ilişki olmadığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Çölyak otoantikorları, Kronik HCV, Tiroid otoantikorları

P-061

Tablo 1. Çalışma populasyonunun klinik ve laboratuvar özellikleri

KHCV + IFN KHCV tedavisiz Kontrol
n= 42 n= 53 n= 65

Yaş(yıl) 53.6 ± 10.8 55.2 ± 13.3 34.9 ± 14.8

Erkek/kadın 14/28 28/25 35/30

HCV süresi (ay) 51.6 ± 36.3 18.5 ± 25.8 -

IFN-alfa tedavi süresi (ay) 12.5 ± 7.6 - -

AST 44.3 ± 35.2 48 ± 36 20.6 ± 8.3

ALT 45.1 ± 40.2 57.5 ± 48.2 22.6 ± 15.7

Serbest T3 4.9 ± 2.4 4.9 ± 5.4 5.1 ± 0.7

Serbest T4 14.1 ± 5 14.5 ± 5.4 15.2 ± 2.6

TSH 2.8 ± 8.8 2.9 ± 9.7 2 ± 2.6

HCV RNA pozitivite n (%) 23 (%54.8) 39 (%73.6) -

Tablo 2. Çalışma populasyonunda, çölyak ve tiroid otoantikorlarının prevalansı

KHCV + IFN KHCV tedavisiz Kontrol
Otoantikor n= 42 n= 53 n= 65 P

ATTG 5 (%11.9) 15 (%28.3) 5 (%7.7) 0.007

ATPO 8 (%19) 8 (%15.1) 11 (%16.9) 0.878

ATG 28 (%66.7) 41(%77.4) 53 (%81.5) 0.205
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Kronik Hepatit B'de Lamivudin Tedavisi: Retrospektif De¤erlendirme

Demirtürk Neşe, Demirdal Tuna, Aşçı Zerrin
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Çalışmada, retrospektif olarak KHB nedeni ile lamivudin (LAM) monoterapisi verilen hastaların değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. 

Çalışmaya KHB tanısı konmuş ve LAM tedavisi başlanan hastalar alındı. Tümünde tedavi öncesinde bakılan HBV
DNA ile AST/ALT değerleri; önceden tedavi alıp almadıkları, LAM tedavi süresi, LAM direnci gelişip gelişmediği ve
tedavi sonuçları değerlendirildi.

Çalışmaya, yaşları 17-70 arasında değişen 12’si erkek, 6’sı kadın olmak üzere toplam 18 hasta alındı. Altı hasta
(%33.3) önceden tedavi almamışken 12 (%66.7) hasta interferon tedavisi almış olup relaps veya tedaviye cevap-
sız hastalardı. Üç hastanın (%16.7) tedavi öncesi ALT değeri normal sınırlarda (< 45 IU/L) saptandı, kalan 15
(%83.3) hastada ALT en az iki kat yüksekti. Hastaların tümünde HBV DNA değeri > 104 kopya/ml idi.

Tedavinin 6. ayında, hastaların tümünde ALT değerinin 45 IU/L’nin altında olduğu; 15 (%83.3) hastada HBV
DNA’nın negatifleştiği; üç hastada HBV DNA negatif olmamakla birlikte 2 log azaldığı saptandı. HBV DNA pozitif ka-
lan 3 hastanın birinde tedavinin devam ettiği (12 ayda); kalan iki hastada ise (15 ve 29 aylarda) LAM direnci saptan-
dığı görüldü. Tedavinin altıncı ayında HBV DNA’sı negatif olan 15 hastanın 6’sında (ikisinde 36 ayda, diğerlerinde
15, 17,18 ve 24 aylarda) LAM’e direnç saptandığı; bir hastada tedavinin 11 ayında akut alevlenme sonrasında mor-
talite geliştiği; 3 hastada tedavinin 12 ayda tedavi cevabı sürmesine rağmen kesildiği (ikisinde gebelik, birinde teda-
vi uyumsuzluğu nedeni ile); 5 hastada ise tedavinin sürdürüldüğü (8, 10, 22, 24 ve 48 aylarda) tespit edildi. Sonuç
olarak; hasta grubu homojen ve LAM tedavisinin başarısını değerlendirmek için yetersiz olmakla birlikte 18 hastanın
sekizinde (%44.4) direnç gözlenmesi LAM monoterapisinin sorgulanması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, Lamivudin tedavisi

P-062

Kronik Hepatit B’de Adefovir Dipivoksil ve Pegile ‹nterferon 
Tedavilerinin Etki ve Güvenilirli¤inin Karfl›laflt›r›lmas›

Söylemez Pınar, Usluer Gaye, Erben Nurettin, Nayman Alpat Saygın,
Doyuk Kartal Elif, Özgüneş İlhan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Hepatit B virüs enfeksiyonu (HBV) tüm dünyada yaygın bir enfeksiyondur. Kronik hepatit B, karaciğer yetmezliği,
hepatosellüler karsinom ve siroz gibi komplikasyonlar ile ilişkilidir. Bu çalışmada 48 haftalık adefovir dipivoksil (ADV) ve
pegile interferon alfa 2a (Peg-IFN) tedavilerinin etki ve güvenilirliğini karşılaştırmayı amaçladık. Bu bildiride çalışmanın ilk
24 haftası sunulmuştur.

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya 23 hasta alındı, birinci grupta olan 11 hastaya Peg-IFN alfa 2a (180 mcg/hafta), diğer
gruptaki 12 hastaya ADV (10 mg/gün) 24 hafta süre ile verildi. Her iki grupta 4. hafta sonu hızlı viral yanıt, 12. ve 24.
hafta sonu yanıt karşılaştırıldı.

BULGULAR: 4. hafta sonunda serum HBV DNA seviyesinde Peg-IFN alfa 2a grubunda -3.6 log10 kopya/ml ADV grubun-
da -3.88 log10 kopya/ml'lik düşme saptandı. 12. ve 24. hafta sonunda başlangıca göre ortalama HBV DNA' daki değişim
Peg-IFN alfa 2a ve ADV gruplarında sırasıyla -4.15, 4.33 ve -3.89, 4.03 log10 kopya/ml olarak saptandı. Her 2 grupta 24.
hafta sonu tedavi yanıtı arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p= 0.69).

24. hafta sonunda başlangıca göre ortalama alanin aminotransferaz seviyelerinde ADV grubunda -97 IU/ml'lik bir gerile-
me olmuştur. Peg-IFN alfa 2a grubunda başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Peg-IFN alfa 2a tedavisiyle en sık karşılaşılan yan etkiler trombositopeni, nötropeni, alopesi, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı
olarak bulundu. Adefovir grubunda herhangi bir yan etkiye rastlanmadı.

SONUÇ: Benzer kür oranı olan tedavilerde uzun dönem tedavinin tolerabilitesi ve uygulama yolu göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adefovir dipivoksil, Pegile interferon

P-063
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Son ‹ki Y›lda ‹zledi¤imiz Akut Viral Hepatit Olgular›n›n 
De¤erlendirilmesi

Ertem Osman Turgut, Nayman Alpat Saygın, Doyuk Kartal Elif,

Erben Nurettin, Özgüneş İlhan, Usluer Gaye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülkemizi de yakından ilgilendiren bir sağlık sorunudur. Bu çalışma-
da kliniğimizde yatırılarak izlenen 27 akut viral hepatit olgusunun etiyolojik ajan, klinik bulgular, laboratuar değerleri ve klinik se-
yirleri açısından değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Kliniğimizde Temmuz 2005-Ağustos 2007 tarihleri arasında izlenen akut hepatit olguları retrospektif ola-
rak incelendi. Demografik verileri, etiyolojik ajan, klinik ve laboratuar değerleri değerlendirmeye alındı. Hepatit işaretleri ELISA ile
çalışıldı.

BULGULAR: Olguların 12’si (%44.1) AVHA, 12’si (%44.1) AVHB, 3’ü (%11.1) AVHC tanısı ile izlendi. Hastaların 12’si (%44.6) er-
kek, 15’i (%55.4) kadındı. Yaş ortalaması 43.85 ± 22.5 yaş olarak saptandı. AVH'de 24.25 ± 4.1, AHVC'de 62.67 ± 4.5, AVHB'de
58.75 ± 20.4 yaş idi. Başvuru sırasında en sık saptanan yakınmalar halsizlik (%100), iştahsızlık (%85.2), bulantı (%70.4) idi. Fizik
muayenede olguların %88.9’unda ikter, %37’sinde hepatomegali, %14.8’inde splenomegali saptandı. 2 hasta fulminan seyir
gösterdi. Bu 2 hasta da akut viral hepatit B tanısı aldı, ikisinin de zemininde hematolojik malignite mevcuttu. İki hasta da ex ol-
du. AVHA tanısı alan hastalarda ortalama ALT değeri 1894 ± 1662.7 IU/L, AST 1373 ± 1404.32 IU/L, total bilirubin 8.95 ± 6.66
mg/dl, INR 1.84 ± 1.51 iken, AVHB tanısı alan hastalarda ortalama ALT değeri 2575 ± 1888.81 IU/L, AST 2520 ± 1986.25 IU/L,
total bilirubin 14.6 ± 7.10 mg/dl, INR 1.57 ± 0.68 ve AVHC tanısı alan hastalarda ortalama ALT değeri 836 ± 125.73 IU/L, AST
878 ± 173.27 IU/L, total bilirubin 14.4 ± 12.04 mg/dl, INR 1.11 ± 0.16 bulundu.

SONUÇ: Akut viral hepatitler neden oldukları klinik tablo, iş gücü kaybı, bazı türlerinin kronikleşme eğilimi göstermesi, fulminan
seyredebilmeleri nedeniyle günümüzde önemini korumaktadır. Bu nedenle, aşılama programlarının geliştirilmesi ve topluma yay-
gınlaştırılması, olası bulaş yollarına karşı gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut viral hepatit, Etiyoloji

P-064

Evlilik Öncesi Hepatit B ve Hepatit C Tetkikleri Yap›lmal› m›?

Tosun Selma1, Bayık Mine2, Yücel Kezban2, Yüksel Derya3

1Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
2Manisa 1 No.lu AÇSAP Merkezi,
3Manisa 10 No.lu Sağlık Ocağı, Manisa

AMAÇ: Evlilik öncesi tetkik yaptırmak üzere başvuran kişilerin hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) ile karşılaşma du-
rumlarının araştırılması.

YÖNTEM: Evlenmek üzere AÇSAP'a başvuran çiftler konu hakkında bilgilendirildikten sonra kan alındı ve öncelikle HBV ve HCV
yönünden hızlı test ile test edildi. Pozitiflik saptanan kişilerin testleri Devlet Hastanesinde EIA yöntemiyle tekrarlandı ve gereken
kişilere ileri tetkik yapıldı. HBsAg pozitifliği saptananların eş adayları bulaşma yolları ve korunma hakkında bilgilendirilip HBV aşı
programına alındı.

BULGULAR: Toplam 14.463 kişiye tetkik yapıldı. 272 kişide (%1.8) HBsAg pozitifliği saptanırken, 17 kişide de (%0.1) HCV pozi-
tifliği saptandı. Testler EIA yöntemiyle tekrarlandığında HBsAg pozitifliği saptanan olgulardan 6’sında (%2.2) yalancı pozitiflik sap-
tandı. HCV pozitifliği saptanan olgulardan 5’inde yalancı pozitiflik saptanırken 4 kişi EIA tetkiki için gelmedi. HBsAg pozitifliği sap-
tanan olgulardan beşine, HCV pozitifliği saptanan olgulardan ise üçüne yapılan ileri tetkikler sonucunda tedavi başlandı.

SONUÇ: Ülkemiz özellikle HBV yönünden orta derecede endemik bölgeler arasında yer almakta olup akut HBV olgularının büyük
çoğunluğu genç erişkin döneminde gözlenmektedir. Ayrıca çocukluk döneminde alınan virüse bağlı olarak bu yaş grubunda te-
davi adayı olabilecek olguların saptanması mümkündür. Bu nedenle evlilik öncesi başvuru ortamı tanı koymak için uygun bir fır-
sat olarak görülüp özellikle HBV ile karşılaşma yönünden mutlaka test yapılması ve testleri negatif çıkan gençlerin tümünün (eş
adayının taşıyıcı olmasına bakılmaksızın) aşı programına alınması uygun bir yaklaşımdır. HCV olguları ülkemizde fazla olmamak-
la beraber tedavi endikasyonu olan ve buna bağlı olarak siroz ve kansere gidişi önlenebilen genç olguları erken dönemde yaka-
lama açısından bu testin de evlilik öncesi dönemde yapılması uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Evlilik öncesi testler, HBsAg, HCV
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Kullan›lm›fl T›rafl B›çaklar›nda Hepatit B Virüs (HBV) DNA’s›n›n
PCR ile Saptanmas›

Eroğlu Cafer, Zıvalıoğlu Muammer, Esen Şaban, Sünbül Mustafa, Leblebicioğlu Hakan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonları dünyadaki en yaygın enfeksiyonların başında gelmektedir. Bu enfeksiyonun ülke-
mizdeki en muhtemel bulaş yolu kan teması (%41.1) iken yaklaşık %49.4 hastada bulaş yolu saptanamamaktadır (Leb-
lebicioglu H, Eroglu C ve Hepatit Çalışma Grubu. CMI. 2004;10:537-41). HBV enfeksiyonları aynı zamanda tıraş bıça-
ğının (jilet) paylaşılması, manikür-pedikür ve dövme yapılırken de bulaşmaktadır. Tıraş bıçaklarının tekrar kullanılması-
nın enfeksiyonu bulaştırdığının bilinmesine rağmen günümüze kadar bunu ortaya koyacak yeterli laboratuar testleri bu-
lunmamaktaydı. HBV DNA’sının saptanması aktif enfeksiyonunun varlığı ve bulaştırıcılık açısından çok önemlidir. Bun-
dan dolayı kullanılmış jiletlerde HBV DNA’sının gösterilmesinin enfeksiyonunun bulaştırılması ve bulaşın ölçülmesi açı-
sından önemli bir delil olacağını düşündük. 

Ardışık olarak 151 kullanılmış tıraş bıçağı farklı berber ve kuaför salonlarından 15 ml’lik ayrı tüplere konularak toplandı.
Kronik hepatit B’li 8 hastadan elde edilen kullanılmış tıraş bıçağı pozitif kontrol amacıyla elde edildi. Her bir tıraş bıça-
ğından ayrı ayrı DNA izole edildikten sonra HBV DNA yarı nestet PCR metodu ile saptandı.

151 örneğin 10 (%6.6)’unda HBV DNA saptanırken kronik HBV enfeksiyonlu hastalardan elde edilen 8 örneğin hepsin-
de pozitiflik saptanmıştır. 

Sonuç olarak PCR gibi hassas nükleik asit tespit yöntemleri ile kullanılmış tıraş bıçaklarındaki HBV DNA kontaminasyo-
nu saptanabilir. Saptanan nispeten yüksek pozitiflik oranı göstermiştir ki; berber ve kuaför salonu çalışanları HBV gibi
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için bu hastalıkların önemi, uygun sterilizasyon tekniklerinin kullanılması ve tıraş bıçağı
gibi kontamine materyallerin tekrar kullanılmaması konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Özellikle berber ve kuaför sa-
lonlarında tıraş bıçaklarının tekrar kullanılmamasının sağlanması ülkemizde HBV enfeksiyonlarının sıklığını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit, HBV, Tıraş bıçağı, Bulaş, PCR
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Çocukluk Döneminde Hepatit B Virüsünden Korunmada Universal
Yenido¤an Afl›lamas›n›n Önemi

Tosun Selma1, Kaya İhsan2

1Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Demirci Sağlık Grup Başkanlığı, Manisa

AMAÇ: Bu çalışmada hepatit B virüsü (HBV) taşıyıcılığının yüksek olduğu bir yerleşim bölgesinde annelerin ve çocuklarının HBV ile karşılaşma durumlarının
araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Manisa ili Demirci ilçesinin Minnetler köyünde HBV taşıyıcılığının anlamlı şekilde yüksek olması nedeniyle 1996, 1997, 1998, 1999 ve 2000 doğum-
lu çocuklarla annelerinden kan alınarak HBV ile karşılaşma durumları araştırılmıştır.

BULGULAR: Çalışmada toplam 109 çocuk ve 40 anneden kan alınmıştır. Annelerden 6'sı (%15) çocuklardan ise biri (%0.9) taşıyıcı olarak saptanırken HBV'ye
duyarlı olma oranı çocuklarda %59.6, annelerde %75 olarak saptanmıştır. AntiHBs pozitifliği ise çocuklarda %39.5, annelerde %10 oranında bulunmuştur (Tab-
lo). HBsAg pozitifliği saptanan çocuğun annesinin de taşıyıcı olduğu, bu annede HBeAg'nin pozitif olduğu ve çocuğun 1996 doğumlu olduğu belirlenmiştir.
Aynı annenin 1999 doğumlu diğer çocuğunda ise antiHBs pozitif bulunmuştur. Taşıyıcı olarak saptanan diğer beş annenin biri 1996, üçü 1998, ikisi 1999, iki-
si 2000 doğumlu olmak üzere toplam sekiz çocuğunda HBsAg pozitifliği saptanmamış olup bu çocuklardan dördünde antiHBs pozitif bulunmuştur. Bu beş ta-
şıyıcı annede antiHBe pozitiftir ve taşıyıcı annelerden birinde aynı zamanda antiHCV pozitifliğide saptanmıştır.

TARTIŞMA: HBV'nin anneden bebeğine bulaşmasını önlemede universal aşılamanın etkinliği tartışmasız olup çalışmamızda da görüldüğü gibi aynı annenin uni-
versal aşılama öncesi doğan çocuğu taşıyıcı kalırken aşılama sonrası doğan çocuğunda aşıya bağlı antiHBs pozitifliği saptanmaktadır. Bunun yanı sıra diğer ço-
cuklarda HBV geçişi olmayışının annelerinde antiHBe'nin pozitif olmasına bağlı olduğu ve aşı programına bağlı olarak çocukların korunduğu düşünülmüştür. Bu
sonuç, gebelik sırasında annelerde HBsAg araştırılmasının ve pozitiflik saptananlarda HBeAg ve antiHBe bakılarak doğumda aşı ile birlikte hiperimmünglobulin
yapılmasının ihmal edilmemesi gerektiğini de göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: HBsAg, Universal HBV aşılaması
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Tablo 1. Annelerde ve çocuklarda HBV ile karşılaşma durumu

HBsAg pozitif HBV'ye duyarlı AntiHBs pozitif

Çocuklar (n: 109) 1 (%0.9) 65 (%59.6) 43 (%39.5)
Anneler (n: 40) 6 (%15) 30 (%75) 4 (%10)
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Hemodiyaliz Hastalar› ve Kan Donörlerinde Hepatit E Virus

Altındiş Mustafa1, Kalaycı Raike1, Gülamber Cihangir1, Çetinkaya Güldane2,

Pektaş Kazım3, Demir Serap4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
2Özel Afyon Diyaliz Merkezi, Afyon
3Özel Afyon Can Diyaliz Merkezi, Afyon
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Nefroloji Bilim Dalı, Afyon

Hepatit E virusunun (HEV) tüm dünyada yaygın olduğu ve genellikle su kaynaklı epidemilerine neden olduğu bilinmektedir. He-
patit E virus (HEV) enfeksiyonu sıklıkla fekal-oral yolla bulaşır. Ancak HEV’in parenteral bulaşının olabileceğine dair yayınlar da
mevcuttur. Kronik hemodiyaliz hastaları ve kan donörleri arasında anti HEV prevalansı ile ilgili veriler az sayıdadır ve uyumsuz so-
nuçlar göstermektedir. 

Bu çalışma Mayıs 2007’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezine başvuran toplam 90 donörde ve Afyonkara-
hisar’da bulunan iki özel, bir kamu üç farklı diyaliz merkezinde toplam 280 kronik hemodiyaliz hastasından alınan kanlarda yapıl-
mıştır. Anti HEV total antikorları spesifik solid-phase enzyme-linked immunoassay yöntemi ve Diapro ticari kitleri ile araştırılmıştır.

Kan donörlerinde HBsAg %2.2, antiHCV %1.1, antiHIV1-2 ve sifiliz negatif, HEV için ise seroprevalans %6.6 bulunmuştur. Diya-
liz hastalarında HBV ve HCV enfeksiyonları için seroprevalans sırasıyla %4.3 ve %16.0 iken antiHEV %10.7 olarak bulunmuştur.
Anti HEV pozitifliği donörlerde yaş, eğitim süresi ve HBV veya HCV varlığı gibi değişkenlerle farklılık göstermezken, diyaliz hasta-
larında yaş, cinsiyet, hemodiyaliz süresi, HBV veya HCV testlerinin pozitifliği ve transfüzyon geçmişi arasında belirgin bir bağlan-
tı bulunamamıştır. 

Bu çalışmada diyaliz hastalarında donörlere göre daha yüksek oranda anti HEV antikor prevalansı gözlenmiştir. Çalışmaya alınan
donör ve hemodiyaliz hastalarındaki HEV varlığı ile kan kaynaklı enfeksiyon etkenleri (HBV, HCV ve HIV) arasında bağlantı bulun-
madığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Hepatit B Virus, Hepatit C Virus, Hepatit E Virus, Kan Donörü
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K›zam›k, Kabakulak, K›zam›kç›k (MMR) Afl›s› Sonras›nda Geliflen
Parotitli Bir Olgu

Aydın Ahmet Fakih
İzmir Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir

Kabakulak aşısı yapıldıktan 7-10 gün sonra parotit gelişmesi nadiren görülmektedir. Bizim vakamız kliniğimize baş-
vuran 15 aylık erkek çocuk idi. Hastaya 7 gün önce kızamık, kabakulak, kızamıkçık (MMR) aşısı deltoid kasa intra-
musküler olarak yapılmış idi. Hastanın son 2-3 hafta öncesinde kabakulak hastasıyla yakın temas hikayesi yoktu.
Hastanın yapılan fizik muayenesinde ateşi 37.5 derece ve sağ parotisi ödemli olarak saptandı. Diğer sistem muaye-
neleri doğal olarak saptandı. Laboratuvar tetkiklerinde; hemogram normal, kan amilazı hafif yükselmiş olarak bu-
lundu. Kabakulak antikor testleri; IgM negatif olarak, IgG pozitif olarak saptandı. Parotis ultrasonu parotit ile uyum-
lu bulundu. Vaka MMR aşısı sonrası gelişen parotit olarak değerlendirildi. Hasta semptomatik tedavi ile iyileşti.

Anahtar Kelimeler: MMR aşısı, Parotitis
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Kronik HCV Enfeksiyonlu Olgularla HCV/HBV Koenfeksiyonlu 
Olgular›n Pegileinterferon ve Ribavirinden Oluflan Kombine Tedaviye
Erken Virolojik Yan›t Aç›s›ndan Karfl›laflt›r›lmas›

Ceylan Bahadır1, Fincancı Muzaffer1, Müderrisoğlu Cüneyt2, Eren Gülhan1, Soysal Ferda1

1SB İstanbul Eğitim ve Araştıma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2SB İstanbul Eğitim ve Araştıma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı aktif HCV enfeksiyonu nedeniyle pegileinterferon ve ribavirin tedavisi alan kronik HCV ve HCV/HBV
koenfeksiyonlu olgu gruplarını erken virolojik yanıt (EVY) açısından karşılaştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çalışmada kronik HCV (hepatit C virus) enfeksiyonu veya HCV/HBV koenfeksiyonu tanısı konulan ve ak-
tif HCV enfeksiyonu nedeniyle pegileinterferon ve ribavirinden oluşan tedavi verilen erişkin olguların dosyaları geriye dönük ola-
rak değerlendirildi. 

PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile kanda HCV-RNA pozitif bulunan olgular çalışmaya alındı.

Tedaviye EVY pegileinterferon ve ribavirinden oluşan kombine tedavinin üçüncü ayı sonunda PZR yöntemi ile HCV RNA düzeyin-
de 2 log veya daha fazla düşme veya HCV RNA negatifleşmesi olarak tanımlandı.

Kronik HCV enfeksiyonu ve HCV/HBV koenfeksiyonu bulunan olgu grupları EVY açısından karşılaştırıldı.

BULGULAR: HCV/HBV koenfeksiyonlu olguların tümünde PZR yöntemiyle HBV DNA negatifti. Kronik HCV enfeksiyonlu olguların 82'
sinde EVY varken 15 olguda olmadığı; kronik HCV/HBV koenfeksiyonlu olguların ise dördünde EVY varken üçünde olmadığı görül-
dü. İki olgu grubu arasında erken virolojik yanıt, yaş, cinsiyet, vücut-kitle indeksi, karaciğer biyopsisinde histopatolojik aktivite indek-
si (HAİ) ve fibroz skoru, HCV genotipi, tedavi öncesi serum HCV RNA titresinin yüksek olup olmaması, tedavi öncesi serum ALT yük-
sekliği olup olmaması, alkol kullanımı, tedavi sırasında pegileinterferon ve ribavirinin yeterli süre ve dozda verilip verilememesi ve ön-
ceden standart interferon ve ribavirin tedavisi alıp almaması açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo).

SONUÇ: Kronik HCV enfeksiyonlu olgularla HCV/HBV koenfeksiyonlu olgular arasında pegileinterferon ve ribavirinden oluşan
kombine tedaviye EVY açısından anlamlı fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: HCV HBV co infection, Treatment
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Tablo 1. Kronik HCV ve HCV/HBV koenfeksiyonlu olgulara ilişkin veriler

HCV HCV-HBV 
enfeksiyonlu koenfeksiyonlu
olgular olgular P

EVY’ı olan/olmayan olgular 82/15 4/3 0.098

Yaş 53.56 52.28 0.638

VKİ 27.26 26,87 0.980

Cinsiyet (erkek/kadın) 42/56 3/4 1

HAİ 8.46 9 0.938

Fibroz skoru 1.84 2.14 0.417

HCV genotip (genotip 1 ve 4) / (genotip 2 ve 3) 62/6 3/2 0.089

Tedavi öncesi PCR ile HCV RNA titresi 65/33 6/1 0.424
(>= 2 milyon kopya/ml/< 2 milyon kopya/ml)

Pegile interferon (yeterli doz ve sürede almış/almamış) 87/11 6/1 0.584

Ribavirin (yeterli doz ve sürede almış/almamış) 73/25 6/1 0.678

Serum ALT düzeyi 80/18 6/1 1
(Normalin üst sınırından fazla/normal sınırlar içinde)

Alkol kullanımı (var/yok) 18/80 3/4 0.141

(Önceden standart interferon ve ribavirinden oluşan 22/76 3/4 0.353
tedavi almış olgular)/(Önceden tedavi almamış olgular)

Fibroz skoru 0-1-2-3 olan/4 olan 88/10 7/0 1
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HBV-DNA Düzeyinin HBeAg Pozitif ve Negatif Hastalarda Klinik ve
Histolojik Bulgulara Etkisi

Yetkin M Arzu1, Bulut Cemal1, Kınıklı Sami1, Üstün Hüseyin2, Tülek Necla3, Demiröz Ali Pekcan1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ: Kronik Hepatit B hastalarında (KHB) hepatit B virüsünün (HBV-DNA) serumdaki seviyeleri ile hastalığın progresyo-
nu arasında bir korelasyon vardır. Bu çalışmada kronik hepatit B hastalarının klinik ve histolojik bulguları ile serum HBV-
DNA seviyesi arasındaki ilişki araştırıldı.

METOD: Çalışmaya Ocak 1999 ile Aralık 2005 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 112 inaktif HBsAg taşıyıcısı ve 116
kronik aktif hepatit (KAH) tanılı olmak üzere 216 hasta dahil edildi. KAH'li hastaların 44’ü HBeAg pozitif ve 72’si HBeAg ne-
gatif idi. KAH tanılı 116 hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı. Serum HBV-DNA seviyeleri ve karaciğer fonksiyon testleri, bi-
yopsi yapılan hastalarda biyopsinin yapıldığı gün, diğer hastalarda başvuru sırasında alınan kan örneklerinden çalışıldı.

SONUÇLAR: HBeAg pozitif hastaların HBeAg negatif ve inaktif taşıyıcı hasta gruplarından istatistiksel olarak anlamlı oran-
da daha genç oldukları görüldü (p< 0.000). Ortalama serum HBV-DNA seviyeleri inaktif taşıyıcılar, HBeAg pozitif ve ne-
gatif hasta gruplarında sırasıyla 2 x 103, 3 x 108 ve 9 x 109 kopya/ml olarak tespit edildi. HBeAg pozitif hasta grubunda
serum HBV-DNA seviyesinin daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p< 0.05). HBe-
Ag negatif grupta nekroinflamasyon ve fibrozis skorunun daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla p< 0.05 ve p< 0.001).
HBV-DNA seviyesi ile nekroinflamasyon ve fibrozis arasında bir korelasyon saptanmadı. HBeAg negatif KHB hastalarında
alanin aminotrasferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) seviyeleri ile serum HBV-DNA düzeyi arasında pozitif kore-
lasyon saptandı. Benzer korelasyon HBeAg negatif KHB hastalarında görülmedi.

SONUÇ: Serum HBV-DNA düzeyi ile ALT arasında korelasyon saptanmıştır. HBV-DNA düzeyi ile karaciğerdeki histolojik
bulgular arasında ise benzer bir korelasyon bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B
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Akut HBV Enfeksiyonu Tablosuyla Baflvuran HIV Olgusu

Ceylan Bahadır, Fincancı Muzaffer, Soysal Ferda, Eren Gülhan
SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Hepatit B virus (HBV) ve insan immun yetmezlik virusuna (HIV) bağlı enfeksiyonlar bulaşma yollarının benzerliğin-
den dolayı birlikte görülme olasılığı yüksek olan enfeksiyonlardır. HIV enfeksiyonlu olgularda HBV enfeksiyonunun
daha sık kronikleştiği bildirilmiştir. Bu yazıda akut HBV enfeksiyonu nedeniyle yapılan incelemeler sırasında HIV en-
feksiyonu tanısı konulan ve uzamış bir klinik seyir sonrası HBsAg serokonversiyonu gözlenen bir olgu sunulmuştur.

Elli yaşındaki erkek olgu 15 gündür devam eden halsizlik, bulantı ve bir gündür farkına vardığı ciltte sararma ya-
kınmalarıyla başvurdu. Fizik muayene ciltte ikter dışında normaldi. Biyokimyasal incelemede alanin aminotransfe-
raz (ALT) 953 İÜ/L, aspartat aminotransferaz (AST) 757 Ü/L, gama glutamil transpeptidaz (GGT) 122 Ü/L, alkalen
fosfataz (ALP) 156 Ü/L, total bilirubin 14.19 mg/dl, direk bilirubin 8.35 mg/dl, albumin 3.1 gr/dl, gama globulin
4.1 gr/dl ve protrombin zamanı (PTZ) 17.3 sn (%60) bulundu. Periferik kan sayımı, saatlik sedimentasyon hızı ve
serum C-reaktif protein düzeyi normaldi. ELISA yöntemi ile HBsAg pozitif, anti-HBc IgM pozitif, anti-HDV negatif,
anti HCV negatif ve anti HIV pozitif bulundu. Batın ultrasonografisi normaldi. CD4 pozitif T lenfosit sayısı 624/mm3

ve HIV RNA düzeyi 63300 kopya/ml’di. Olgunun takibindeki laboratuvar değerleri tabloda özetlenmiştir. Olguda
ilk başvurusundan altı ay sonra ELISA yöntemi ile HBsAg negatif ve anti-HBs pozitif bulundu.

Bu olgu bize akut HBV enfeksiyonlu olgularda bulaşma yollarının benzerliğinden dolayı HIV koenfeksiyonunun da
akla getirilmesi gerektiğini ve HIV enfeksiyonu zemininde gelişen akut HBV enfeksiyonunda biyokimyasal düzelme-
nin uzun sürebileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: HIV HBV co infection
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Aile Hekimlerinin Kufl Gribi Hakk›ndaki Bilgi, Tutum ve Davran›fllar›

Özdemir Davut1, Yıldırım Mustafa1, Bahçebaşı Talat2, Dağlı Sinemis Çetin2, 

Küçükbayrak Abdülkadir1, Çakır Selma1, Güçlü Ertuğrul1, Demirli Keziban1,

Yıldırım Cem2, Karabay Oğuz3

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ-AMAÇ: Kuş gribi, insanlarda da ölüme yol açan ve pandemisi beklenen bir enfeksiyondur. Bu çalışmada toplumla en faz-
la ilişkili doktorlar olan aile hekimlerinin kuş gribi hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 15.06.2006-15.07.2006 tarihlerinde yapıldı. Düzce’de toplam 104 aile hekimi çalışmaktaydı. Bu ki-
şilere, kuş gribi hakkında çeşitli sorular içeren anket formları dağıtıldı. Formları dolduran 76 kişi çalışmaya alındı.

BULGULAR: Çalışmaya katılanların 51 (%67.1)’i erkek, 25 (%32.9)’i bayan ve yaş ortalaması 32.5 ± 5.72 idi. Aile hekimlerinin
%12.2’i şüpheli bir hasta ile karşılaştığını, %87.8’i karşılaşmadığını belirtmişlerdir. En çok bilinen semptom ateş (%98.6), en az
bilinen ishal (%32.3) olmuştur. Grip semptomları ile gelen her hastaya “şüpheli hayvan teması’’ doktorların %47.4’ü tarafından
sorulurken, bu soruyu soran aile hekimlerinin oranı erkeklerde (%57) kadınlardan (%28) daha yüksek bulunmuştur (p= 0.019).
Ayrıca grip semptomları ile gelen hastalara şüpheli hayvan temasının sorulmasının yaşla arttığı saptanmıştır (p= 0.048). Katılım-
cıların %8.1’i kuş gribinden korunmak için bir aşının var olduğunu belirtirken, %5.4’ü grip aşısının insanları kuş gribine karşı da
koruyacağını bildirmişlerdir. Aile hekimlerinin %78.9’u kuş gribiyle ilgili hizmet içi eğitim almadıklarını ve konuyla ilgili bilgilerini
basın yayın organlarından edindiklerini belirtmişlerdir.

SONUÇ: Literatürde bulabildiğimiz kadarıyla bu çalışma, aile hekimlerinin kuş gribi konusundaki yaklaşımlarını araştıran ilk çalış-
madır. Kuş gribinin bulaş yolları ve semptomları aile hekimleri tarafından genel olarak doğru bilinmesine rağmen, hastalıktan ko-
runma konusunda aile hekimlerinin bilgi eksiklikleri vardır. Bu nedenle konu hakkında kapsamlı bir meslek içi eğitim verilmesinin
gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Kuş gribi, Aile hekimleri, Bilgi düzeyi

P-073

Tablo 1. HIV enfeksiyonu zemininde gelişen akut HBV enfeksiyonlu olgunun takibindeki biyokimyasal değerler

Total Direk

AST ALT GGT ALP bilirubin bilirubin Albumin PTZ

(Ü/L) (Ü/L) (Ü/L) (Ü/L) (mg/dl) (mg/dl) (gr/dl) (sn, % aktivite)

1. gün 757 953 122 156 14.19 8.35 3.1 17.3 (%60)

3. gün 1470 1551 15 8.64 18.4 (%54)

9. gün 332 621 138 172 18.88 10.26 2.9 15.6 (%72)

20. gün 200 171 230 172 5.19 2.35 3.2 15.3 (%75)

57. gün 546 559 638 199 2 0.8 3.7 15.1 (%76)

96. gün 270 33 2 0.8 14.5 (%84)

126. gün 49 56

166. gün 30 19 0.9 0.2
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Gasteroenterit Olgular›nda Rotavirus ve Adenovirus Antijenlerinin
Prevalans›

Yousefi Rad Abbas
Özel MESA Hastanesi, Klinik Laboratuvarı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Akut gastroenteritler viral, bakteriyel, protozoal veya enteropatojenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Rotavirus ve Adenovirus erişkinlerde ve çocuklarda şiddetli gastroenteritin en sık nedenlerinden biridir. Rotavirus ve Ade-
novirus’a bağlı oluşan hastalık tablosu, gastroenterite neden olan diğer patojenlerden daha ciddi seyreder. Bu nedenle
hastane ya da polikliniklere başvuran hastalar büyük oranda ağır gastroenterit tanısı alırlar.

Bu çalışmada Ocak 2005 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında hastanemizin çeşitli kliniklerine başvuran akut gastroenterit
tanısı alan 1326 hastanın dışkı numunelerinde Rotavirus ve Adenovirus antijenleri araştırıldı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2005 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında hastanemizin çeşitli kliniklerine başvuran akut gastro-
enterit tanısı alan 1326 hastanın dışkı numunelerinde Rotavirus ve Adenovirus antijenleri immunokromatografi yöntemi ile
(CerTest Biotec- Spane; ROTA-ADENO BKISTER) araştırıldı. Çalışma prosedürü kullanılan kitin önerdiği metod doğrultusun-
da gerçekleştirildi.

BULGULAR: Elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 1’de verilmiştir.

SONUÇLAR: 1326 dışkı numunesi 657 (%49.5) kadın ve 669 (%50.5) erkek hastayı kapsamaktadır. Çalışmamızda Rota-
virus pozitifliği %14 (186), Adenovirus pozitifliği %2.4 (32) ve her ikisinin birlikte pozitiflik oranı %2.3 (30) olarak bulun-
muştur. Ayrıca 0-5 yaş grubunda yer alan hastaların Rota ve Adenovirus pozitifliği sırasıyla 147 (%17.7), 28 (%3.4), her
iki virusun birlikte pozitifliği 17 (%2) olup diğer yaş gruplarına göre en yüksek prevalansı göstermektedir.

TARTIŞMA: Rotavirus ve Adenovirus bugün dünyada büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, her yıl yak-
laşık yarım milyondan fazla çocuğun ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle, gasteroenterit tanısı alan hastalardan alı-
nan dışkı numunelerinde etkeni araştırırken rotavirus ve adenovirus antijenlerinin rutin olarak bakılmasının gerekliliğine
inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Rotavirus, Adenovirus, İmmunokromatografi, Gasteroenterit

P-074

Dışkı numunelerinde Rotavirus ve Adenovirus’un yıllara göre dağılımı
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Kabakulak Enfeksiyonuna Ba¤l› Geliflen
“Postenfeksiyöz Ensefalitli” Bir Olgu

Aydın Ahmet Fakih
İzmir Asker Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir

Kabakulak; parotis bezinin tek ya da bilateral olarak süpüratif olmayan büyümesi ile karakterize olan akut, bulaşıcı bir hasta-
lıktır. Ayrıca pankreas, testisler, overler ve merkezi sinir sistemi etkilenir. Merkezi sinir sistemi tutulumu kabakulak enfeksiyo-
nunda sıktır. 

Merkezi sinir sistemi tutulumu; demiyelinizasyonun daha öncelikli olduğu, nöronların tutulmadığı “postenfeksiyöz” bir en-
sefalit tarzında olabilir. Bazen de nörolizisin ön planda olduğu, demiyelizasyonun bulunmadığı primer kabakulak ensefaliti
şeklinde de ortaya çıkabilir. Kabakulağa bağlı gelişen aseptik menenjitler, tüm aseptik menenjitlerin yaklaşık %10-15’ ini oluş-
turur. Ensefalit; kabakulak vakalarının 400-6000’de birinde olabildiği bildirilmiştir.

Kabakulak ensefaliti; nörolojik “rezidu” ve ölümle sonuçlanabilen iki farklı seyir izleyebilir. Tek taraflı geçici veya kalıcı olabi-
len sağırlık, serebellar ataksi, yüz felci, transvers miyelit, poliradikülit ve poliyomiyelit benzeri tablo meydana getirebilir.

Bizim olgumuz; 25 yaşında, erkek hasta idi. Daha önce herhangi bir nörolojik hastalık geçirmemişti. Kabakulak unilateral ola-
rak gelişmiş ve semptomların ortaya çıkmasından 8 gün sonra; hastanın ateşi yeniden yükselmiş, konvülsiyon, bayılma, bi-
linç değişiklikleri, konuşma güçlüğü ve bozukluğu, denge bozukluğu şikayetleri başlamış. Yapılan nörolojik muayenesine; en-
se sertliği yok, göz dibi muayenesi normal, sağda belirgin bileteral dismetri ve disartri saptandı. Hastaya lomber ponksiyon
yapıldı ve beyin omirilik sıvısı (BOS) biyokimyasal, mikrobiyolojik olarak değerlendirildi. BOS berrak, basınç hafif artmış ola-
rak değerlendirildi. BOS’ da hücre sayısı, 50 lenfosit/mm3, BOS proteini; 36 mg/dl, BOS glukozu; 45 mg/dl, serum glukoz;
96 mg/ dl olarak tespit edildi. Hastaya mevcut klinik, nörolojik, biyokimyasal ve radyolojik tetkikler sonucunda kabakulak en-
feksiyonu sonrası gelişen ve serebellumu da tutan postenfeksiyöz ensefalit tanısı kondu. Hasta semptomatik tedaviyle hiçbir
sekel kalmadan iyileşti ve taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Kabakulak, Ensefalit

P-075

Tablo 1. Dışkı Örneklerinde Rota ve Adenovirus Antijenlerinin Yıllara ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Toplam *K% *K% *K% *K% *K%
Numune (n) Rota (n) Adeno (n) Rota& (n) (n)
Sayısı -------- (+) -------- (+) -------- Adeno -------- Negatif --------
% (n) *E% % *E% % *E% % *E% % *E%

Yıl (n) (n) (n) (n) (n) (+) (n) (n) (n)

2005 11.8 55.1 14.4 63 15.5 40 0 0 11.6 54
(156) (86) (27) (17) (5) (2) (124) (67)

44.9 37 60 0 46
(70) (10) (3) (57)

2006 35 52 31.6 64 44 43 60 56 34.3 50
(459) (237) (59) (38) (14) (6) (18) (10) (368) (183)

48 36 57 44 50
(222) (21) (8) (8) (185)

2007 53.2 47 54 50 40.5 54 40 50 54.1 46
(711) (334) (100) (55) (13) (7) (12) (6) (586) (271)

53 50 46 50 54
(377) (55) (6) (6) (315)

Toplam 1326 49 14 59 2.4 47 2.3 53 81.3 48
(657) (186) (110) (32) (15) (30) (16) (1078) (521)
51 41 53 47 52
(669) (86) (17) (14) (557)

*K: Kadın, *E: Erkek
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Eriflkinde Kabakulak ve Suçiçe¤i Ensefaliti:
Komplikasyonla Seyreden ‹ki Olgu

Ulu Ayşegül, Baykam Nurcan, Eren Şebnem, Çelikbaş Aysel, Yaprakcı Salim,

Eroğlu Mustafa, Dokuzoğuz Başak
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

OLGU 1: Yirmi dört yaşındaki erkek hasta iki gündür olan baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme ve ağız çevresinde uyuşma
şikayeti ile başvurdu. Hastanın bir hafta önce gelişen, saçlı deri ve tüm vücuda yayılmış veziküler döküntüleri mevcuttu. Ateş
38.2°C idi. Nörolojik muayenesinde bilateral laterale bakışta kısıtlılık, solda daha belirgin ataksi ve tandem yürüyüşü bozuk
olarak saptandı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde; basıncı normal, berrak, protein 56.3 mg/dl, glukoz 57 mg/dl, mik-
roskopisinde 10 lökosit/mm3 saptandı. BOS’ta Varicella zoster virüs IgM (-) ve IgG (+), serumda IgM ve IgG (+) olarak bu-
lundu. Kranial MR’da sol serebral hemisferde periventriküler beyaz cevher düzeylerinde yaygın lezyonlar tespit edildi. Pons
sağ kesiminde milimetrik kontrast tutan odak görüldü.

Suçiçeğine bağlı ensefalit düşünülerek asiklovir 3 x 500 mg (IV) başlanan hasta şifa ile taburcu edildi.

OLGU 2: Yirmi üç yaşında erkek hasta 4 gündür olan baş ağrısı, ateş, bulantı, kusma, testiste şişlik şikayeti ile başvurdu. Pa-
rotis lojunda hafif şişlik tespit edilen hastada ense sertliği mevcuttu. Sol testiste şişlik, eritem, hassasiyet vardı. Amilaz yüksek-
liği dışında diğer biyokimyasal ve hematolojik parametreler normal sınırlarda bulundu. Serum Kabakulak IgM pozitif olarak
saptandı. Hastanın yatışının 4. gününde ateşi, anlamsız konuşmaları, kooperasyonunda ve oryantasyonunda bozulma geliş-
mesi nedeni ile çekilen kranial tomografisi ve MR’da hidrosefali ile uyumlu bulgular ve leptomeningeal kontrastlanma izlendi.
Hastaya seftriakson 2 x 2 gr, asiklovir 3 x 500 mg başlandı. On iki gün tedavi sonunda hastanın kliniği tamamen düzeldi. 

Kabakulakta parotis şişliğinin fark edilmediği ya da suçiçeği döküntülerinin gerilediği dönemde ensefalit tablosunun ortaya
çıkabileceği akılda tutularak hastalar bu açıdan iyi değerlendirilmeli ve gelişebilecek komplikasyonların atlanmaması için ya-
kın takibi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, Kabakulak, Komplikasyon, Suçiçeği

P-076
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Malinitesi Olmayan Bir Hastada Candida lusitaniae’n›n Etken 
Oldu¤u Akut Kalküloz Kolesistit

Yıldırım Mustafa1, Özaydın İsmet2, Şahin İdris3, Yaşar Mehmet2

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Düzce
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce

Safra kesesi kandidiyazı akut kolesistit’in nadir nedenlerindendir ve özellikle altta yatan malinitesi olan hastalarda
görülür. 

33 yaşında bir bayan hasta 2 gündür devam eden mide bulantısı ve sırta vuran sağ üst kadran ağrısı şikayeti ile
başvurdu. Hastanın iki yıl içinde birkaç kez benzer şikayetleri olmuş. Hasta başvurduğunda ateşi 38.3°C, kan basın-
cı 140/90 mmHg, kalp tepe atımı 100/dk ve solunum sayısı 24/dk idi. Fizik muayanede Murphy pozitifliği ile sağ
üst kadran hassasiyeti saptandı. Rebaund yoktu. Beyaz küre sayısı 9.12 x 109/L, nötrofil %74.5, C-reactive protein
21.26 mg/dL, eritrosit sedimentasyon hızı 94 mm/h bulundu. Ultrasonografik incelemede safra kesesi lümeninde
üç adet safra taşı saptandı. (Şekil 1). Kan kültürleri negatifti. Seftriakson tedavisi (2 g/gün) başlandı. Fakat hastanın
ateşi ve diğer klinik bulgularında gerileme olmadı. Hastaya açık kolesistektomi yapıldı. Operasyon materyalinin kül-
türünde maya üredi ve bu mikroorganizma API 32 CAUX kitleriyle (Bio-Merieux SA, Marcy I’Etoile, France) Candi-
da lusitaniae olarak tiplendirildi. Safra taşlarının kültüründe de keza Candida lusitaniae üredi. Bu sonuçlara göre seft-
riakson tedavisine ek olarak flukonazol (400 mg/gün) tedavisi başlandı. Patolojik tanı inflamatuar psödotümör ola-
rak rapor edildi. Operasyonun onuncu gününde antibiyotikler kesildi ve hasta şifa ile taburcu edildi. 

Bilgilerimize göre, bu Candida lusitaniae‘nin neden olduğu ilk akut kalküloz kolesistit vakasıdır. Sonuç olarak, klinis-
yenler altta yatan malinitesi olmayan hastalarda da kandida türlerinin akut kalküloz kolesistit’e neden olabileceği-
ni dikkate almalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Candida lusitaniae, akut kalküloz kolesistit, safra kesesi

Vorikonazol ile Tedavi Edilen Candida albicans Menenjiti Olgusu

Sipahi Oğuz Reşat1, Bardak Selin1, Ruksen Mete2, Arda Bilgin1, Yurtseven Taşkın2, 
Metin Dilek Yeşim3, Ulusoy Sercan1

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

AMAÇ: Klasik ve lipit form amfoterisin B’ye yanıt vermeyip, vorikonazol ile tedavi edilen bir Candida albicans menenjiti
olgusu sunulmaktadır. 

OLGU: Otuz üç yaşında erkek olguya hipofiz adenomu nedeniyle hastanemiz beyin cerrahisi kliniğinde bir hafta arayla iki
kez (24.07.2006-31.07.2006) transsfenoidal hipofizektomi operasyonu uygulanmış. Ardından etkeni belli olmayan ancak
meropenem/linezolid kombinasyonu ile tedavi edilebilen bir menenjit atağı geçiren hasta taburcu edildikten on gün son-
ra baş ağrısı, bulantı, kusma ve ateş yüksekliği şikayetiyle tekrar başvurmuş. Yapılan lomber ponksiyonda beyin omurilik
sıvısında 300 lökosit/mm3 saptanması üzerine vankomisin 500 mg 4 x 1 ve sefepim 1gr. 3 x 2 tedavisi başlandı (Mero-
penem bu dönemde piyasada yoktu). Hastaya ekstraventriküler drenaj uygulandı. BOS’da üreme olmaması ve hastanın
şikayetlerinin devam etmesi üzerine beş gün sonra vankomisin + sefepim tedavisi sefepim + linezolid ile değiştirildi. Tek-
rarlanan BOS kültüründe, Candida albicans üremesi olan hastanın tedavisine klasik amfoterisin B (1.2 mg/kg) eklendi. Beş
günlük tedaviden sonra nefrotoksisite nedeniyle amfoterisin B lipit komplekse (6.2 mg/kg) geçildi. Etkenin antifungal du-
yarlılığı ETEST ile amfoterisin b: 4 mg/l, flukonazol: 2 mg/l, itrakonazol: 8 mg/l, vorikonazol: 0.06 mg/l, kaspofungin: 0.25
mg/l olarak saptandı. Tedavinin dördüncü gününde BOS’da hala >1000 lökosit/mm3 olması, C. albicans üremesinin de-
vam etmesi, hastanın ateşinin yüksek seyretmesi (>38.5°C) nedeniyle tedavi vorikonazol (400 mg x 2, damariçi) ile de-
ğiştirildi. Hastanın izleminde BOS bulguları ve genel durumu düzeldi. Tedavi altı haftaya tamamlandı. 

SONUÇ: Olgumuz vorikonazolün BOS’a geçiş oranı yüksek bir antifungal olarak en azından kurtarma tedavisi seçeneği
olarak kullanılabileceğini düşündürtmektedir. Olgu bildiğimiz kadarı ile literatürde vorikonazol ile tedavi edildiği bildirilen
ilk C. albicans menenjiti olgusudur.

Anahtar Kelimeler: Candida, Hastane kökenli menenjit, Menenjit, Vorikonazol, Vfend
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Yo¤un Bak›m Ünitesinde Risk Faktörü Olmayan Hastada
Aspergillus Pnömonisi

Kara Ali Rıtvan1, Ürkmez Seval2, Yerlikaya Esra1, Demirkıran Oktay2, Aygün Gökhan3,
Mert Ali1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalı,
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İnvaziv pulmoner aspergilloz, immunsupresif hastalarda sık görülen, mortalite ve morbidite oranları oldukça yüksek bir hastalıktır. Son yıl-
larda yoğun bakım ünitelerinde yapılan otopsi çalışmalarında, klasik risk faktörleri olmaksızın Aspergillus pnömonilerine rastlanmaktadır.
Biz yoğun bakım ünitesinde izlediğimiz, herhangi bir risk faktörü olmayan Aspergillus pnömonisi olgusu sunduk.

26 yaşında erkek hasta,1987 yılında büyük arter transpozisyonu nedeniyle opere edilmiş. Hastanın operasyon sonrasında herhangi bir şi-
kayeti olmamış. 29.07.07 tarihinde ateş, halsizlik şikayetleri olması üzerine özel bir merkezde soğuk algınlığı düşünülmüş ve semptoma-
tik tedavi başlanmış. Tedavi sonrası genel durumunun bozulması, taşikardisinin devam etmesi nedeniyle hastanemize başvuran hasta mev-
cut klinik bulgularla ağır sepsis olarak değerlendirildi. Yoğun bakım ünitesine alınan hasta entübe edilerek, akciğer grafisinde sağda belir-
gin infiltrasyon saptanması üzerine pnömoni + sepsis öntanıları ile ampirik imipenem ve teikoplanin tedavisi başlandı. Alınan derin trake-
al aspirat örneğinde stafilokoklar saptanması üzerine önce linezolid 2 x 600 mg başlandı ve sonra kültürde metisiline dirençli Staphylococ-
cus epidermidis üreyince tedavi vankomisin 2 x 1 g olarak değiştirildi. Bu tedavi altında yatışının altıncı gününde, hastanın genel durumu-
nun kötüleşmesi üzerine tekrarlanan trakeal aspirat kültüründe direkt bakıda Aspergillus hiflerinin görülmesi üzerine kaspofungin tedavisi
başlandı. Aspergillus galaktomannan antijeni (lateks) pozitif bulundu Sonrasında alınan iki trakeal aspirat kültüründe de Aspergillus üreme-
leri saptandı. Hasta tedaviye yanıt vermeyerek kaybedildi.

Son yıllarda yoğun bakım üniteleri invaziv aspergilloz olgularının rastlandığı birimler olarak dikkat çekmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde
hastalarda; malignite, transplantasyon, steroid kullanımı, KOAH ve diyaliz gibi risk faktörleri belirlenmektedir. Fakat bilinen belirgin bir risk
faktörü olmasa da yoğun bakım ünitesinde yatan entübe hastalarda da Aspergillus enfeksiyonları gelişmesi açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Aspergillus, Pnömoni

Akci¤er Kanserini Taklit Eden Endobronfliyal Aktinomikozis Olgusu 

Şen Nazan1, Karataşlı Meltem1, Ermiş Hilal1, Demiroğlu Yusuf Ziya2, Canpolat Tuba3,
Turunç Tuba2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Endobronşiyal aktinomikozis nadir görülmekte olup çoğu olguda yabancı cisim aspirasyonları ile ilişkili bu-
lunmuştur. Diabetes mellitus ile birlikteliği raporlanan sadece bir olgu mevcuttur. Bu yazıda diabetes mellitus tanı-
sı olan ve akciğer kanserini taklit eden primer endobronşiyal aktinomikozisli bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Altmış beş yaşında, sigara kullanmamış erkek hasta 1 haftadır süren ateş, öksürük, hemoptizi yakınmaları ile
başvurdu. Diabetes mellitusa ek olarak koroner arter hastalığı ve kronik böbrek hastalığı da mevcuttu. Laboratuvar
incelemesinde lökosit 7200/mm3, CRP 53 mg/L, kan şekeri 200 mg/dL, BUN 35 mg/dL (7-28), kreatinin 2.20 (0.3-
1.4) mg/dL idi. Akciğer grafisinde sağ parakardiyak alanda opasite artışı izlendi. Balgam kültüründe üst solunum yo-
lu flora bakterileri izole edildi. Balgamda asidorezistan basil (ARB) saptanmadı ve Gram boyamasında mikroorganiz-
ma görülmedi. Hastada toplum kökenli pnömoni düşünülerek amoksisilin-klavulanik asit 1 gr tablet (2 x 1, po) ve
klaritromisin 500 mg tablet (2 x 1, po) kombinasyonu başlandı. Kontrollerinde klinik ve radyolojik yanıt alınama-
yan hastaya toraks bilgisayarlı tomografisi çekildi; sağ orta lobda kitlesel lezyon saptandı. Akciğer kanseri ön tanısı
ile fiberoptik bronkoskopi yapıldı. Sağ orta lobda üzeri yer yer pürülan eksuda ile kaplı, lümeni daraltan vejetasyon-
lar izlendi. Bronş lavajında ARB teksif ve kültür negatifti ve nonspesifik kültüründe üreme olmadı. Bronkoskopik bi-
yopsi örneğinin metenamin gümüş boyası ile incelenmesinde aktinomiçes granülleri görüldü. Endobronşiyal akti-
nomikozis tanısı alan hastaya 6 hafta süre ile ampisilin 1 gr tablet (4 x 1, po) tedavisi uygulandı. Bu tedavi ile has-
tada klinik ve radyolojik yanıt alındı.

SONUÇ: Enfeksiyöz patolojilerin klinik ve radyolojik olarak akciğer kanserini taklit eder şekilde ortaya çıkabileceği
ve endobronşiyal lezyonların ayırıcı tanısında aktinomikozisin de akılda bulundurulması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, Aktinomikozis, Bronşiyal hastalık
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Fungal Enfeksiyonlar

Koroziv Madde ‹çimi Sonras› Geliflen Kandida Sepsisi Olgusu 

Yuluğkural Zerrin, Yeşilyurt Murat, Çelik Aygül Doğan, Kuloğlu Figen, Akata Filiz
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Candida’lar gastrointestinal sistemin doğal florasında bulunmaktadır. Özellikle immünsüpresyon oluşturan
durumlar, geniş spektrumlu antibakteriyel kullanımı, total parenteral beslenme, abdominal cerrahi girişim, muko-
zal kolonizasyon invaziv kandidiyazise zemin hazırlayan risk faktörleridir.

OLGU: 42 yaşında erkek hasta. Yanlışlıkla kireç çözücü içmesi sonrasında göğüs cerrahisi kliniğinde izlendi. Yatı-
şının üçüncü haftasında 38°C üzerinde ateş ve kollarında 3 x 5 cm çaplı ağrılı kızarık iki adet şişlik gelişti. Hasta-
ya endoskopi yapıldı ve özefajit bulguları saptandı. Kan kültüründe Candida albicans üremesi üzerine flukonazol
1 x 400 mg ıv başlandı. Ateş yanıtı alınamayan hastanın tedavinin beşinci ve 12. günlerinde alınan kan kültürlerin-
de Candida albicans üremesi devam etti. Tedavi klasik-amfoterisin-B, 3 mg/kg I.V olarak değiştirildi. Fizik muayene-
de bilateral yaygın inspiratuar ral ve her iki kolda yeni başlayan 3 x 3 cm’lik kırmızı renkli birkaç adet nodül sap-
tandı. PA akciğer grafisinde bilateral yaygın infiltrasyonlar görüldü. Toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral ak-
ciğer parankiminde belirsiz sınırlı nodüller ve komşuluklarında buzlu cam opasitesi izlendi. Kollardaki apseleşen no-
düllerden patolojik ve mikrobiyolojik örnek alındı. Patoloji inceleme kronik inflamasyonla uyumlu bulundu. Doku
kültüründe bakteri ve mantar üremedi. Nefrotoksisite gelişince klasik-amp-B, caspofungin ile değiştirildi. Antifungal
tedavinin yedinci gününden itibaren ateşi düşen hastanın son alınan kan kültürlerinde kandida üremesi olmadı.

SONUÇ: Candida ile oluşan kan dolaşımı enfeksiyonu ve Candida pnömonisi özellikle immünsüpresif konaklarda
görülen ciddi tablolardır. İzlediğimiz olguda immünsüpresyon olmadığı halde, koroziv madde içimi sonrasında öze-
fagusta kandida özefajiti, Candida ile oluşan kan dolaşımı enfeksiyonu ve kandida pnömonisi gelişmiştir. Doku bü-
tünlüğünün bozulması, özellikle floranın bulunduğu alanların hasarlanması, ciddi enfeksiyonların oluşmasında ze-
min hazırlayan önemli bir faktördür.

Anahtar Kelimeler: Candida, Sepsis, Koroziv
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Paraziter Enfeksiyonlar

Nadir Bir Gastroenterit Etkeni: Cyclosporiasis

Taşbakan Meltem Işıkgöz1, Yolasığmaz Ayşegül2, Pullukçu Hüsnü1, Sipahi Oğuz Reşat1,
Yamazhan Tansu1, Turgay Nevin2, Ulusoy Sercan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir,
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir

Coccidian parazitleri olan Cyclospora türleri, nadir gastroenterit nedenlerindendir. Ülkemizde ilk olarak 1998 yılında AIDS’li bir
olguda bildirilmiştir. Bu posterde olası kaynağın içme suyu olduğu düşünülen Cyclospora spp.’nin etken olduğu bir gastroen-
terit olgusu sunulmuştur.
OLGU: 32 yaşında kadın hasta 10 günde 7-13 kez sulu köpüklü ishal (kansız, mukussuz), karın ağrısı, bulantı şikayeti ile bir-
kaç kez acil servise başvurmuş. Şikayetlerinin devam etmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde 15 gün ön-
ce Karadeniz seyahatinde suların çamurlu olduğunu ve bu suları kullandıklarını belirtti. Ayrıca suyu kullanan akrabalarında,
eşinde birkaç gün süren ishal şikayeti olduğunu bildirdi. Dışkı direkt incelemesinde lökosit, eritrosit görülmedi ve dışkı kültü-
ründe enteropatojen üremeye rastlanmadı. Dışkının parazitolojik bakısı için öncelikle dışkı örneği serum fizyolojik ve lugol so-
lusyonu ile mikroskopta direkt olarak incelenmiştir. Daha sonra,etil asetat çöktürme yöntemi uygulanarak yoğunlaştırılan ör-
neklerin bir kısmı tekrar serum fizyolojik ve lugol solusyonu ile dilüe edilerek mikroskopta direkt olarak incelenmiştir. Kalan çö-
keltiden yayma preparatlar hazırlanmış Kinyoun’un modifiye asit boyası ile ayrıca direkt dışkıdan yapılan yaymalar Trichrome
boyası ile boyandıktan sonra mikroskopta incelenmiştir. 8-9 µm boyutlarında bazıları soluk pembeden koyu menekşe rengine
kadar değişen ve içlerinde siyah granüller içerebilen, bazıları ise boya almamış ‘’hayalet hücreler’’ şeklinde Cyclospora spp. oo-
kistleri görülmüştür. Hastaya 10 günlük trimetoprim/sülfametoksazol tedavisi ve yemek sektöründe çalışan hastaya 5 gün isti-
rahat verilmiştir. Kontrol dışkı incelemesinde parazit görülmemiştir. Eşinin bakteriyolojik ve parazitolojik açıdan değerlendiri-
len dışkı incelemesinde etken saptanamadı. Bulaş kaynağı olarak Karadeniz gezisinde kullandığı içme suyu düşünülmüş ancak
ileri inceleme yapılması mümkün olmamıştır. Hastada immünsüpresyona neden olabilecek hastalıklar yönünden araştırıldı
(malignite, HIV vb.) patoloji saptanmadı. 
SONUÇ: Ülkemizde sporadik olarak görülen Cyclospora olgularının artması; deneyimli laboratuarlarda özel yöntemler kullanı-
larak tanımlanması sayesindedir. Uzun süren ishallerde parazitolojik inceleme ihmal edilmemeli ve bulaş kaynağına yönelik in-
celemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Cyclosporiasis, Gastroenterit

Kala-Azar: Befl Olgunun ‹rdelenmesi

Turunç Tuba1, Demiroğlu Yusuf Ziya1, Alışkan Hikmet2, Çolakoğlu Şule2, Arslan Hande3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Kala-azar, tatarcıklar yoluyla taşınan sıtmadan sonra en sık görülen paraziter hastalıktır. Çalışmamızda değişik kli-
nikler ile ortaya çıkan beş kala-azar olgusu sunulmuştur.

METOD: 2004-2007 yılları arasında kliniğimizce kala-azar tanısı alan beş olgu prospektif olarak irdelenmiştir. Tanı, uygun
klinik bulguların yanı sıra olguların kemik iliği, karaciğer ve dalak biyopsi örneklerinde parazitin amostigot formlarının gö-
rülmesi ile konulmuştur.

BULGULAR: Olguların üçü kadın ikisi erkek iken yaş ortalamaları 47 idi. Üç olgu kırsal alanda diğer olgular şehir merke-
zinde yaşamakta idi. İki olguda tatarcık sineği ile temas öyküsü mevcuttu. Olguların en sık yüksek ateş, karın ağrısı ve ki-
lo kaybı yakınmaları ile başvurduğu belirlendi. Bir olgunun öyküsünde eşlik eden kronik B hepatiti nedeni ile izlenmekte
iken otoantikorlarından ANA pozitif bulunması üzerine steroid tedavisi uygulandığı ve takiben mevcut olan halsizlik ve ki-
lo kaybı yakınmasının arttığı öğrenildi. Beraberinde sedimentasyon ve globulin değerlerinde artış olması üzerine kemik ili-
ği biyopsisi uygulanmış, hazırlanan kesitlerde Leishmania amostigotları görülmüştür. Geri kalan dört olgudan iki olgunun
kemik iliği aspirasyon ve biyopsilerinde patoloji saptanamadığından, mediastinal ve batın içerisinde yaygın lenfadenopa-
ti tespit edilmesi ile birlikte nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisini aydınlatabilmek için splenektomi uygulanmış ve alınan ör-
neklerde Leismania amostigotları görülmüştür. Olguların tamamına lipozomal amfoterisin B 3 mg/kg/gün dozunda 1-5,
14. ve 21. günlerde yedi dozda tedavi uygulanmıştır. Olguların hiçbirisinde relaps izlenmemiştir. 

SONUÇ: Kala-azar, değişik klinik ve tablolarla ortaya çıkabilen bazen tanı koymada zorluklarla karşılaşılan bir paraziter has-
talık olup günümüzde sadece kırsal alanlarda değil şehir merkezlerinde de rastlanılabilen paraziter bir hastalıktır. Bu ne-
denle kala-azardan şüphe edilen olgularda kemik iliği incelemesi negatif olabileceğinden karaciğer ve dalak biyopsilerinin
alınarak incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kala-azar
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Paraziter Enfeksiyonlar

ESOGÜ T›p Fakültesi Hastanesi'nde ‹zlenen ‹ki Kala-Azar 
Olgusunun De¤erlendirilmesi

Kızılok Tuğba, Nayman Alpat Saygın, Erben Nurettin, Doyuk Kartal Elif, Özgüneş İlhan,
Usluer Gaye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Visseral leishmaniazis (VL), Leishmania cinsinden protozoanın neden olduğu, aralıklı ateş, hepatosplenome-
gali ve pansitopeniyle seyreden kronik bir hastalıktır. Bu çalışmada, kliniğimizde VL tanısıyla izlenen iki olgunun kli-
nik ve laboratuar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Kliniğimizde klinik ve laboratuar bulgularıyla kala-azar tanısı almış, dokuda amastigotların
gösterilmesi ile tanısı doğrulanan 2 olgu retrospektif olarak incelendi. Demografik verileri, başvuru şikayetleri, kli-
nik ve laboratuar bulguları değerlendirilmeye alındı.

OLGU: Hastaların her ikisi de Eskişehir ve çevresi için endemik bir bölgeden gelmekteydi. Başvuru şikayetleri hal-
sizlik, vücut ağrısı ve ateş olan hastaların yapılan tetkiklerinde pansitopeni, hepatosplenomegali, hipergammaglo-
bulinemi tespit edildi. İlk olguya hematolojik malignite düşünerek yapılan kemik iliğinde incelemesinde leishmani-
aların amastigot formları saptandı. İkinci olguda ise splenektomi sonrası yapılan patoloji incelemesinde histiyosit-
ler içerisinde leismaniaların amastigot formları tespit edildi. Kala-azar tanısı ile hastalara 2 mg/kg’dan lipozomal am-
foterisin B tedavisi 5 gün verildi ve klinik-laboratuar yanıt alındı.

SONUÇ: Türkiye’de kala-azarın kutanöz formlarının daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Visseral formu erişkin
grupta nadir olup daha çok olgu bildirimleri şeklinde yayınlanmaktadır. Bununla beraber özellikle endemik bölge-
lerden gelen, ateş öyküsü olan ve hepatosplenomegali saptanan hastalarda kala-azar da akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kala-azar, Visseral leishmaniazis

Ortak Kaynaktan Bulaflm›fl Üriner fiistozomiasisli Üç Olgu

Gül Hanefi Cem1, Coşkun Ömer1, Beşirbellioğlu Bülent Ahmet1, Aras Engin2, 
Öngürü Önder3, Tahmaz Lütfü4, Tanyüksel Mehmet2, Eyigün Can Polat1

1GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2GATA Parazitoloji Bilim Dalı, Ankara
3GATA Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
4GATA Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Üriner şistozomiyaz, Schistosoma haematobium’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Afrika ve Ortadoğu ülke-
lerinde endemik olup, ülkemizde çok nadir olarak bildirilmektedir.

Bu bildiride üriner şistozomiyazlı üç erişkin erkek hasta sunulmuştur. Hastaların üçünde de Kasım 2005’te Mali’de
bulundukları sırada serinlemek amacı ile bir kez Nijer Nehri’ne girme sonucu, Aralık 2005’te ateş, sırt ağrısı, halsiz-
lik şikâyetleri başlamış. Yaklaşık 3-4 ay sonra da idrarda kanama şikayetleri başlayan hastalar, çeşitli uzmanlara baş-
vurmalarına rağmen sonuç alamamışlardır. Bu şikâyetlerle sistoskopi ve biyopsi yapılan hastaların örneklerinde his-
topatolojik olarak şistozomiyaz saptanmıştır. Sonrasında Parazitoloji BD tarafından yapılan idrar incelemelerinde ta-
nıları doğrulanan (idrarda yumurta ve hatching sonrası miracidum varlığı) hastalara verilen praziquantel tedavisi-
nin sonucunda şikayetlerinin ortadan kalktığı görülmüştür. Yapılan kontrollerde herhangi bir komplikasyon olma-
yan ve laboratuvar olarak iyileşme gözlenen hastaların takibi devam etmektedir.

Ülkemizde nadir görülmesi ve önemli bir halk sağlığı sorunu olmamasına karşın, özellikle uzun süren hematüri bul-
guları bulunan hastalarda endemik ülkelere seyahat öyküsü varlığında üriner şistozomiyaz tanısı akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ortak kaynak, Üriner şistozomiasis
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Paraziter Enfeksiyonlar

Phthiriasis pubis Blefarokonjonktiviti: Olgu Sunumu

Cihangiroğlu Mustafa1, Yılmaz Turgut2, Akbulut Ayhan3

1Ergani Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ergani, Diyarbakır
2Özel Vefa Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Phthiriasis pubis hijyenik koşulları bozuk, kalabalık topluluklarda görülen daha çok karın ve kasık bölgesindeki kıllar-
da yerleşen bir parazittir. Olgumuz 37 yaşında erkek olup üç hafta boyunca göz kapaklarında ağrı, kaşıntı hissi ve
gözünde sulanma şikayeti ile farklı hastanelere başvurmuş. Allerjik konjonktivit tanılarıyla farklı lokal tedaviler uygu-
lanan hastanın şikayetlerinde gerileme olmamış. En son başvurduğu sağlık kuruluşunda psikosomatik bozukluk ön
tanısı konarak tedavi verilmiş. Hastanın ilk değerlendirmesinde kirpiklerde irritasyona bağlı şekil bozukluğu dışında
bulguya rastlanmadı. Hastanın hijyenik şartlarının iyi olması, kalabalık ve kirli ortamlarda fazla bulunmaması tanıyı
zorlaştıran faktörlerdi. Hastanın muayenesi esnasında üst kirpiklerin kökünde skuam benzeri birikim gözlendi. Bir-
kaç kirpiğin çekilerek incelenmesi kararlaştırıldı. Kaşıntının çok olduğu alandan çekilen kirpiklerin köküne yakın kıs-
mında hareketli parazitler görüldü. Kirpiklerdeki parazitler penset ile uzaklaştırıldı. Kirpik köklerine vazelin uygulan-
dı. Ayrıca göz dışı alanlara uygulanmak üzere %5 Permetrin losyon ve şampuan tedavisi verildi. Hastanın kontrol-
lerinde şikayetleri geçmişti.

Anahtar Kelimeler: Phthiriasis pubis, Blefarokonjonktivit

Multiple Myelom Tan›s› Alan Bir Leishmania Olgusu 

Memikoğlu Kemal Osman, Yanmaz Evrim, Bayraktar Nesil, Balık İsmail
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Visseral Leishmaniasis genç erişkinlerde rastlanan, sivrisineklerle bulaşan, köpeklerin rezervuar olabildiği protozoal
bir enfeksiyondur. Kliniğinde ateş, masif splenomegali, hepatomegali, anemi, lökopeni, hipergamaglobulinemi ve
kilo kaybı en sık rastlanan bulgulardır. Bu posterde multiple myelom tanısı almış, daha sonra kemik iliği aspirasyon
biopsisinde Leishmania donovani amastigot formu tespit edilmiş ve liposomal amfoterisin B ile kür sağlanmış bir ol-
gu sunulmaktadır.

OLGU: Elli dört yaşında erkek hasta halsizlik, ateş ve gece terlemeleri şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde yapı-
lan tam kan sayımında pansitopeni tespit edilmiş ve yapılan kemik iliği aspirasyon biopsisinde %13 plazma hücre
artışı saptanmış. Serum immunfiksasyon testinde IgG, lambda ve kappa hafif zincir artışları saptanarak hastaya mul-
tiple myelom tanısı konmuş ve 2 kür VAD kemoterapisi uygulanmış. Kemoterapiye yanıt alınmaması üzerine yapı-
lan ikinci kemik iliği biopsisinde L. donovani amastigot formu tespit edilen hasta tetkik ve tedavi için kliniğimize ya-
tırıldı. Hastaya Vissseral Leishmaniasis tanısı ile 20 mg/kg/gün sodyum stiboglukonat (Pentostam®) yurt dışından
getirilerek başlandı. Tedavinin 4. gününde akut pankreatit ve akut böbrek yetmezliği gelişen hastanın tedavisi ke-
silerek 3 mg/kg/gün dozunda lipozomal amfoterisin B (Ambisome®) 48 saatte bir 5 doz şeklinde uygulandı. Has-
tanın tedavisi sürerken zona zostere bağlı cilt lezyonları tespit edildi ve valasiklovir 2gr/gün böbrek dozunda uygu-
landı. Klinik takiplerinde laboratuvar değerleri gerileyen hastanın kontrol kemik iliği aspirasyon biopsisinde L. do-
novani benzeri görünüme rastlanmadı. Hasta şifa ile taburcu edildi.

SONUÇ: Ateş, pansitopeni, halsizlik, splenomegali ile başvuran ve malignite tedavisine yanıt vermeyen hastalarda
ayırıcı tanıda leishmaniasis düşünülmelidir. Tedavide amfoterisin B sodyum stiboglukonat kadar başarılı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Leishmania donovani, Liposomal amfoterisin B
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Yo¤un Bak›m Ünitesinde Yatan Hastalar›n ‹drar Örneklerinden Elde
Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Doğru Arzu, Aydın Özlem, Yazıcı Saadet, Özgüneş Nail, Üçışık Ayşe Canan,
Şahin Selim, Yağlı Fatma

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda Ocak 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında on sekiz ay boyunca, hastanemizin Yetişkin Yoğun Ba-
kım Ünitesi’nde (YYBÜ) yatan hastalara ait idrar örneklerinden üretilen mikroorganizmaları ve bu mikroorganizmalara ait
antibiyotik duyarlılıklarını ortaya koymayı hedefledik.

ÇALIŞMA: Hastanemizin YYBÜ’sinde yatan hastalara ait idrar örneklerinde üreme tespit edilen tüm hastaların konsültas-
yon hizmetleri enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca verilmiştir. Üretilen suşların antibakteriyel duyarlılıkları CLSI önerileri
doğrultusunda yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

SONUÇLAR: Hastanemizin YYBÜ’sinde yatmakta olan hastalardan on sekiz ay içinde hastanemiz mikrobiyoloji laboratu-
arına gönderilen toplam 907 idrar örneğinden 717 (%79.1)’si steril kalmıştır. Üreme tespit edilen 190 suşun 39
(%20.5)’unu mantarlar, 57 (%30.0)’sini gram-pozitif koklar ve 94 (%49.5)’ünü gram-negatif basiller oluşturmaktaydı.
Gram-negatif basiller içinde en fazla üreme E. coli’ye aitti (%43.6). Onu üreme sıklığı olarak Pseudomonas spp. (%30.8),
Acinetobacter spp. (%13.8) izlemekteydi. E. coli suşlarınının %45.0’ini ESBL pozitif suşlar oluşturmaktaydı. E. coli suşlarının
tamamı İmipenem ve Meropenem’e duyarlı bulundu.

TARTIŞMA: İdrar yolu enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatan hastalar için önemli bir sorundur. Üriner kateterizas-
yona sıklıkla başvuruluyor olması, idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını da arttırmaktadır. Ayrıca sağlıklı bireyler-
den farklı olarak çoğul dirençli gram-negatif basiiler de yoğun bakımdaki hastalarda sıklıkla enfeksiyona neden olmakta-
dır. Etkenlerin sıklığı ve duyarlılık paternlerinin izlenmesi ampirik tedavi yaklaşımı ve uygun antibiyotiğin kullanılması ile
direnç gelişiminin azaltılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, İdrar kültürü, Yoğun bakım

P-088

Bir E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde ‹zole Edilen Pseudomonas
Cinsi Bakterilerin 2006 Y›l› Analizi

Doğru Arzu, Aydın Özlem, Özgüneş Nail, Üçışık Ayşe Canan, Yazıcı Saadet,
Elbir Tuba, Yağlı Fatma

İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda 2006 yılında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çeşitli klinik örnek-
lerden elde edilen Pseudomonas cinsi bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarını, izole edildikleri klinik materyaller, servisler arasında-
ki dağılımını ortaya koymayı hedefledik.

ÇALIŞMA: Çalışmaya 2006 yılı içinde hastanemizin kliniklerinde yatarak tedavi gören ve polikliniklerine başvuran hastalardan
alınan, kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmak üzere Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen hasta örneklerinden üre-
tilen Pseudomonas cinsi bakterilerin tamamı dahil edilmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları CLSI kriterlerine göre yapılmıştır.
Suşların izole edildikleri materyallerin, kliniklerin ve hastaların cinsiyetlerinin istatistiksel değerlendirmesi yapılmıştır.

SONUÇLAR: 2006 yılı içinde izole edilen toplam 433 adet Pseudomonas cinsi bakterilerin 270 (%62.4)’i erkek hastalara ait ör-
neklerden elde edilmiştir. İzolatlar en fazla endotrakeal aspirasyon örneklerinden üretilmiştir (%32.8). Onu idrar (%23.5), yara
yeri sürüntüsü (%16.8), kan kültürü (%16.6), katater çıkış yeri (%3.00) kültürleri izliyordu. İzolatlar en çok sırasıyla yetişkin yo-
ğun bakım (%42.5), poliklinik (%10.1), beyin cerrahi (%8.3), yenidoğan yoğun bakım (%7.1) ve dahiliye (%6.0) servislerinde-
ki hastalardan alınan örneklerden üretilmiştir. Suşların en fazla duyarlılık gösterdikleri antibiyotikler amikasin (%92.2), piperasi-
lin-tazobaktam (%85.1) ve seftazidim (%82.1) şeklinde sıralanırken; en yüksek oranda direnç saptanan antibiyotik siprofloksa-
sin (%29.7) olmuştur.

TARTIŞMA: Pseudomonas cinsi bakteriler özellikle hastane enfeksiyonlarında önemli bir yere sahiptir. Çeşitli enfeksiyonlara ne-
den olan bu mikroorganizmanın, antibiyotiklere çoğul direnç gösterebilmesi nedeniyle, hastalık etkeni olarak değerlendirildiği
takdirde hızla bakteriyolojik tanısının konulması ve antibiyotik duyarlılık testi sonuçlarına göre hızla tedaviye başlanması gerek-
mektedir. Tedavi esnasında antibiyotiklere direnç geliştirebilmeleri nedeniyle kültürlerin tekrarlanması da üzerinde durulması ge-
reken bir başka önemli noktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Enfeksiyon, Pseudomonas

P-089
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Yetiflkin Yo¤un Bak›m Ünitesinde Yatan Hastalar›n Kan
Kültürlerinden Üretilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik
Duyarl›l›klar›n›n Bir Y›ll›k Analizi

Doğru Arzu, Aydın Özlem, Üçışık Ayşe Canan, Yazıcı Saadet, Özgüneş Nail, Eren Hayriye
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda 2006 yılında hastanemizin yetişkin yoğun bakım ünitesinde yatan, dolaşım sistemi enfeksiyonlu hastaların
kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıklarını ortaya koymayı hedefledik.

ÇALIŞMA: Hastanemizin yetişkin yoğun bakım ünitesinde yatan ve laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinde üreme tespit
edilen hastaların enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları yapılmış ve dolaşım sistemi enfeksiyonu tanısı almış hastalara ait kan kül-
tür sonuçları incelenmiştir. Kan kültürlerinin ekimleri BacT/ALERT 3D sistemi ile yapıldı. Üreyen mikroorganizmaların antibiyotik
duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile yapılmıştır.

SONUÇLAR: Laboratuvarımıza 2006 yılı içinde hastanemizin yetişkin yoğun bakım ünitesinden toplam 357 kan kültürü gönde-
rilmiştir. Gönderilen kan kültürlerinin 125 (%35.01)’i steril kalmıştır; 232 (%64.98)’sinde üreme tespit edilmiş olup, bunların beş
tanesi kontaminasyon olarak kabul edilmiştir. Dokuz hastanın kan kültüründen iki bakteri izole edilmiştir. 236 suşun 139
(%58.90)’unu gram-negatif basiller, 90 (%38.13)’ını gram-pozitif koklar ve 7 (%2.97)’sini mantarlar oluşturmaktaydı. Gram ne-
gatif basiller içinde en sık rastlanan etken ise Pseudomonas cinsi bakteriler (%35.97) oluşturmuştur. Pseudomonas spp. suşlarının
%91.49 oranıyla en yüksek hassasiyete sahip olduğu antibiyotik sefoperazon-sulbactam iken, %27.91 oranıyla siprofloksasin en
fazla direnç saptanan antibiyotik olmuştur.

TARTIŞMA: Yoğun bakım üniteleri, dolaşım sistemi enfeksiyonlarının en fazla görüldüğü ünitelerdendir. Damar içi kateter uygu-
lamaları, dolaşım sistemi enfeksiyonlarının gelişmesi için risk taşımaktadır. Yoğun bakım üniteleri, dirençli bakterilerle enfeksiyon
riski taşımaları ve oluşan enfeksiyonların da antibakteriyel dirençlerinin yüksek olması nedeniyle, ayrı bir önem taşımaktadır. Do-
laşım sistemi enfeksiyonları, tanısının hızla konularak tedaviye bir an önce başlanması gereken enfeksiyonlardan olması nedeniy-
le ünitelerin florasının ve antibakteriyel dirençlerinin yakından takip edilmesinin, hastalara antibiyotik tedavisi başlanırken doğru
karar vermek açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Dolaşım sistemi enfeksiyonu, Yoğun bakım

P-090

Nozokomiyal Enfeksiyonlardan ‹zole Edilen
Acinetobacter baumannii Sufllar›nda Tigesiklin Duyarl›l›¤›

Akıncı Esragül1, Mumcuoğlu İpek2, Öngürü Pınar1, Bayazıt Fatma Nurhayat1,
Ersoy Şen Sevinç2, Erbay Ayşe1, Balaban Neriman2, Bodur Hürrem1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Acinetobacter suşları sıklıkla hastanede yatan hastalarda yüksek mortalite oranı ile seyreden enfeksiyonlara
neden olur. Bu suşların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisi çok güçtür ve bu suşlar sıklıkla karbapenem di-
renci de dahil olmak üzere çoklu dirençlidirler. Tigesiklin son yıllarda geliştirilen geniş spektrumlu, semisentetik bir
antibiyotiktir. 

Bu çalışma, hastanede yatan hastalardan izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında in vitro tigesiklin duyarlı-
lığını değerlendirmek için yapıldı. 

MATERYAL-METOD: Çalışmada, Haziran 2005-Ekim 2006 tarihleri arasında hastane enfeksiyonu dokümante edi-
len hastalardan izole edilen A. baumannii suşları toplandı. Her bir hasta için sadece tek bir suş alındı. E-test ile tige-
siklin ve klinikte sık kullanılan diğer antibiyotiklere karşı minimum inhibitör konsantrasyonları (MİK) belirlendi.

BULGULAR: Hastane enfeksiyonu olan hastaların kültürlerinden toplam 98 A. baumannii izolatı toplandı. Bu suşla-
ra karşı tigesiklin en etkili antibiyotik idi (Tablo 1). Bunu netilmisin izledi. Tigesiklin MİK değeri 79 (%80.6) izolat
için <= 2 µg/mL olarak bulundu. 

SONUÇ: Sınırlı tedavi seçeneği olan çoklu dirençli A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde tigesiklin önemli bir
rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Tigesiklin, Direnç

P-091
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Ankara Onkoloji Hastanesi'nde ‹drar Kültürlerinden ‹zole Edilen
Patojenlerin Retrospektif De¤erlendirilmesi

İskender Gülşen, Sayılır Kamuran, Oğan M. Cihat
Ankara Onkoloji Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ: Ankara Onkoloji Hastanesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2006 tarihleri arasında idrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve
antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi.

METOD: Örnekler kanlı ve EMB agar besiyerine ekilmiş, bakteri identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapılmıştır. İzole edilen suş-
ların antimikrobiyal duyarlılıkları, CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile yapılmıştır.

BULGULAR: Kültüre alınan 5584 idrar örneğinden, 270 (%4.8) örnekte üreme saptandı.

En sık izole edilen mikroorganizma Escherichia coli (%65) olup diğer izolatlar sırasıyla Klebsiella pneumoniae (%17,7), Pseudomonas ae-
roginosa (%6.3), Streptococcus spp. (%2.6), Staphylococcus spp. (%2.6), Proteus spp. (%1.5), Citrobacter spp. (%1.3), Enterobacter spp.
(%0.7), Acinetobacter spp. (%0.3), Salmonella spp. (%0.3) ve tanımlanmamış gram negatif enterik basiller (%1.5) olmuştur.

GSBL pozitifliği E. coli ve Klebsiella izolatlarında sırasıyla %17 ve %18.7 olarak saptandı. Pseudomonas’ta İBL üretimi izolatların %64.7’sin-
de tespit edildi. 

Antibiyotik duyarlılık testlerine göre E. coli izolatlarına en etkin ajanlar imipenem (%99), aminoglikozitler (%97), sefoperazon-sulbaktam
(%89), piperasilin-tazobaktam (%79) olarak saptandı. Bu izolatlarda kotrimoksazole, amoxicilin-klavulanat ve florokinolonlara karşı sıra-
sıyla %53.4, %58.2 ve %41 oranlarında direnç tespit edildi.

Üreyen Klebsiella suşlarının %98’i imipenem ve amikasine duyarlı, Pseudomonas suşlarının ise %70’i imipenem, %80’i amikasine duyar-
lıydı.

Proteus izolatlarının %75’i piperasilin-tazobaktam, sefoperazon-sulbaktam, imipenem, amikasin ve kinolonlara duyarlı bulundu.

İzole edilen streptokokların %57’sinde penicillin direnci saptanmış olup hepsi glikopeptitlere duyarlıydı. Stafilokoklarda metisilin diren-
ci izolatların %71.4’ünde görülüp, bir izolatta metisilin ve glikopeptit direnci bir arada saptandı.

SONUÇ: Üriner enfeksiyonlara en çok gram-negatif basiller neden olmakta ve bu mikroorganizmalarda antibiyotik direnci giderek art-
maktadır. Sürveyans çalışmalarıyla üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan ajanlar ve antibiyotik duyarlılıkları tespit edilerek ampirik
tedavi rehberleri oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, Üropatojenler

P-092

Tablo 1. Hastane enfeksiyonlarından izole edilen 98 Acinetobacter baumannii suşunun tigesiklin ve sık kulla-
nılan diğer antibiyotiklere karşı duyarlılık oranları

Antibiyotik MİK aralığı MİK50 MİK90 Duyarlılık n (%)

Tigesiklin 0.016 - 50 1 4 79 (80.6)

Imipenem 0.016 - > 32 > 32 > 32 42 (42.9)

Siprofloksasin 0.0125 - > 32 > 32 > 32 14 (14.3)

Netilmisin 0.023 - 64 4 16 77 (78.6)

Amikasin 0.094 - > 256 > 256 > 256 29 (29.6)

Sefepim 1 - > 256 24 > 256 18 (18.4)

TMP/SMZ 0.016 - > 32 > 32 > 32 25 (25.5)

Amp/sulbaktam 0.125 - > 256 16 > 256 38 (38.8)
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Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvar›nda Çeflitli Klinik Örneklerden
Üretilen Metisiline Dirençli Stafilokok Sufllar›n›n Bir Y›ll›k Analizi

Özgüneş Nail, Doğru Arzu, Aydın Özlem, Yazıcı Saadet, Üçışık Ayşe Canan,
Konuk Seniha Mutlu

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda 2006 yılı içinde hastanemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli materyallerden üretilen metisiline di-
rençli S. Aureus (MDSA) ve metisiline dirençli koagülaz negatif Stafilokokların (MDKNS) izole edildikleri materyallere ve kliniklere
göre dağılımını, suşların glikopeptid antibiyotiklere karşı duyarlılıklarını göstermeyi amaçladık.

MATERYAL-METOD: Çalışmaya hastanemizde yatan ve hastanemizin polikliniklerine başvuran hastalara ait çeşitli materyallerden
izole edilen MDSA ve MDKNS suşları alındı. Üretilen suşların antibiyotik duyarlılık testleri CLSI kriterlerine göre yapıldı. Suşların
metisilin direnci oksasilin diski ile bakıldı. Suşların gönderildikleri kliniklere ve ait oldukları materyallere göre dağılımı yapıldı.

SONUÇLAR: Çalışmaya alınan toplam 496 suşun 306 (%61.69)’si MDKNS’lara aitti. Yüz doksan adet MDSA suşunun %58.9’u
endotrakeal aspirat, %12.6’sı hemokültür, %11.6’sı yara yeri/cerrahi alan sürüntü örneklerinden izole edilmişti. Örnekler en faz-
la yetişkin yoğun bakım (%56.3), beyin cerrahi (%14.7) ve poliklinik (%7.4) hastalarına aitti. Üç yüz altı MDKNS suşunun ise
%60.4’ü hemokültür, %15.7’si idrar, %8.2’si yara yeri/cerrahi alan örneklerine aitti. Üreyen örnekler en çok yetişkin yoğun bakım
ünitesi (%23.9), pediyatri servisleri (%14.1) ve yenidoğan yoğun bakım (%12.4) hastalarından gönderilmişti. İzole edilen tüm
suşlar vankomisin ve teikoplanine duyarlıydı.

TARTIŞMA: Metisilin dirençli Stafilokoklar’ın büyük çoğunluğu yoğun bakım üniteleri, beyin cerrahi ve pediyatri servislerinde ya-
tan hastaların, endotrakeal aspirat, hemokültür, yara yeri/cerrahi alan gibi örneklerinden elde edilmiştir. Metisiline dirençli Stafi-
lokok enfeksiyonları özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlar içinde önemli bir grubu oluşturmaktadır. Hastane çalışanlarının ve
hastaların burunda ve ellerde Stafilokok taşıyıcılığının olması, Stafilokoksik enfeksiyonlarının kaynağı olabilir. El yıkamanın önemi
bu nedenle açıktır. Vankomisine orta duyarlı enfeksiyonların tüm dünyada artan oranlarda görülmeye başlanması nedeniyle, Sta-
filokok kökenli enfeksiyonların tanısının hızla konularak tedavisinin en kısa zamanda başlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Glikopeptid duyarlılığı, Metisilin direnci, Stafilokoklar

P-093

2006 Y›l›nda Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Pediyatri
Servislerinde Yatan Hastalar›n Hemokültür Örneklerinde Üreyen
Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Özgüneş Nail, Doğru Arzu, Aydın Özlem, Üçışık Ayşe Canan, Yazıcı Saadet,
Konuk Seniha Mutlu

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamıza 2006 yılında pediyatri servislerinde ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan hasta-
nemizin Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürü örneklerinde üretilen mikroorganizmaları ve bunların anti-
biyotik duyarlılıklarını ortaya koymayı hedefledik.

MATERYAL-METOD: 2006 yılı içinde laboratuvarımıza gönderilen kan kültürlerinin ekimleri, otomatize BacT/ALERT 3D
sistemi ile yapıldı. Otomatize sistemde üreme tespit edilen örneklerden kanlı, endo ve çukulatamsı agar besiyerlerine pa-
sajlar alındı. İzole eilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri CLSI kriterleri doğrultusunda yapıldı. 

SONUÇLAR: İki bin yirmi dokuz kan kültürü örneğinin 292 (%14.39)’sinde üreme tespit edildi. Dört örnekte iki mikroor-
ganizma üredi. Toplam 296 suşun 181 (%61.15)’i gram-pozitif koklara, 66 (%22.30)’sı gram-negatif basillere, 26
(%8.78)’sı ise mantarlara aitti. Yirmi üç (%7.77) adet üreme kontaminasyon olarak değerlendirildi. En çok üreme tespit
edilen bakteriler gram-pozitif koklar içinde metisilin duyarlı koagülaz negatif stafilokoklar (78/181), gram-negatif basiller
içinde E. coli suşları (21/66), mantarlar içinde ise Candida albicans suşları (18/26) oldu. Stafilokokların ve enterokokların
tamamı vankomisine duyarlıydı. Gram-negatif basiller içinde en fazla üremenin tespit edildiği E. Coli suşlarının %23.81’i
ESBL (+) ve tüm E. Coli suşları meropenem, imipenem ve piperasilin-tazobaktama duyarlıydı.

TARTIŞMA: Kan dolaşımı enfeksiyonları hastane enfeksiyonları içinde önemli bir grubu oluşturur, tedavisinin tanı konul-
duğunda hemen başlanması gerekmektedir. Pediyatrik yaş grubundaki hastaların özellikleri de düşünüldüğünde tedavi-
nin bir an önce başlanmasının önemi açıktır. Çoğunlukla kan kültürleri sonuçlanana kadar, ampirik tedavi başlanması ge-
rektiğinden ünitelerin florasının bilinmesi ve ampirik tedavinin buna göre başlanması hayat kurtarıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Kan kültürü, Pediyatrik hastalar

P-094
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Yara Yeri Sürüntü Örneklerinden ‹zole Edilen Mikroorganizmalar ve
Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Doğru Arzu, Aydın Özlem, Yazıcı Saadet, Üçışık Ayşe Canan, Özgüneş Nail, Eren Hayriye
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda, Ocak-Haziran 2006 tarihleri arasında altı ay süresince hastanemizin servislerinde yatan ve polikliniklerine
başvuran hastalara ait yara yeri sürüntü örneklerinden elde edilen mikroorganizmaları, bunlara ait antibiyotik duyarlılıklarını ve
gönderildikleri servislere göre dağılımlarını ortaya koymayı amaçladık.

METOD: Çalışmamıza hastanemizin Merkez Laboratuvarına Ocak-Haziran 2006 tarihleri arasında gönderilen toplam 418 adet ya-
ra yeri sürüntü materyalleri alındı. Gönderilen materyaller kanlı besiyeri, endo besiyeri ve glukozlu buyyona ekimleri yapıldı. Üre-
yen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri CLSI kriterlerine uygun olarak yapıldı.

SONUÇLAR: Dört yüz on sekiz sürüntü örneğinin 106 (%25.4)’sı steril kaldı. Üreme tespit edilen 312 örneğin 33 (%10.6)’ünde
iki mikroorganizma tespit edilmiştir. İzolatlar en çok sırasıyla ortopedi, genel cerrahi, beyin cerrahi, cildiye ve dahiliye servislerin-
de yatan hastaların materyallerinden elde edilmiştir. Toplam 345 suşun 191 (%55.4)’ini gram negatif basiller, 144 (%41.7)’ünü
gram-pozitif koklar ve 10 (%2.9)’unu mantarlar oluşturmuştur. Gram-pozitif koklarda en fazla elde edilen izolat metisilin direnç-
li S. aureus iken, gram-negatif basiller içinde E. coli en fazla üretilen mikroorganizma olmuştur. E. coli suşlarının %31.39’unun ESBL
(+) olduğu saptanmıştır. E. coli suşlarının en fazla duyarlı olduğu antibiyotikler sırasıyla meropenem (%100.0), amikasin (%98.91)
ve imipenem (%98.87) iken, en yüksek oranlarda direnç gösterdiği antibiyotikler ise yine sırasıyla amoksasilin-klavulonat
(%75.90), sefazolin (%67.85) ve trimetoprim-sulfometoksazol (%47.25) olarak saptanmıştır. 

TARTIŞMA: Yara yeri/cerrahi alan enfeksiyonları hastane enfeksiyonları içinde önemli bir grubu oluşturur. Özellikle diyabet gibi
özel hasta gruplarında ve ameliyat sonrası hastalarda mortalite ve morbiditeyi yakından etkileyebilmektedir. Bu nedenle hızla ta-
nısının konularak tedaviye bir an önce başlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Etkenler, Yara yeri/Cerrahi alan enfeksiyonu

P-095

Geniflletilmifl Spektrumlu Beta Laktamaz Salg›layan E. coli
Kökenlerinin Etken Oldu¤u Komplike Sistitlerde Karbapenem ve
Fosfomisin Tedavi Seçeneklerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Şenol Şebnem, Taşbakan Meltem Işıkgöz, Pullukçu Hüsnü, Sipahi Oğuz Reşat,
Sipahi Hilal, Yamazhan Tansu, Ulusoy Sercan

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

AMAÇ: Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten kökenlerle oluşan üriner sistem enfeksiyonları tüm dünya da olduğu
gibi ülkemizde önemli bir problemdir. Hastanemizde 2005 yılında idrardan izole edilen E. coli kökenlerinde %24.8 GSBL olumlu-
luğu saptanmıştır. GSBL üreten kökenlerle oluşan üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde, antibiyotiklerin bu sistemde yüksek
konsantrasyonlara ulaşabilme avantajı nedeniyle, duyarlı olması halinde karbapenem dışı antibiyotikler de kullanılabilmektedir.
Ancak yine de tedavi başarısızlığı endişesi bu grup hastada karbapenemlerin tek seçenek olarak kullanılmasına neden olmuştur.
Çalışmanın amacı GSBL olumlu E. coli’nin etken olduğu komplike alt üriner sistem enfeksiyonu olan hastalara uygulanan karba-
penem ve fosfomisin tedavilerinin klinik ve mikrobiyolojik yanıtlarının karşılaştırılmasıdır. 

YÖNTEM: Bu çalışmada alt ÜSE bulguları olan ve idrar kültürlerinde GSBL salgılayan E. coli üreyen 47 hastanın komplike ÜSE ata-
ğı prospektif olarak incelenmiştir. Karbapenem tedavisi 14 gün süre ile (imipenem 2 g/g veya meropenem 3 g/gün) fosfomisin
(kültür antibiyoğramda duyarlı saptanması halinde) tedavisi ise prospektüs önerisi dışında 3 g/g günaşırı 3 kez uygulanmıştır. Ça-
lışmada karbapenem tedavisi alan 20 ve fosfomisin tedavisi alan 27 hastanın üriner sistem enfeksiyon atakları, klinik ve mikrobi-
yolojik yanıt yönünden karşılaştırılmıştır.

SONUÇ: 47 hastanın 28’si kadın, 19’u erkek olup, yaş ortalaması 57.1 ± 17.7 dir. Karbapenem ve fosfomisin ile tedavi edilen has-
taların 28. gündeki klinik ve mikrobiyolojik yanıtları sırasıyla %95, %77.7, %80, %61.5 dir ve iki tedavi grubu arasında fark sap-
tanmamıştır (p> 0.05). Tedavi sonu toplam ilaç maliyeti açısından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p< 0.05).
Fosfomisin, GSBL salgılayan kökenlerde yüksek duyarlılık oranları ile bu kökenlerce oluşturulan komplike ÜSE’lerin tedavisinde kul-
lanılabilecek etkin ve ucuz bir antibakteriyeldir.

Anahtar Kelimeler: Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, E. coli

P-096
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Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Yo¤un Bak›m›nda Kan
Dolafl›m› Enfeksiyon Etkenleri ve Y›llara Göre De¤iflen Etken Profili

Şahin Elif1, Kandemir Özlem1, Göksu Musa1, Karaçorlu Sevim2, Kaya Ali2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Mersin

AMAÇ: Bu çalışmada yoğun bakımda gelişen nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyon (NKDİ) etkenlerimizi ve bunların yıllara göre
dağılımını araştırmayı amaçladık.

METOD: Ocak 2004-Ocak 2007 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakımlarında gelişen NKDİ incelemeye alındı. Kültürler, stan-
dart prosedürlerle yapıldı. Bakteriyel izolatların tanımlanmasında APİ Rapid ID 32 otomasyon sistemi kullanıldı. Mayalar morfoloji-
leri, çimlenme deneyi, mısır unu-Tween 80 agardaki mikroskobik görünümleri, CHROM agardaki koloni rengi (BBL, Fransa) ve API
20 C AUX (bio-Merieux, Fransa) oksonogram kiti kullanılarak tür düzeyinde isimlendirildi. 

BULGULAR: Araştırmaya alınan 134 hastada NKDİ geliştiği saptandı. Hastaların 11’inde birden fazla bakteri, 123 hastada mono-
bakteriyel üreme mevcuttu. Yirmiiki hastada ise aynı mikroorganizma ya da farklı mikroorganizmayla gelişen farklı zamanlarda bir-
den fazla kan dolaşımı infeksiyon atağı saptandı. Araştırmaya alınan hastalarda 161 NKDİ atağı saptandı ve 174 mikroroganizma
izole edildi. 

Olguların yaş ortalaması 55.5 ± 19.4 ve %56.7’si erkek, %43.3’ü kadındı. Santral venöz kataterizasyon olguların %65.6’sında me-
kanik ventilasyon %43.3’ünde, %79.9’unda üriner kateterizasyon mevcuttu. Hastaların ortalama yatış süreleri 27.7 ± 24.7 gün ola-
rak saptanmıştır. En sık karşılaşılan altta yatan hastalık grubu %25.4 oranı ile malignitelerdi. Yoğun bakımlarda gelişen NKDİ atak-
ları sırasında izole edilen bakterilerin yıllara göre dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. Gram-pozitif mikroorganizmalar yıllara göre
göre dağılımda, en sık karşılaşılan mikroorganizma olmakla beraber kandidaların özelliklede nonalbikans kandidalarda son yıllarda
atış gözlenmiştir (Tablo 2-3). Gram-negatif bakteriler arasında ise Acinetobacter spp.’lerin 2005 yılında itibaren artan oranları izlen-
mektedir. 

SONUÇ: Yoğun bakımda NKDİ etkeni olarak en sık KNS görülmekle birlikte hastanemizde gram negatiflerden özellikle Acinetobac-
ter spp.’de artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte yoğun bakım hastalarında son yıllarda kandidemilerin özelliklede nonalbi-
kans kandidalara bağlı kandidemi oranlarında artış dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları, Yoğun bakım

P-097

Tablo 1.

2004 2005 2006
Mikroorganizma n (%) n (%) n (%)

KNS 10 (30.3) 12 (16) 19 (28.8)

S. aureus 6 (18.2) 12 (16) 3 (4.5)

K. pneumoniae 4 (12.1) 1 (1.3) 4 (6.06)

E. coli 3 (9.1) 5 (6.7) 4 (6.06)

Candida spp. 2 (6.1) 10 (13.3) 15 (22.7)

A. baumannii 1 (3) 13 (17.3) 12 (18.2)

Pseudomonas spp. 1 (3) 7 (9.3) 3 (4.5)

S. maltophilia 1 (3) - 1(1.5)

B. cepacia 4 (12.1) - -

Enterococcus spp. - 9 (12) 5 (7.5)

K. oxytoca 1 (3) - -

S. pneumoniae - 2 (2.6) -

Enterobacter spp. - 3 (4) -

Proteus spp. - 1 (1.3) -

Toplam 33 75 66

İzole edilen mikroorganizmaların yıllara göre dağılımı
(n= 174)

Tablo 2.

2004 2005 2006
Mikroorganizma n (%) n (%) n (%)

Gram-pozitif 16 (48.5) 35 (46.7) 27 (40.9)

Gram-negatif 15 (45.45) 30 (40) 24 (36.4)

Candida spp. 2 (6.01) 10 (13.3) 15 (22.7)

Toplam 33 75 66

İzole edilen mikroorganizmaların gram pozitif-negatif ve
kandida gruplarına göre dağılımı (n= 174)

Tablo 3.

2004 2005 2006
Mikroorganizma n (%) n (%) n (%)

C. albicans 1 (50) 3 (30) 3 (20)

C. parapsilosis 1 (50) 6 (60) 9 (60)

C. tropicalis - 1(10) 3 (20)

Toplam 2 10 15

Kandidemi etkenlerinin yıllara göre dağılımı (n= 27)
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Teikoplanine ‹n Vitro Duyarl›, ‹n Vivo Dirençli, 
Metisilin Rezistan Koagülaz Negatif Stafilokok 
Bakteriyemisinin Linezolid ile Baflar›l› Tedavisi

Haykır Aslı, Uslu Meral, Dede Gülay, Şencan İrfan
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Koagülaz negatif stafilokoklar, glikopeptid direncinin ilk tanımlandığı mikroorganizmalardır. Teikoplanine karşı direnç
vankomisinden daha sık görülmektedir. Koagülaz negatif stafilokoklarda teikoplanin direncinin laboratuvarda göste-
rilmesi, özellikle antibiyotik duyarlılık testi olarak agar difüzyon testinin kullanıldığı durumlarda zordur. Metisilin rezis-
tan stafilokoklara karşı iyi bir in vitro ve in vivo aktivitesi olan linezolid, glikopeptid direnci düşünülen durumlarda iyi
bir alternatiftir.

Hastanemizin reanimasyon servisinde travmatik subaraknoid kanama nedeniyle mekanik ventilatöre bağlı olarak ta-
kip edilen 54 yaşındaki erkek hasta, yatışının 18. gününde ateş yüksekliği, lökositoz nedeniyle görüldü. Hastadan alı-
nan kan kültüründe metisilin rezistan stafilokok (MRKNS) üremesi üzerine teikoplanin 6 mg/kg/gün başlandı. Tedavi-
nin 8, 14,15 ve 16. günlerinde alınan toplam 7 kan kültüründe MRKNS üremesinin devam etmesi üzerine in vivo te-
ikoplanin direnci düşünüldü. Hastaya 600 mg/gün linezolid tedavisi başlandı. Tedavinin 3. gününde hastanın ateşi ve
lökositozu düzeldi. Alınan kan kültürlerinde üreme olmadı. Takip süresince sorunu olmayan hastanın tedavisi 21 gü-
ne tamamlandı.

Glikopeptid direncinin agar difüzyon testi ile saptanması durumlarında, orta dirençli stafilokoklar, duyarlı olarak gö-
rülebilir. Bu durum in vivo olarak tedavi başarısızlığına yol açar. Bu nedenle metisilin direncinin saptandığı durumlar-
da MİC değerlerinin bilinmesi önemlidir. Metisilin dirençli stafilokoklara bağlı ciddi enfeksiyonlarda, özellikle teikop-
lanin direnci de saptanmış ise, linezolid iyi bir tedavi alternatifi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Metisilin rezistan stafilokok, Glikopeptid direnci, Linezolid

P-098

Dispanser Hastalar›ndan ‹zole Edilen 70 Mycobacterium tuberculosis
Suflunun E-test Yöntemiyle Antitüberkülo ‹laçlara Duyarl›l›klar›

Yıldırım Filiz1, Şengöz Gönül2, Kart Yaşar Kadriye1, Altuntaş Aydın Özlem2,
Tözalgan Ümit2, Bakar Mehmet2

1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

AMAÇ: Dünyanın önemli küresel problemlerinden biri olan tüberküloz, tedavisindeki gelişmelere rağmen her yıl
eklenen yeni hastalar ve artan direnç sorunu ile karşımızda durmaktadır. Laboratuvar çalışmaları hastalığın tanı ve
tedavi takibinde çok önemlidir ve standart strateji olarak uygulanmalıdır. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Verem Savaş Dispanserine başvuran hastalardan alınan balgam örneklerinden Löwenstein-
Jensen (LJ) besiyerinde üretilen ve M. tuberculosis olarak identifiye edilen 70 suşun E-test yöntemi ile isoniazid (INH),
rifampisin (RIF), etambutol (ETB) ve streptomisin (SM) için MİK değerleri araştırılmıştır. 

BULGULAR: INH, RIF, ETB ve SM için sırasıyla MİK 90 değerleri 0.25, 0.25, 0.75, 0.19 mg/l olarak saptanmıştır.
MİK aralıkları ise sırasıyla 0.016-256, 0.002-32, 0.016-256 ve 0.047-1024 mg/l olarak bulunmuştur. İki olguda çok
ilaca direnç tespit edilmiştir. Dört olguda izole INH direnci ve iki olguda da streptomisinle birlikte INH direnci bu-
lunmuştur.

SONUÇ: Dirençli olguların tedavileri zordur, bu yüzden her olguda direnç testi çalışılması gereklidir. Antitüberkü-
loz ilaç duyarlılık testleri, hastaya etkili ilaç seçmede ve etkili tedavi rejimlerini oluşturmada önemlidir. Özellikle tü-
berküloz insidansının yüksek olduğu ülkelerde ilaç direnç oranları mutlaka belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Direnç, E test, M. tuberculosis

P-099
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V‹P Etkeni Acinetobacter baumannii ‹zolatlar›n›n Çeflitli
Antibiyotiklere Duyarl›l›klar›

Dizbay Murat, Altunçekiç Arzu, Ergüt Sezer Büşra, Özdemir Kevser, Arman Dilek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Acinetobacter baumannii son yıllarda yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), özellikle ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) et-
keni olarak sıklıkla izole edilmektedir ve taşıdıkları çoklu ilaç direnci (ÇİD) nedeniyle önemli bir morbidite ve mor-
talite nedenidir. Çalışmamızda 2006 yılında GÜTF Gazi Hastanesi’ndeki 6 farklı YBÜ’de VİP etkeni olarak izole edi-
len A. baumannii izolatlarının çeşitli antibiyotiklere karşı direnç durumları araştırılmıştır. Çalışmada toplam 66 A. ba-
umannii izolatı yer almıştır. 12 farklı antibiyotik için in-vitro direnç durumları E-test yöntemi ile araştırılmıştır. Çalı-
şılan antibiyotikler, MİK50 ve MİK90 değerleri ve direnç oranları belirlenmiştir. Hastanemizde A. baumannii izolat-
ları arasında antibiyotik direnç oranlarının genel olarak çok yüksek olduğu gözlenmiştir. Tedavide sık olarak kulla-
nılan imipenem, meropenem ve sefoperazon-sulbaktama direnç sırasıyla %80.3, %71.2 ve %68.2 olarak saptan-
mıştır. Netilmisin direnci ise %30.3 bulunmuştur. Ülkemizde klinik kullanımda bulunmayan antibiyotiklerden kolis-
tine direnç saptanmazken, tigesiklin direnci %25.8 olarak saptanmıştır. 

Sonuç olarak hastanemizde VİP etkeni olarak izole edilen A. baumannii izolatları arasında çoklu ilaç direncinin yay-
gın olması tedavi seçeneklerini kısıtlamaktadır. Tedavide sık kullanılan antibiyotikler olan karbapenemlere ve sefo-
perazon-sulbaktama direnci yüksek oluşu yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Kolistin uy-
gun bir seçenek olarak görülmekle birlikte toksisite riski yanı sıra ülkemizde bulunmaması dezavantajdır. Yakın za-
manda ülkemizde klinik kullanıma girmesi planlanan tigesiklinin ÇİD- A. baumannii suşlarına etkili olması bu soru-
nun çözümüne katkıda bulunacağını göstermektedir, ancak direnç oranlarının izlemi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Antimikrobiyal direnç, Ventilatör ilişkili pnömoni

P-100

Diabetik Ayak Enfeksiyonlar›ndan, Toplumdan ve YBÜ'den ‹zole Edi-
len Pseudomonas, Acinetobacter ve Enterobacter spp. Sufllar›n›n
Antibiyotik Dirençlerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Yıldırım Filiz, Kart Yaşar Kadriye, Şengöz Gönül, Nazlıcan Özcan
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Diyabetik ayak enfeksiyonlarında uygun antibiyotik kullanmak bir ekstremitenin kaybını önleyebilir. Bu çalışmada;
diyabetik ayak kültürlerinden en sık izole edilen etkenlerin antibiyotik direnç paternlerinin saptanması, ampirik tedavi pro-
tokollerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu hastalardaki direnç paternlerinin toplum kökenli suşlarla yoğun bakım üni-
tesi (YBÜ) kökenli suşlar arasında direnç açısından bulunduğu yerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: Bir yıl boyunca, çoğu bir hiperbarik oksijen tedavisi merkezinden laboratuvarımıza gönderilen diya-
betik ayak kültürlerinden, YBÜ'den ve toplum kökenli üriner enfeksiyonlardan izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılık-
ları Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile çalışılmıştır.

BULGULAR: Toplam 181 hastanın yara örneği çalışılmıştır. Yara örneklerinin 154'ünde (%85) üreme olmuş, 132'si (%79.5)
Gram negatif bakteri (46 Enterobacter spp., 36 Pseudomonas spp., 30 Acinetobacter spp., 20 diğer) olarak tespit edilmiştir.
Ampisilin/sulbaktam (SAM), siprofloksasin (CIP), piperasilin/tazobaktam (TZP), sefaperazon/sulbaktam (SCF), amikasin
(AN), meropenem (MEM) ve sefepim (FEP) duyarlılıkları incelenmiştir. Materyallere göre antibiyotik direnç yüzdeleri tablo-
da görülmektedir.

SONUÇLAR: Diyabetik ayak kültürlerinde izole edilen bakterilerde direnç, genel olarak YBÜ'den izole edilenlerden az, top-
lumdan izole edilen üriner enfeksiyon etkeni bakterilerin direncinden ise yüksek bulunmuştur. Sadece üriner enfeksiyonda
sık kullanılan siprofloksasine karşı, toplumdaki etkenlerde artmış bir direnç tespit edilmiştir. Diyabetik ayak enfeksiyonların-
da, karşılaşılabilecek doku-ekstremite kayıpları düşünülerek ampirik tedavi başlanırken olası bakteriyel dirençlerin göz önün-
de tutulması ve tedavinin kültür sonuçlarına göre değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kullanımı, Direnç, Diyabetik ayak enfeksiyonu
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Dicle Üniversitesi Hastanesinde Yatan Hastalarda Antibiyotik
Kullan›m› Kalitesi

Hoşoğlu Salih, Parlak Zafer, Geyik Mehmet Faruk, Tekin Recep, Üstün Cemal
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

Antibiyotiklerin uygun olmayan kullanımı birçok probleme neden olmaktadır. Dicle Üniversitesi Hastanesinde (DÜH) yatan
hastalarda antibiyotik kullanımında mevcut durumu ortaya koymak amacıyla farklı iki zamanda birer günlük nokta prevalans
çalışması planlandı. Hazırlanan bir forma hastanın epidemiyolojik, klinik ve laboratuar bilgileri ile kullandığı antibiyotikler kay-
dedildi. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından antibiyotik endikasyonu ve antibiyotikle ilgili uygulamalar değerlen-
dirildi ve antibiyotik kullanmaya etki eden faktörler araştırıldı. İki günlük nokta prevalans çalışmasında hastanede yatan 1350
hastanın 461’i (%34.1) tedavi amacıyla, 187’si (%13.9) proflaksi amacıyla antibiyotik almaktaydı. Tedavi grubundaki 461
hastanın 355’inde (%77.0) antibiyotik kullanma endikasyonu vardı. Hastaların 243’ünde (%52.7) antibiyotik uygulaması her
açıdan uygun idi. Profilaktik antibiyotik kullanımında doğru endikasyon oranı %81.5 ve uygun seçim oranı %54.4 idi. Prof-
laksi grubundaki hastaların %86.5’inde profilaksi süresi gereğinden uzun olup ortalama 6.5 gün idi.

Çok değişkenli analizde; “doğru endikasyon” kararını; acil cerrahi nedeniyle hastaneye yatma (p= ,016), başlangıçta enfek-
siyonun klinik belirtilerinin olması (p= ,000), yatışta hayati tehlikenin bulunması (p= ,000) ve lökosit sayımı yapılması (p=
,001) olumlu, enfeksiyon dışı dahili bir tanıyla yatış (p= ,002) olumsuz etkileyen bir faktör idi. Çok değişkenli analizde; “uy-
gun” antibiyotik kullanmayı başlangıçta enfeksiyonun klinik belirtisinin varlığı (p= ,000), tam kan incelemesinin yapılması (p=
,000), yatışta hayati tehlikenin bulunması (p= ,000) ve tedaviye enfeksiyon hastalıkları uzmanının karar vermesi (p= ,000)
olumlu, enfeksiyon dışı dahili bir hastalık nedeniyle yatış (p= ,001) olumsuz etkilemekteydi.

Sonuç olarak antibiyotik kullanım kalitesi çok önemli bir konudur ve bu konuda çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır.
Geniş sürveyans çalışmaları problemi anlamada oldukça yardımcıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kullanımı, Etkileyen faktörler, Kullanım kalitesi
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Bir Olgu ile Moksifloksasin Warfarin Etkileflimi

Fatih Yıldız1, Kurtaran Behice2, Çaylı Murat3, Candevir Aslıhan2,
Zehra Sümbül3, Yeşim Taşova2

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Moksifloksasin florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Florokinolonların sitokrom P450 sistemi üzerinden pek çok ilaç
ile etkileştiği bildirilmekle birlikte moksifloksasinin erken çalışmalarında sitokrom P450 sistemi ile metabolik etkile-
şimi olmadığı ve ilaç etkileşiminin düşük düzeyde olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle Kardiyoloji kliniğinde izlediğimiz
infektif endokardit nedeni ile yatırılan 74 yaşında bir olguda moksifloksasin ve kumadin kullanımı sırasında INR dü-
zeyinde belirgin yükselme ve buna bağlı hemorajik yan etkiler gözlenmesi nedeni ile saptadığımız moksifloksasin
warfarin etkileşimini bildirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İlaç etkileşimi, Kumadin, Moksifloksasin
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Yo¤un Bak›m Ünitelerinde ‹zole Edilen Nozokomiyal Bakteriyemi
Etkenleri ve Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Mumcuoğlu İpek1, Kurşun Şenol1, Yıldırım Mevlüt1, Mart Selen Zeliha1,
Yetener Vedat1, Bodur Hürrem2, Balaban Neriman1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara

AMAÇ: Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalarda nozokomiyal bakteriyemi gelişme riski yüksektir. Nozokomiyal bakteri-
yemilerde etken mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik dirençleri zaman içinde değişmektedir. Bu çalışmada ampirik teda-
vi protokollerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) YBÜ’lerinde
üreyen bakteriyemi etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiştir. 

GEREÇ-YÖNTEMLER: 01 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihleri arasında ANEAH bünyesinde yer alan toplam 65 yataklı 10 YBÜ’nde
yatan 2076 hasta takip edilmiştir. CDC kriterlerine göre yatışından en az 72 saat sonra bir ya da daha fazla kültüründe üreme
olan ve sepsisin klinik semptomlarını gösteren vakalar nozokomiyal bakteriyemi olarak değerlendirilmiştir. Kan kültürleri otoma-
tize BacTAlert 3D (bioMerieux/France) sistemi ile takip edilmiş, bakteri identifikasyonları VITEK 2 cihazı ve gerekli durumlarda kla-
sik identifikasyon yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri ise yine VITEK 2 sistemi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışma süresince 10 farklı YBÜ’sinde yatan 2076 hastanın 464’ünde (%22.35) bakteriyemi gelişmiştir. Etkenlerin
%58.8’ini Gram-pozitif bakteriler %11.6’sını gram-negatifler, %20.3’ünü nonfermenterler ve %9.3’ünü maya türleri oluşturmak-
tadır. Gram-pozitif bakteriler arasında en sık görülen etken Staphylococcus aureus (%31) iken, gram-negatiflerde Escherichiae coli
(%4.7), nonfermenterlerde Acinetobacter baumanii’dir (% 8.8). S. aureus’larda metisilin direnci %84.7 olarak gözlenmiş, gram-
negatif bakterilerde ESBL oranı %42.6, karbapenem direnci %7.4 olarak belirlenmiş ve nonfermenterlerde ise karbapenem diren-
ci %55.3 olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA: YBÜ’lerinde bakteriyemi etkenlerinin dağılımının ve antibiyotik dirençlerinin her kurum tarafından belirlenmesi ge-
rekmektedir. Bu bilgiler uygun antibiyotik politikalarının geliştirilmesini ve mikroorganizmaların yayılım hızı ve direnç artışını azal-
tacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Nozokomiyal bakteriyemi, Yoğun bakım ünitesi

P-104

Pseudomonas aeruginosa ‹zolatlar›n›n Antibiyotik Duyarl›l›klar›n›n
Y›llara Göre De¤ifliminin De¤erlendirilmesi

Gençer Serap, Şahin Suzan, Erol Begüm, Kaya Bülent, Batırel Ayşe, Özer Serdar
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Ciddi enfeksiyonlarda önemli bir bakteriyel patojen olarak karşımıza çıkan Pseudomonas aeruginosa suşlarında giderek ar-
tan direnç sorunu dikkati çekmektedir. Bu nedenle yıllar içinde duyarlılık oranlarındaki değişimi incelemek amacıyla bu ça-
lışma planlandı. Ocak 2002-Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarında tüm klinik ör-
neklerden izole edilen, konvansiyonel yöntemlerle identifiye edilen ve NCCLS (CLSI) önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer
disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılıkları test edilen 2398 P. aeruginosa izolatı incelendi. Tekrar izolatların dışlan-
masından sonra 1669 örnekten izole edilen 1508 farklı izolatın antibiyotik duyarlılıkları değerlendirmeye alındı. Yıllara gö-
re değişim x2-kare testi ile değerlendirildi. Tüm izolatların %79.9’u meropenem, %78.6’sı imipenem, %77.2’si amikasin,
%73.7’si piperasilin/tazobaktam, %70.5’i seftazidim, %66.6’sı sefoperazon/sulbaktam, %66.3’ü siprofloksasin, %65.7’si
sefepim ve %61.2’si gentamisin duyarlı idi. Bu izolatların yıllara göre değişen duyarlılık oranları tabloda verilmektedir. Ami-
kasin ve sefoperazon/sulbaktam duyarlılıklarının yıllara göre belirgin bir değişim göstermediği (sırasıyla, p= 0.574 ve p=
0.192); siprofloksasin, seftazidim ve piperasilin/tazobaktam duyarlıklarının 2002’ye göre 2004 ve 2005’de azaldığı,
2007’de tekrar artış eğilimine girdiği (sırasıyla p< 0.001, p< 0.001 ve p= 0.006); gentamisin, sefepim, imipenem, mero-
penem duyarlıklarında 2002’den 2007’ye anlamlı bir şekilde artış olduğu (p< 0.001) tespit edildi. En belirgin duyarlılık ar-
tışı 2002’de %47.4’den 2007’de %79.4’e yükselen sefepime aitti. Sonuç olarak; hastanemiz P. aeruginosa izolatlarında an-
tibiyotik duyarlılıklarının yıllar içinde anlamlı değişiklikler gösterdiği ortaya kondu. Bu durum, antibiyotik kullanım politi-
kalarımızın etkisi olarak yorumlandı ve direnç artışını engellemek için akılcı antibiyotik kullanım politikaları geliştirmenin
önemi bir kez daha görülmüş oldu.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Direnç, Pseudomonas aeruginosa
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Diyabetik Aya¤›n Devam Tedavisinde S›k Kullan›lan Sekiz Oral
Antibiyoti¤in ‹n Vitro Etkinli¤i

Gündeş Sibel, Aksoy Sülayman, Çileçeken Nilsu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit

Çalışmamızda diyabetik ayak tanısı ile yatırılarak tedavi kararı alınan hastalarda sık kullanılan oral antibiyotiklerin et-
kinlikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, doksanyedi hasta, retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tüm üreme ve duyarlı-
lık testleri Vitec cihazı, gereken durumlarda E Test kullanılarak tamamlanmıştır. Kırkiki kadın ve 55 erkekten oluşan
grubumuzun yaş ortalaması 60 olmuş, en büyük yığılma 34 hasta ile 50-59 yaş grubunda olmuştur. Otuzyedi has-
tadan (%38) alınan kültürlerde üreme olmaz iken, 34 hastada sadece tek bakteri, 22 hastada çift, bir hastada da
üç üreme olmuştur. Üreyen toplam 81 bakterinin %50.6'ı gram pozitif, %48'i gram-negatif, bir tanesi de C. albi-
cans olmuştur. S. aureus, %24.6 ile en sık üreyen bakteri olmuş, bunu %12.3 ile P. aeruginosa izlemiştir. Çalışılan
antibiyotiklerde en yüksek direnç %80 ile amp/sulbaktama karşı bulunmuş, bunu %77 ile ampisilin, %71 ile sefik-
sim ve sefuroksim aksetil, %66 ile TMP/SMX, %33 ile siprofloksasin ve %27 ile levofloksasin izlemiştir. Direnç özel-
likle pseudomonas grubunda (%60-%80) çok yüksek çıkmıştır. Diğer gram-negatif bakterilerde bu direnç %65,
%72, %55, %55, %72, %6.8 ve %3.4 olmuştur. Bütçe Uygulama Talimatı ile ayaktan kullanabileceğimiz antibiyo-
tik sayısı kısıtlanmıştır. Benzer nedenlerden hastaneye yatış sirkülasyonu da arttırılmaya çalışılmakta, dolayısı ile pek
çok hasta tedavisini ayaktan oral antibiyotiklerle tamamlamak durumunda kalmaktadır. Özel tanılarda ayaktan pa-
renteral tedavi yapılabilmekle beraber, pek çok hastada devam tedavisi ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalış-
mada diyabetik ayak infeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilecek antibakteriyel ajanların in vitro etkinliği araştırıl-
mış ve en etkin ilaç grubunun kinolonlar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Oral antibiyotik, Tedavi
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Tablo 1. Pseudomonas aeruginosa izolatlarının yıllara göre değişen antibiyotik duyarlılık oranları (%).

2002 2003 2004 2005 2006 2007
n= 261 n= 245 n= 245 n= 263 n= 281 n= 213 p

AK 75.2 74.7 77.7 76.7 77.9 81.5 0.574

GM 58.7 57.0 56.8 55.2 69.2 71.9 < 0.001

CIP 78.0 63.5 60.9 55.0 68.9 72.6 < 0.001

CAZ 76.5 66.4 61.0 65.9 72.2 77.6 < 0.001

FEP 47.4 53.3 55.1 63.8 72.0 79.4 < 0.001

CFS 73.6 64.7 64.2 66.5 66.5 63.0 0.192

PTZ 79.9 73.0 62.0 72.1 77.8 76.0 0.006

IP 76.1 66.7 66.8 77.3 85.2 90.1 < 0.001

MP 73.0 66.5 66.5 77.0 90.7 91.4 < 0.001

AK: amikasin, GM: gentamisin, CIP: siprofloksasin, CAZ: seftazidim, FEP: sefepim, CFS: sefoperazon/sulbaktam, PTZ: piperasi-
lin/tazobaktam, IP: imipenem, MP: meropenem.



EKMUD Kongresi 2007208

Antimikrobiyal Kullanımı, Duyarlılığı

MRSA ve Enterokok Sufllar›nda Linezolid Direnci

Dilek Aziz Ramazan1, Yıldız Fatime1, Dilek Nursel2, Toraman Zülal Aşcı1, Bulut Yasemin1

1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Linezolid oksazolidinonlar sınıfından yeni bir antimikrobiyal ajandır ve tüm önemli gram-pozitif bakterilere karşı
mükemmel in vitro aktiviteye sahiptir. Yalnız nadirde olsa günümüzde oksazolidonlara direnç raporları mevcuttur.
Bu sebeple, bölgemizdeki direnç prevalansının tesbiti amaçlanmış ve 50 adet MRSA suşu ile 50 adet enterokok su-
şunda disk difüzyon yöntemi ile linezolid direnci araştırılmıştır. Her iki grupda da linezolid direnci tespit edileme-
miştir. Bu bakımdan bölgemizde endikasyonu olan durumlarda etkili bir tedavi için iyi bir tercih olabileceğine vur-
gu yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Linezolid, Antibiyotik direnci, MRSA
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Bütçe Uygulama Talimat› ve Antibiyotik Kullan›m›

Kurt Halil1, Birengel Serhat1, Memikoğlu Kemal Osman1, Özbek Umut2, Elhan Atilla2

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Ülkemizde rasyonel antibiyotik kullanımına yönelik olarak, 2003 yılında yapılan resmi düzenleme ile reçete edilen
bazı antibiyotiklere kısıtlama getirilmiştir. Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarının (EHU)
reçete etmiş olduğu antibiyotiklerin, BUT öncesi ve sonrasında yıllık antibiyotik kullanımına etkisi araştırılmıştır.

METOD: BUT ile parenteral kullanılan, Piperacillin-Tazobactam (TZP), Imipenem (IP), Meropenem (M), Cefoperazone-
Sulbactam (CES), Ceftazidime (CAZ), Cefepime (FEP), Teicoplanin (TEC), Vancomycin (VAN), Amphotericin B (AMP-B),
Aciclovir (ACV), Ganciclovir (GAN)’i, EHU’larının reçete etmesi 2003 yılı 1 Şubat tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası Medical İstatistik (IMS) verilerine göre BUT öncesi 3 yıl ve sonrası 2 yıllık satış ortalamaları dikkate alınarak an-
tibiyotik kullanımındaki değişim miktarları belirlenmiştir. 

SONUÇ: BUT öncesi 3 yıl ve sonrası 2 yılın satış ortalamaları adet olarak, IMS Eczane (IMS E) ve IMS Eczane + Hastane
(IMS E + H) verileri yüzde değişimi hesaplanmıştır. IMS E satışları; TZP %21, IP -%14, M-%0.1, CES-%0.8, CAZ-%0.1, FEP-
%0.2, TEC %23, VAN-%26, AMP-B %84, ACV %82, GAN %63 oranlarında tespit edilmiştir. IMS E + H satışları; TZP %67,
IP %15, M %36, CES %29, CAZ %0.8, FEP %39, TEC %56, VAN %0.3, APH-B %91, ACV %46, GAN %58 olarak tespit
edilmiştir. IMS E + H verileri toplam olarak değerlendirildiğinde BUT sonrası 2. yılda CAZ, FEP ve CES kullanımında azal-
ma tespit edilmiştir. Sadece IMS E verileri değerlendirildiğinde ise IP, M, CES, CAZ, FEP ve VAN kullanımında azalma tes-
pit edilmiştir.

TARTIŞMA: Yapılan çalışmalar, iyi bir antibiyotik kısıtlama programı, multidisipliner yaklaşım, hastane personelinin eğiti-
mi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyolog ve ilgili kişilerden oluşan komiteler sayesinde son derece başarılı so-
nuçlar alındığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik kısıtlaması, Antibiyotik kullanımı, Maliyet
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Çeflitli Klinik Örneklerden ‹zole Edilen Enterokok Türlerinin
Kliniklere ve Klinik Örneklere Da¤›l›m›

Aykut Arca Ebru, Mert Dinç Bedia, Karabiber Nihal
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara

Bu çalışmanın amacı, Ocak 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanede yatan hastaların kan, idrar, yara, ma-
yi ve kateter gibi çeşitli klinik örneklerinden izole edilen enterokok türlerinin saptanması ve hangi türlerin hastane-
nin hangi bölümlerinde yoğun olarak bulunduğunun değerlendirilmesidir. Enterokok suşlarının tanımlanması Mic-
roscan Walk Away 96 SI (Dade Behring Inc, USA) otomatize sistemi ile yapılmıştır. Toplam 341 enterokok suşu izo-
le edilmiştir. İzole edilen suşların 188 (%55.1)’i Enterococcus faecium, 145 (%42.5)’i Enterococcus faecalis, 3
(%0.87)’ü Enterococcus casseliflavus, 2 (%0.58)’si Enterococcus avium, 2 (%0.58)’si Enterococcus durans ve 1
(%0.29)’i Enterococcus gallinarum olarak tanımlanmıştır. Suşların klinik örneklere göre dağılımı Tablo’da özetlenmiş-
tir. Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği’nde %63 (48/76) oranla E. faecalis, Gastroenteroloji Kliniği’nde %68 (57/83)
oranla E. faecium ve Devamlı Bakım’da %75 (48/64) oranla E. faecium daha sık olarak görülmüştür. Suşların hepsi-
nin vankomisine duyarlı olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, Klinik örnekler

P-109

Tablo. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen enterokok suşlarının klinik örneklere göre dağılımı

E. faecalis E. faecium E. gallinarum E. casseliflavus E. avium E. durans Toplam
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Kan 34 (9.9) 30 (8.7) 1 (0.29) 1 (0.29) 1 (0.29) - 67 (19.6)

İdrar 46 (13.4) 63 (18.4) - - - - 109 (31.9)

Yara 42 (12.3) 49 (14.3) - - 1 (0.29) - 92 (26.9)

Mayi 16 (4.6) 41 (12) - 2 (0.58) - 2 (0.58) 61 (17.8)

Kateter 7 (2) 5 (1.46) - - - - 12 (3.5)

Toplam 145 (42.5) 188 (55.1) 1 (0.29) 3 (0.87) 2 (0.58) 2 (0.58) 341
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Tersiyer Referans Hastanesinde Nosokomiyal Enfeksiyon Etkeni
Olarak ‹zole Edilen Pseudomonas aeruginosa Sufllar›n›n Antibiyotik
Duyarl›l›¤›

Çeken Sabahat, Taşkın Seda Sibel, Ağalar Canan, Kılıç Dilek, Kaygusuz Sedat, Ayaşlıoğlu Ergin
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

AMAÇ: P. aeruginosa hastane enfeksiyonu etkenleri içinde ilk sıralarda yer almakta, çeşitli antibiyotiklere direnç geliştirebilmekte
ve oluşturduğu enfeksiyonlara bağlı yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. P. aeruginosa genellikle çoklu antibiyotik
direnci gösterebildiğinden tedavilerde de sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle kullanımda olan antibiyotiklere karşı duyarlılı-
ğın izlenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda hastane infeksiyonu etkeni olan P. aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlı-
lıkları test edilmiştir. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi servis ve yoğun ba-
kımlarından, CDC kriterlerine göre hastane enfeksiyonu tanısı ile tedavi edilen hastalardan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mik-
robiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen çeşitli materyallerden izole edilen 50 P. aeruginosa suşu çalışmaya alınmıştır. Bu suşların sef-
tazidim, amikasin, gentamisin, siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, sefepim ve imipenem duyarlılıkla-
rı, Clinical and Laboratory Standard Institude (CLSI) önerileri doğrultusunda, Mueller-Hinton agar besiyerinde Kirby-Bauer disk
difüzyon yöntemi ile tespit edilmiştir. 

BULGULAR: Elde elden suşların %74’ü çeşitli servislerden, %26’sı yoğun bakımlardan gönderilmiştir. Örneklerin 6 (%12)’sı kan,
2 (%4)’si idrar, 7 (%14)’si balgam, 1 (%2) BOS, 10 (%20)’u trakeal aspirat ve 24 (%48)’ü de yara veya apse materyali idi. Anti-
biyogram sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

SONUÇLAR: Hastanemizde izole edilen P. aeruginosa suşlarına en etkili antimikrobiyaller; imipenem, piperasilin-tazobaktam ve
sefoperazon-sulbaktam olarak bulunmuştur. P. aeruginosa izolatlarının direnç paternlerinin yıllar içinde değişebileceği göz önün-
de bulundurularak, bu direnç oranlarının her yıl, her hastanede saptanarak antibiyotik kullanımının buna göre düzenlenmesi ge-
rekmektedir. P. aeruginosa’nın rutin kullanılan tüm antibiyotiklere direnç geliştirebilme yeteneğinde olduğu ve artan karbapenem
kullanımının, karbapeneme dirençli kökenlerle salgınlara neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nosokomiyal enfeksiyon, Pseudomonas aeruginosa, Duyarlılık
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Tablo 1. 

Antibiyotik Duyarlı (%) Az duyarlı (%) Dirençli (%)

Seftazidim 31 (62) 2 (4) 17 (34)

Amikasin 32 (64) 4 (8) 14 (28)

Gentamisin 17 (34) 4 (8) 29 (58)

Siprofloksasin 29 (58) 1 (2) 20 (40)

Sefepim 30 (60) 1 (2) 19 (38)

Piperasilin-tazobaktam 40 (80) 1 (2) 9 (18)

Sefoperazon-sulbaktam 40 (80) 3 (6) 7 (14)

İmipenem 41 (82) 2 (4) 7 (14)
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Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae ‹zolatlar›nda Genifllemifl-
Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üretimi ve Çeflitli Antibiyotiklere
Duyarl›l›klar›n›n Y›llara Göre De¤ifliminin De¤erlendirilmesi

Gençer Serap, Doğan Mustafa, Demirhan Güler, Çağ Yasemin, Kaya Sibel Doğan,
Ak Öznur, Özer Serdar

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Genişlemiş-spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretiminin ve GSBL üreten suşlarda diğer grup antibiyotiklere direncin yıllar içinde
arttığı gözlenmektedir. Buradan yola çıkarak Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarında GSBL üretiminin ve yıllar içinde
GSBL oranlarındaki değişimin değerlendirilmesi ve GSBL üretimi ile diğer antibiyotik duyarlılıklarının karşılaştırılması amaçlandı.
Ocak 2003-Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarında tüm klinik örneklerden izole edilen,
konvansiyonel yöntemlerle identifiye edilen ve NCCLS (CLSI) önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile
antibiyotik duyarlılıkları test edilen 7621 E. coli ve K. pneumoniae izolatı incelendi. Tekrar izolatların dışlanmasından sonra toplam
5469 farklı izolatın antibiyotik duyarlılıkları değerlendirmeye alındı. Yıllara göre değişim x2-kare testi ile değerlendirildi. E. coli (n=
4703) suşlarından %10.8’i, K. pneumoniae (n= 766) suşlarından %22.7’si GSBL üretmekteydi. Yıllara göre dağılım incelendiğinde;
E. coli izolatlarında 2003’de GSBL oranının %5.9’dan 2007’de %22’ye yükseldiği tespit edildi (p< 0.001). K. pneumoniae izolat-
larında ise 2003’de %26.3 olan GSBL oranının ertesi yıllarda azalarak 2005’te %12.9’a kadar indiği fakat sonraki yıllarda tekrar
artarak 2007’de %34’e çıktığı tespit edildi (p< 0.001). GSBL üreten izolatların üretmeyenlere göre amikasin, gentamisin,
siprofloksasin, imipenem ve meropenem duyarlılıkları daha düşüktü [sırasıyla; %85.6 vs. %53 (p< 0.001), %80.7 vs. %24.9 (p<
0.001), %78.7 vs. %33.4 (p< 0.001), %95.4 vs. %98.3 (p= 0.001) ve %95.9 vs. %98.5 (p= 0.001)]. Ko-trimoksazol duyarlılığı
ise GSBL üreten ve üretmeyen suşlar arasında farklılık göstermedi [%55 vs. %54.5 (p= 0.971)]. Sonuç olarak; hastanemiz izolat-
larında GSBL üretiminin yıllar içinde anlamlı bir artış gösterdiği, beraberinde florokinolon ve aminoglikozid direnç oranlarında da
artış olduğu, antibiyotik kullanım politikalarına bağlı olarak yıllar içinde oranların değişebildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: GSBL, Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
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Çeflitli Klinik Örneklerden ‹zole Edilen Acinetobacter Türlerinin
Kliniklere Da¤›l›m› ve Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Mert Dinç Bedia1, Aykut Arca Ebru1, Karabiber Nihal1, Şen Süha2

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Konsültan Hekimi, Ankara

Bu çalışmanın amacı, Eylül 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarında tanım-
lanmış olan Acinetobacter türlerinin saptanması ve antibiyotik duyarlılıklarının irdelenmesidir. Acinetobacter suşları-
nın tanımlanması Microscan Walk Away 96 SI (Dade Behring Inc, USA) otomatize sistemi ile yapılmıştır. Acineto-
bacter spp. izole edilen 127 örneğin 46 (%36.2)’sı derin aspirat, 28 (%22)’i yara, 19 (%15)’u kan, 17 (%13.4)’si
idrar, 8 (%6.3)’i mayi, 6 (%4.7)’sı balgam ve 3 (%2.4)’ü kateterdir. İzole edilen toplam 127 Acinetobacter suşunun
94 (%74)’ü Acinetobacter baumannii/haemolyticus, 28 (%22)’i Acinetobacter baumannii, 5 (%4)’i Acinetobacter lwof-
fii olarak tanımlanmıştır. Acinetobacter spp. izole edilen örneklerin kliniklere göre dağılımı Tablo 1’de, antibiyotik
duyarlılıkları da Tablo 2’de özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, Antibiyotik duyarlılığı, Dağılım

P-112
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Tablo 1. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter suşlarının kliniklere göre dağılımı

Derin aspirat Yara Kan İdrar Mayi Balgam Kateter Toplam

DB 13 13 9 10 4 0 0 51

KBÜ 20 3 3 1 1 1 0 29

KVC YB 11 2 3 2 0 1 1 20

GE YB 0 1 0 1 0 0 1 3

KVC Ser 0 3 0 1 1 2 0 7

GE Ser 0 2 0 0 2 0 1 5

Kard Ser 0 0 1 2 0 2 0 5

GEC Ser 0 2 2 0 0 0 0 4

Üroloji Ser 0 1 1 0 0 0 0 2

Poliklinik 0 1 0 0 0 0 0 1

Toplam 46 28 19 17 8 6 3 127

Tablo 2. Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter spp. suşlarının antibiyotik duyarlılığı [n (%)]

Duyarlı Orta duyarlı Dirençli

Amikasin 11 (8.7) 1 (0.8) 115 (90.5)

Ampisilin/sulbaktam 18 (14) 24 (19) 85 (67)

Sefepim 13 (10) 23 (18) 91 (72)

Seftazidim 10 (8) 26 (20) 91 (72)

Siprofloksasin 9 (7) 1 (0.8) 117 (92)

Gentamisin 12 (9) 1 (0.8) 114 (90)

İmipenem 26 (20) 73 (57) 28 (22)

Levofloksasin 11 (9) 23 (18) 93 (73)

Meropenem 64 (50) 20 (16) 43 (34)

Tobramisin 89 (70) 2 (1.6) 36 (28)

Trimetoprim-sülfametoksazol 21 (16.5) -- 106 (83.5)
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Hastanede Yatan ve Hastane D›fl›ndan Gelen Hastalara Ait ‹drar
Kültürlerinden ‹zole Edilen Mikroorganizmalar›n Görülme S›kl›¤›
Bak›m›ndan Karfl›laflt›r›lmas›

Mert Dinç Bedia1, Karabiber Nihal1, Aykut Arca Ebru1, Şen Süha2

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Konsültan Hekimi, Ankara

Ocak 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında, T. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitele-
ri ve kliniklerde yatan ve polikliniklere başvuran hastalara ait idrar kültürleri, izole edilen mikroorganizmalar bakı-
mından değerlendirilmiş ve servis ve poliklinik hastalarından izole edilen mikroorganizmalar görülme sıklığı bakı-
mından karşılaştırılmıştır. Ölçülü öze yöntemiyle Koyun Kanlı Agar ve EMB agara ekimi yapılan idrar kültürleri kan-
titatif olarak değerlendirilmiş ve > 105 koloni/mL üreme gösteren kültürlerden mikroorganizma tanımlaması Mic-
roscan Walk Away 96 SI (Dade Behring Inc, USA) otomasyon sistemi ile yapılmıştır. Candida spp. tanımlaması Gram
boya ile yapılmıştır. İncelenen toplam 9389 idrar kültürünün 7563 (%80.5)’ünde üreme olmamıştır. Anlamlı üre-
me saptanan 1826 örnekten izole edilen mikroorganizmaların Yoğun Bakım Üniteleri, klinik ve polikliniklere dağı-
lımı, sırasıyla Tablo 1, 2 ve 3’te gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dağılım, İdrar kültürü, Mikroorganizma
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İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların polikliniklere göre dağılımı

Üroloji Pol Nefroloji KVC Pol Kard Pol GEC Pol GE Pol Anestezi Toplam

E. coli 421 116 72 19 18 17 9 672

Klebsiella spp. 79 22 2 3 1 1 3 111

Enterokok spp. 22 6 4 2 0 1 1 36

P. aeruginosa 21 15 0 0 0 0 0 36

Acinetobacter spp. 1 2 0 0 1 0 0 4

Candida spp. 11 2 2 2 2 1 1 21

Proteus spp. 14 5 0 3 1 1 0 24

Enterobacter spp. 11 7 1 0 0 1 0 20

Serratia spp. 11 0 1 0 0 0 0 12

B. cepacia 4 0 0 0 0 0 0 4

S. agalactiae 16 7 2 2 1 1 0 29

S. aureus 8 2 2 0 0 0 1 13

KNS 9 5 0 0 0 0 0 14

Polimikrobiyal 2 2 0 0 0 0 0 4

Üreme olmayan 2756 919 806 180 137 148 58 5004

Toplam 3386 1110 892 211 161 171 73 6004
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İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların Yoğun Bakım Ünitelerine göre dağılımı

Enterokok Klebsiella Diğer Acineto. Diğer Üreme

Candida E. coli spp. spp. P. aeruginosa GNB Polimikrobiyal spp. GPK olmadı Toplam

KVC YB 31 24 21 9 7 12 1 6 2 370 483

KBU 49 42 19 17 6 7 12 4 5 392 553

DB 61 30 28 11 8 1 5 6 3 248 401

GEYB 11 10 2 0 0 0 0 0 0 75 98

Toplam 152 106 70 37 21 20 18 16 10 1085 1535

İzole edilen mikroorganizmaların Kliniklere göre dağılımı

Klebsiella Candida Enterokok P. Diğer Diğer Acineto. Üreme

E. coli spp. spp. aeruginosa GNB GPK spp. Polimikrobiyal Olmadı Toplam

Üroloji 66 26 9 12 11 9 4 2 4 86 408

Kard 22 6 7 7 3 1 1 1 -- 307 355

KVC 55 16 10 11 3 10 6 5 -- 652 768

GEC 9 2 5 7 4 1 -- -- 2 86 116

GE 20 5 9 1 1 1 1 -- 1 164 203

Toplam 172 55 40 38 22 22 12 8 7 1474 1850

Yo¤un Bak›m Üniteleri’nde Yatan Hastalara Ait Derin Trakeal
Aspirasyon Kültürlerinden ‹zole Edilen Mikroorganizmalar

Mert Dinç Bedia1, Aykut Arca Ebru1, Karabiber Nihal1, Şen Süha2

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Konsültan Hekimi, Ankara

Ocak 2006-Temmuz 2007 tarihleri arasında, T. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünite’le-

rinden gönderilen derin trakeal aspirasyon kültürleri, izole edilen mikroorganizmalar bakımından değerlendirilmiş-

tir. Koyun Kanlı Agar, EMB agar ve Oksasilinli agara ekimi yapılan derin trakeal aspirasyon kültürleri 24 ve 48 saatlik

inkübasyondan sonra değerlendirilmiş ve izole edilen mikroorganizmalar Microscan Walk Away 96 SI (Dade Behring

Inc, USA) otomasyon sistemi ile tanımlanmıştır. Candida spp. tanımlaması Gram boya ile yapılmıştır. Farklı yoğun ba-

kımlardan gönderilen toplam 658 derin trakeal aspirasyon kültürünün 293 (%44.5)’ünde patojen bakteri ürememiş-

tir. Anlamlı üreme saptanan 365 örnekten izole edilen mikroorganizmaların dağılımı Tablo’da gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Derin trakeal aspirat, Kültür
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Tablo. Derin aspirat örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve ünitelere dağılım

Devamlı bakım KVC YB KBÜ GE YB Toplam

Polimikrobiyal üreme 39 20 15 1 75

MRSA 38 18 12 2 70

P. aeruginosa 10 17 15 0 42

A. baumannii/haem 11 15 14 0 40

E. coli 4 25 9 0 38

Klebsiella spp. 6 12 10 0 28

S. pneumoniae 2 2 4 0 8

Candida spp. 4 10 10 0 24

Enterobacter spp. 1 8 2 0 11

Hastane Enfeksiyonu Etkeni “Gram-Negatif” Çomaklar ve
Antibiyotik Direnç Durumlar›/Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi/2006-2007

Alıcı Özlem1, Şen Şükran2

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Ankara

Nozokomiyal enfeksiyon etkenlerinin dağılımının ve direnç paternlerinin bilinmesi enfeksiyon kontrolü ve ampirik tedavinin yön-
lendirilmesi açısından oldukça gereklidir. Gram-negatif çomaklar yeniden önem kazanmaya başlamaktadır, antibiyotiklerin hasta-
nelerde aşırı kullanımı bu bakterilerde, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) gibi direnç enzimlerinin üretimi için risk fak-
törü oluşturmaktadır. Bu çalışmada hastane enfeksiyonu etkeni olarak belirlenmiş gram-negatif bakterilerin dağılımı ve direnç du-
rumları bildirilmiştir. 

2006 yılı ve 2007 yılı ilk 6 ayı arasında laboratuvarımıza gönderilmiş hastane enfeksiyonu materyallerinin kültürleri klasik yöntem-
lerle çalışıldı. Bakteri identifikasyonları, klasik yöntemler ve BBL Chrystal bakteri identifikasyon kitleri ile yapıldı. Antibiyogramlar
disk difüzyon yöntemi ile NCCLS M 1000- S11’de belirtildiği şekilde gerçekleştirildi. Üretilen gram-negatif çomak sayısı 93 olup,
üretilen etkenler ve kliniklere göre dağılımı Tablo 1’de, klinik materyallere göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.

E. coli'lerde GSBL pozitifliği %46.8, Klebsiella spp.’lerde ise %26.6 idi. GSBL pozitif E. coli’lerde amoksisilin/klavulanat, sefuroksim
aksetil, sefotaksim, siprofloksasin, amikasin, imipenem ve sefepim direnci sırasıyla %80, %100, %100, %67, %15, %0 ve %92
olarak bulundu. GSBL negatif E. coli’lerde ise direnç sırasıyla %50, %44, %40, %79, %6, %0 ve %33 idi. P. aeruginosa’larda sef-
tazidim ve sefepim direnci %11 iken, amikasin, imipenem ve meropenemde direnç saptanmadı. Acinetobacter türlerinde ise imi-
penem direnci %33, meropenem direnci %62, piperasilin/tazobaktam direnci %79, sefaperazon/sulbaktam direnci %25, ampi-
silin/sulbaktam direnci %78 oranında bulunurken, sefepim direnci saptanmadı. S. maltophilia suşlarında trimetoprim/sülfametok-
sazol direnci %60, tikarsilin/klavulanat direnci %25 oranında bulundu, meropenem ve levofloksasin direnci saptanmadı.

Hastanemizde, hastane enfeksiyonlarında sorun olan gram-negatif mikroorganizmaların başında Acinetobacter türleri ve GSBL po-
zitif E. coli’ler gelmektedir. P. aeruginosa’larda multipl direç olmaması sevindiricidir.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Gram-negatif bakteri, Hastane enfeksiyonu
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Tablo 1. Nozokomiyal enfeksiyon etkenleri ve kliniklere göre dağılımı

Mikroorganizma Total G. dahiliye Nöroloji G. cerrahi Nefroloji Göğüs Ortopedi Gastroenteroloji B. cerrahisi

(n, %)

E. coli 32, 34.4 6 5 15 4 2 - - -

Acinetobacter spp. 19, 20.4 5 8 3 1 2 - - -

Klebsiella spp. 15, 16.1 4 3 6 - - 1 1 -

Pseudomonas spp. 15, 16.1 3 3 3 1 3 2 - -

S. maltofilia 5, 5.4 1 2 2 - - - - -

Enterobacter spp. 4, 4.3 - 2 1 - - - - 1

P. mirabilis 2, 2.2 - 1 - - 1 - - -

C. freundii 1, 1.1 1 - - - - - - -

Toplam 93, 100 20 24 30 6 8 3 1 1

G. dahiliye: Genel dahiliye, G. cerrahi: Genel cerrahi, B. cerrahisi: Beyin cerrahisi

Tablo 2. Nozokomiyal enfeksiyon etkenlerinin klinik materyallere göre dağılımı

Kan Balgam DTA Püy İdrar Katater ucu Kan + DTA Kan + İdrar Kan + Püy

E. coli 2 1 3 13 10 - - 1 2

Acinetobacter spp. 2 2 11 2 2 - 1 - 1

Klebsiella spp. 1 - 4 3 3 - - 1 1

Pseudomonas spp. 1 1 5 - - 1 - - -

S. maltophilia 1 - 4 - - - - - -

Enterobacter spp. - - 2 - - - - - -

P. mirabilis - - 1 1 1 - - - -

C. freundii - - 1 - - - - - -

DTA: Derin trakeal aspirat
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Hastane Enfeksiyonu Etkeni Üropatojen E. coli Sufllar›n›n
Antibiyotik Duyarl›l›klar›

Taşkın Seda Sibel, Çeken Sabahat, Ağalar Canan, Kılıç Dilek, Kaygusuz Sedat, Ayaşlıoğlu Ergin
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

AMAÇ: Nozokomiyal enfeksiyonlar arasında genellikle ilk sırayı almakta olan üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSİ) en sık
saptanan etken Escherichia coli’dir. Çalışmamızda hastanemizde son iki yılda nozokomiyal ÜSİ etkeni olarak üretilen olan
E. coli suşlarının antibiyotik direnç oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. 

YÖNTEM-GEREÇLER: Temmuz 2005-Haziran 2006 ile Temmuz 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında KÜTF hastanesinin
çeşitli servislerinden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen idrar örneklerinden hastane
enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen 153 (ilk yıl 74, ikinci yıl 79) E. coli suşu çalışmaya dahil edildi. Bakterilerin antimik-
robiyal duyarlılıkları CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institude) önerileri doğrultusunda, Kirby-Bauer disk difüzyon
yöntemi ile belirlendi. Amoksisilin-klavulonat, sefazolin, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, sefuroksim, seftriak-
son, sefotaksim, seftazidim, sefepim, aztreonam, gentamisin, amikasin, imipenem ve nitrofurantoin duyarlılıklarına bakıl-
dı. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi çift disk sinerji ve kombine disk yöntemleri ile test edildi.

BULGULAR: GSBL üreten suş oranı ilk yıl %20, ikinci yıl %42 idi. Bu suşların antibiyotik duyarlılıkları aşağıda gösterildi
(Tablo 1). E. coli’ lerin antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığında en dirençli antibiyotiklerin amoksisilin klavulonat ve trime-
toprim-sülfametoksazol, en duyarlı antibiyotiklerinse amikasin, nitrofurantoin ve imipenem olduğu gözlendi. Genel ola-
rak bütün antibiyotiklere dirençte artış görülürken, kısıtlı antibiyotik uygulaması kapsamında olmayan sefazolin ve sefu-
roksimin direnç oranlarındaki artış özellikle dikkati çekti.

SONUÇ: Sonuç olarak, E. coli suşları antibiyotiklere hızla direnç kazanmaktadır. Tedavilerin antibiyotik duyarlılığına göre
düzenlenmesi, kısıtlı antibiyotik uygulanmasına devam edilmesi ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, E. coli, Antibiyotik duyarlılıkları
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Tablo 1. 

Temmuz 2005 Haziran 2006 Temmuz 2006 Haziran 2007

Duyarlı Az duyarlı Dirençli Duyarlı Az duyarlı Dirençli
Antibiyotik n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Amoksisilin-klavulanik asit 28 (38) 5 (7) 41 (55) 17 (22) 12 (15) 50 (63)

Sefazolin 50 (68) - 24 (32) 39 (49) 6 ( 8) 34 (43)

Trimetoprim-sülfametoksazol 47 (60) - 27 (40) 52 (66) 1 (1) 26 (33)

Siprofloksasin 50 (68) 3 (4) 21 (28) 50 (63) 3 (4) 26 (33)

Sefuroksim 53 (72) 1 (1) 20 (27) 40 (50) 7 (9) 32 (41)

Seftriakson 53 (72) 3 (4) 18 (24) 53 (67) 2 (3) 24 (30)

Sefotaksim 53 (72) 3 (4) 18 (24) 49 (62) 2 (3) 28 (35)

Seftazidim 55 (74) 3 (4) 16 (22) 62 (79) 1 (1) 16 (20)

Sefepim 65 (88) 6 (8) 3 (4) 59 (75) 4 (5) 16 (20)

Aztreonam 52 (70) 3 (4) 19 (26) 49 (62) 1 (1) 29 (37)

Gentamisin 57 (77) 1 (1) 16 (22) 53 (67) 8 (10) 18 (23)

Amikasin 70 (94) 2 (3) 2 (3) 71 (90) 3 (4) 5 (6)

İmipenem 73 (99) 1 (1) - 77 (97) - 2 (3)

Nitrofurantoin 66 (89) 3 (4) 5 (7) 70 (89) 4 (5) 5 (6)

Temmuz 2005-Haziran 2006, Temmuz 2006-Haziran 2007
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Hastane Kaynakl› Enfeksiyon Etkeni Olan ESBL (+) E. coli
‹zolatlar›nda Tigesiklin Duyarl›l›¤›

Alpay Yeşim, Ağalar Canan, Kaygusuz Sedat, Kılıç Dilek, Ayaşlıoğlu Ergin
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale

AMAÇ: Bu çalışmada hastane kökenli enfeksiyon etkeni olan ESBL (+) E. coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının sap-
tanması amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2007-Haziran 2007 tarihleri arasındaki dönemde hastane kaynaklı enfeksiyon etkeni
olduğu bilinen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 65 ESBL (+) E. coli suşu çalışmaya dahil edildi. ESBL (+) liği çift
disk sinerji yöntemi ve doğrulama testleri yapılarak tespit edildi. Tigesiklin duyarlılığı disk difüzyon ve E-test yönte-
mi ile çalışıldı (CLSI standartlarında belirtildiği şekilde). Disk difüzyon testinde zon çapları 19 mm ve üzeri duyarlı,
15-18 mm orta derecede duyarlı, 14 mm ve altı dirençli kabul edildi. MİK değerleri ise 2 µg/mL ve altı duyarlı, 4
µg/mL orta derecede duyarlı, 8 µg/mL ve üzeri dirençli kabul edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan bakterilerin 44 (%67.7)’ü idrar, 8 (%12.4)’i trakeal aspirat, 6 (%9.2)’sı yara, 3
(%4.6)’ü dren, 3 (%4.6)’ü kan ve 1 (%1.5)’i balgam örneğinden izole edilmiştir. Hem disk difüzyon hem de E-test
yöntemi ile sadece bir izolat orta derecede duyarlı bulunurken, 64 izolatın (%98.4) tigesiklin duyarlı olduğu sap-
tanmıştır. Duyarlı suşların zon çapları 19-26 mm, MİK değerleri ise 0.047-2 µg/mL arasında, orta derecede duyar-
lı bulunan suşun ise zon çapı 18 mm ve MİK değeri 4 µg/mL olarak tespit edilmiştir. Altmış beş izolat arasında di-
rençli suşa rastlanmamıştır.

SONUÇLAR: Duyarlılık oranları değerlendirildiğinde tigesiklin ESBL (+) E. coli suşlarının tedavisinde alternatif bir se-
çenektir.

Anahtar Kelimeler: Duyarlılık, E. coli, Tigesiklin
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Fatih Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde 2006-2007 Y›llar›
Aras›nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar› ve Gram-Pozitif
Bakterilerin Antibiyotiklere Duyarl›l›klar›

Alıcı Özlem1, Şen Şükran2

1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Ankara

Bu bildiride Ocak 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında hastanemizdeki Hastane Enfeksiyonları (HE) ve Hastane Enfeksiyonu etke-
ni olarak izole edilen enterokok ve stafilokok türlerinin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

HE tanısı “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre konuldu. İzole edilen bakteriler klasik yöntemler-
le ve gerektiğinde BBL Chrystal gram-pozitif bakteri identifikasyon kitleri kullanılarak tanımlandı. Enterokok ve stafilokok türleri-
nin antimikrobiyal duyarlılıkları CLSI kriterlerine göre Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile irdelendi.

HE etkeni olarak toplam 181 etken izole edildi. %51’ini gram-negatif bakteriler, %33’ünü gram-pozitif bakteriler ve %16’sını
mantarlar oluşturmaktaydı. Toplam izolatların %20.4’ü stafilokok türleri, %7.7’si enterokok türleri idi.

En sık ventilatör ilişkili pnömoni [VİP (%18.2)] görülmüş, diğer infeksiyonlar Tablo 1’de özetlenmiştir. Stafilokok türleri en sık kan
(n: 15) ve püy (n: 11) kültürlerinden izole edilirken, enterokok türleri en sık püy kültürlerinden (13) izole edilmiştir. Stafilokok tür-
leri en sık nefroloji (n: 9) ve nöroloji (n: 9) kliniklerinden gönderilen materyallerden izole edilirken, enterokok türleri genel cerra-
hi (n: 12) kliniğinden gönderilen materyallerden izole edilmiştir. 

Stafilokok türlerinde metisilin direnci %83.7 olarak saptanmıştır. Tablo 2 ve 3’te bu izolatların çeşitli antimikrobiyallere duyarlılık-
ları belirtilmiştir.

İnvasiv girişimlerin artmasına paralel olarak hastane enfeksiyonu etkenleri arasında stafilokok türleri sıranın başındaki yerini korur-
ken, enterokoklar da giderek daha sık karşılaşılan ve aynı zamanda antimikrobiyal maddelere direnç oranlarında önemli artışlar
kaydedilen bakterilerdir. 

Metisilin dirençli stafilokokların hastanemiz için önemli bir enfeksiyon etkeni olduğu görülmekle beraber, vankomisin dirençli en-
terokok izolatına rastlanmamasının hastanemiz ve hastalarımızın lehine bir durum olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Gram-pozitif kok, Hastane enfeksiyonu
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Tablo 1. Nozokomiyal enfeksiyonların dağılımı

Tanı Sayı Yüzde

VİP 33 18.2

ÜSİ 30 16.5

Organ/boşluk CAE 26 14.2

Nosokomiyal pnömoni 16 8.8

Primer kan dolaşımı enfeksiyonu 15 8.2

Katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonu 15 8.2

Derin CAE 11 6

Yüzeyel CAE 5 2.7

İntraabdominal enfeksiyon 5 2.7

Yara yeri enfeksiyonu 5 2.7

VIP + sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu 5 2.7

Organ/boşluk CAE + sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu 5 2.7

USİ + sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu 5 2.7

Sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu 3 1.6

İntrakraniyal enfeksiyon 2 1.1

Toplam 181 100

VIP: Ventilatör ilişkili pnömoni, USİ: Üriner sistem enfeksiyonu, CAE: Cerrahi alan enfeksiyonu

Tablo 2. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan stafilokokların antibiyotik duyarlılığı (%)

Etken Penisilin AMC TMP-SMX Eritromisin Kloramfenikol Linezolid Vankomisin

S. aureus (n= 14)

MRSA (n= 10) 0 10 100 70 90 100 100

MSSA (n= 4) 25 75 100 100 100 100 100

KNS (n= 23)

MRKNS (n= 21) 4.8 38.1 28.6 14.3 57.1 100 100

MSKNS (n= 2) 0 50 100 50 100 100 100

MRSA: Metisiline dirençli S. aureus, MSSA: Metisiline duyarlı S. aureus, KNS: Koagülaz-negatif stafilokok, MRKNS: Metisiline di-
rençli koagülaz-negatif stafilokok, MSKNS: Metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok, AMC: Amoksisilin-klavulanik asit, TMP-
SMX: Trimetoprim-sülfametoksazol

Tablo 3. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan enterokokların antibiyotik duyarlılığı (%)

Etken Ampisilin YDG Linezolid Vankomisin

Enterococcus spp. (n= 14) 75 70 100 100

YDG: Yüksek düzey gentamisin
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Dirençli Üriner Sistem Enfeksiyonunda Ayaktan Parenteral
Sefoperazon-Sulbaktam Tedavisinin De¤erlendirilmesi

Özdemir Kevser, Erol Çiğdem, Ergüt Sezer Büşra, Dizbay Murat, Arman Dilek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Günümüzde üriner enfeksiyon etkenleri arasında oral antibiyotiklere direnç gelişimi nedeniyle parenteral antibiyotikler yaygın kul-
lanılmaktadır. Parenteral antibiyotiklerin kullanımı çoğu zaman hastaneye yatışı gerektirmekte ve maliyeti artırmaktadır. Ayaktan
parenteral antibiyotik uygulaması maliyeti azaltmasının yanı sıra, yatak problemi olan hastanelerde zorunluluk haline gelmiştir. 

Çalışmamızda Haziran-Ağustos 2007 tarihleri arasında polikliniğimizde üriner enfeksiyon tanısı alan ve duyarlılık testi sonucunda
etkenin oral antibiyotiklere (kinolonlar, sefuroksim, amoksisilin-klavulanat, trimetoprim-sülfametoksazol, sefiksim, fosfomisin) di-
rençli olduğu saptanan toplam 21 hasta değerlendirilmiştir. Hastalara duyarlılık sonucuna göre ayaktan parenteral sefoperazon-
sulbaktam 2 x 1 gr/14 gün tedavisi uygulanmıştır. Kırk sekizinci saatte ve tedavi sonunda klinik bulgular ve idrar kültürleri ile kont-
rol edilmiştir. Tedavi sonucu, şifa, yanıtsızlık veya relaps olarak kaydedildi.

Hastaların 16 (%80)’sı kadın 5 (%20)’i erkekti. İzole edilen 21 etkenin 20 (%95)’si Escherichia coli, 1’i (%5) Pseudomonas spp. ola-
rak tanımlanmıştır. Ayaktan parenteral sefoperazon-sulbaktam tedavisi başlanan 21 hastanın ikisinde gerek klinik gerekse mikro-
biyolojik yanıt geç (> 48 saat) olmak üzere toplam 19’unda şifa sağlandı. İki hastada ise relaps gelişti. Relaps gelişen olgulardan
her ikisi de altta yatan anatomik değişikliklere bağlı tekrarlayan üriner enfeksiyon öyküsü olan ve etkenin ESBL (+) olduğu belirle-
nen hastalardı.

Sefoperazon-sulbaktam farmakokinetik özellikleri nedeni ile başlıca hepatik yolla atılmaktadır ancak böbrek fonksiyonları normal
kişilerde idrara %20 oranında geçmektedir. Üriner enfeksiyonlarda yapılmış klinik etkinliğini gösterir çalışma olmamasına rağmen
yüksek in vitro etkinliği oral ajanlara direnç varlığında bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle günde iki kez kulla-
nım kolaylığı ve intramusküler formunun bulunması APAT’a uygun hale getirmektedir. Bu çalışmada üriner enfeksiyonlardaki %90
tedavi başarısı bunu desteklemektedir ancak olgu sayısının daha fazla olduğu ve karşılaştırmalı yapılacak klinik çalışmalara ihtiyaç
vardır.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi, Sefoperazon-sulbaktam, Üriner enfeksiyon
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MSSA’n›n Etken Oldu¤u Menenjit-Serebrit Olgusunda
Linezolid Tedavisi

Arman Dilek1, Sarı Nuran1, Sezer Büşra Ergüt1, Ata Nesrin1, Dizbay Murat1,

Hızel Kenan1, İleri Fikret2, Ulutan Fatma1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Santral sinir sistemi (SSS)’nin stafilokokal enfeksiyonları hayatı tehdit edebilen enfeksiyonlardır. Ülkemizde yakın za-
manda kullanıma sunulan linezolid, pek çok dokuya olduğu gibi SSS’ye de yüksek oranlarda penetrasyonu bu böl-
ge enfeksiyonlarında önemli bir avantaj sağlamaktadır. SSS enfeksiyonlarının tedavisi ile ilgili dünyadaki sınırlı de-
neyimin yanı sıra ülkemizde de henüz yayınlanmış veri yoktur.

Burada otitis mediaya ikincil gelişen bakteriyel menenjit ön tanısı ile seftriakson 2 x 2 gr i.v. ve 24 saat sonra BOS
örneğinden Staphylococcus aureus izolasyonu nedeni ile linezolid 2 x 600 mg/gün i.v. başlanıp, daha sonra etke-
nin metisiline duyarlı olduğu belirlenmesine rağmen hızlı klinik düzelme nedeni ile tedavinin sürdürüldüğü; teda-
vi sırasında ortaya çıkan generalize konvülziyon ve sağ kolda kuvvet kaybı nedeni ile tekrarlanan MR görüntüleme-
ler ile serebrit ve mastoidit saptanan olgu sunulmuştur. Sampter Sendromu (nazal polip + astım bronşiyale) tanısı
ile izlenmekte olan 43 yaşındaki erkek hastaya, başvurusundan 2 yıl önce nazal polip + invazif mukosel; 3 ay önce
de frontal sinüs operasyonu uygulanmıştır. 

Mastoidite sekonder menenjit ve etkin tedavi başlanmasındaki gecikmeye bağlı menenjit komplikasyonu olarak ge-
lişen serebrit olarak değerlendirilen hastanın tedavisi 2 hafta parenteral ve ardından da 3 hafta süreyle oral linezolid
olmak üzere toplam 5 hafta sürdürülmüştür. Tedavi sırasında herhangi bir hematolojik ya da nörolojik yan etkinin
söz konusu olmadığı hasta şifa ile taburcu edilmiş, sonraki kontrollerinde de bir yıl süre ile yakınması olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Serebrit, Linezolid, SSS enfeksiyonu
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Kinolon Dirençli Üriner Sistem Enfeksiyonu ‹zolatlar›n›n Di¤er
Antibiyotiklere Direnç Oranlar›

Kılıç Esra Kaya, Yılmaz Gül Ruhsar, Bulut Cemal, Kınıklı Sami, Demiröz Ali Pekcan
SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Mikroorganizmalarda antibiyotik kullanımı ile birlikte gündeme gelen direnç, günümüzde artarak sorun olmaya
devam etmektedir. Üriner sistem enfeksiyonlarında (ÜSE) önemli bir tedavi seçeneği olan kinolonlara karşı da yükselen
oranlarda direnç bildirilmektedir. Biz bu çalışmada ÜSE etkeni olarak izole edilen kinolon dirençli gram-negatif mikroor-
ganizmaların diğer antibiyotiklere duyarlılıklarını incelemeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD: Çalışmaya Ocak 2006-Haziran 2007 döneminde kliniğimizde yatırılarak takip ve tedavi edilen
ÜSE tanılı hastalardan etken olarak izole edilen mikroorganizmalar alındı. Antibiyotiklere duyarlılığın saptanmasında disk
difüzyon yöntemi kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya Ocak 2006-Haziran 2007 döneminde ÜSE tanısıyla kliniğimizde yatırılarak takip ve tedavi edilen
hastalardan izole edilen mikroorganizmaların kinolon direnci saptanan 21’i alındı. Mikroorganizmalar 11 erkek (%52.4),
10 kadın (%47.6) hastadan izole edildi. Hastaların yaş ortalaması 56.95 ± 18.78 olarak bulundu. Hastanede yatış süresi
ortalaması 14.9 ± 8.8, internal idrar sondası günü ortalaması 6 ± 5.6 şeklindeydi. Hastaların %86’sında idrar sondası, üro-
litiazis, sistosel, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus ve ürolojik girişim gibi ÜSİ riskini artıran faktörler mevcuttu.
İzole edilen mikroorganizmalar E. coli ve Klebsiella spp. idi. İzolatlarda ESBL oranı %62 idi. Kinolon dirençli üriner sistem
enfeksiyonu etkeni gram-negatif mikroorganizmaların diğer antibiyotiklere direnç oranları Tablo 1’de gösterildi.

SONUÇ: Kinolon dirençli ÜSE izolatlarının diğer antibiyotiklere de yüksek oranda dirençli oldukları dikkati çekmektedir.
Sonuçlarımıza göre bu izolatların etken olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek ajanlar piperasilin-tazobaktam,
karbapenemler ve amikasindir.

Anahtar Kelimeler: Direnç, Antibiyotik Kullanımı, Kinolon
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Tablo 1. Kinolon dirençli üriner sistem enfeksiyonu etkeni gram-negatif mikroorganizmaların diğer antibiy-
otiklere direnç oranları

Antibiyotik Direnç (%)

Piperasilin-tazobaktam 3/21 (14.3)

Sefepim 15/16 (93.7.)

Sefoperazon 18/21 (85.7)

Seftazidim 13/16 (81.2)

Seftriakson 19/21 (90.5)

Sefuroksim 15/16 (93.7)

Tobramisin 11/14 (78.6)

TMP-SMX 15/20 (75)

Netilmisin 4/14 (28.6)

Meropenem 1/17 (5.8)

İmipenem 0/21 (0)

Amikasin 1/18 (5.5)

Gentamisin 13/21 (61.9)
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Antimikrobiyal Kullanımı, Duyarlılığı

Tigesiklinin Çeflitli Klinik ‹zolatlara Karfl› Antimikrobiyal Duyarl›l›¤›

Demirdal Tuna1, Çetinkaya Zafer2, Demirtürk Neşe1, Çiftçi İhsan Hakkı2

1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: Günümüzde antibiyotiklere karşı oluşan direnç endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Buna karşılık ne yazık ki, yeni ge-
liştirilen antimikrobiyal ajanlar için FDA’ya yapılan başvurularda son yirmi yılda %50 azalma olmuştur. Tigesiklin, glisilsik-
lin grubu, semisentetik yeni bir antibiyotiktir. Bu çalışmada tigesiklinin çeşitli Gram (+) ve Gram (-) klinik izolatlara karşı
antimikrobiyal duyarlılığının in vitro olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEMLER: Çalışma hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında izole edilen 289 etken kullanılarak yapıldı. Çalışmaya alı-
nan bakterilerde tigesiklin MİK düzeyi CLSI standartlarına göre E-test kullanılarak değerlendirildi. Tigesiklin duyarlılık düze-
yi daha önceden yapılan çalışmalar doğrultusunda Staphylococcus aureus için <= 0.5 µg/ml, Enterococcus spp. için <= 0.25
µg/ml ve Enterobacteriaceae için <= 1 µg/ml olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya 68 S. aureus, 40 Enterococcus spp., 24 Enterobacter spp., 80 Escherichia coli, 43 Klebsiella spp. ve
34 Acinetobacter baumanni suşu alındı. İzolatların dağılımı kan 104 (%36), trakeal aspirat 72 (%25), püy/yara 48 (%17),
balgam 35 (%12) ve diğer 30 (%10) şeklindeydi. Tigesiklin duyarlılığı A. baumanni, E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp.
ve S. aureus’da sırasıyla %100 (34/34), %100 (24/24), %100 (80/80), %95 (41/43) ve %56 (38/68) olarak bulundu. 

SONUÇ: Bu çalışmada S. aureus suşlarına duyarlılık benzer çalışmalara oranla daha düşük bulunmuştur, ancak sağlıklı bir
yorum için örnek sayısının arttırılması gerektiği düşünülmüştür. Bununla birlikte, tigesiklin ülkemizde kullanıma girdiği za-
man özellikle dirençli suşların tedavisinde önemli bir tedavi seçeneği oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, E-test, Tigesiklin
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Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Ventilatör ‹liflkili Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
Pnömonisi Olgular›nda Linezolid Deneyimi

Ergüt Sezer Büşra1, Dizbay Murat1, Özdemir Kevser1, Mahli Ahmet2, Arman Dilek1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Hastane Kökenli Pnömoni (HKP) Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ’de), özellikle ventilatör tedavisindeki hastalarda gelişen en sık ve
mortalitesi en yüksek enfeksiyonlardandır. Linezolid, mevcut HKP kılavuzlarında MRSA pnömonisi tedavisi için ilk seçenek olarak
yer almaktadır. 

Ekim 2005-Şubat 2007 arasında GÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji ve Nöroşirürji (NŞ) YBÜ’de yatan, ventilatör te-
davisindeki hastalar alınmıştır. Yüksek ateş, solunum sekresyonlarında artış veya pürülan özellik kazanması, lökositoz ve akciğer
radyografisinde infiltrasyonların saptanması ile HKP öntanısı alan; rutin kılavuza dayalı antimikrobiyal tedaviye ek olarak trakeal
aspirat örneğinin incelemesinde gram pozitif kokların saptanması, ünitede mevcut MRSA enfeksiyonu ve/veya ampirik antimik-
robiyal tedaviye yanıt vermediği için linezolid (2 x 600 mg/gün, i.v.) başlanan ve mikrobiyolojik dökümantasyon ile Staphylococ-
cus aureus pnömonisi kanıtlanan 20 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Mikrobiyolojik incelemeler derin trakeal aspiras-
yon (ETA) materyalinin kantitatif ekimi ile gerçekleştirilmiştir.

Tedaviye yanıt klinik bulguların gerilemesi (klinik yanıt) yanı sıra tedavinin 48-72. saatinde kontrol ETA kültürü (bakteriyolojik ya-
nıt) ile değerlendirilmiştir. 

Etkenlerin 19/20’si MRSA olarak belirlenmiştir. Tedavi başlanan hastalardan ikisi tedavinin ilk 24 saati içinde kaybedildiği için ya-
nıt değerlendirilememiştir. Diğer sonuçlar tabloda gösterilmiştir. NŞ YBÜ’de yatan bir hastada tedaviye yanıt alınmakla birlikte,
tedavinin 9. gününde hasta altta yatan hastalığı nedeni ile kaybedildiğinden sonuç “bilinmeyen” olarak kaydedilmiştir.

Uygun süre tedavi alan 17 hastada da klinik yanıt elde edilirken, kontrol kültürü alınan 16 olgunun 13’ünde 48-72. saatte bak-
teriyolojik eradikasyon sağlanmıştır. 

Araştırmamız, vaka sayısının azlığı yanı sıra, kontrol grubu olmaması ve retrospektif gerçekleştirilmiş olması dezavantajlarını taşı-
maktadır. Yine de sonuçlarımızın klinik yanıtın değerlendirilmesinde olduğu kadar enfeksiyon kontrolü konusunda da anlamlı ola-
bileceği kanaatindeyiz.

P-123

Tablo. MRSA-VİP olgularında Linezolid ile elde edilen klinik ve mikrobiyolojik yanıt.

Mikrobiyolojik Eradikasyon Klinik Yanıt

Birim n Tedavi süresi + Bilinmeyen* - Eeks + Bilinmeyen**

NŞ 9 1-15 5 2 2 2 6 1

Nöroloji 4 14-15 2 1 1 - 4

Anestezi 7 14-15 6 1 - - 7 -

Toplam 20 1-15 13 4 3 2 17 1

Eeks: Erken eksitus *: Kontrol kültürü alınmadığı için erken mikrobiyolojik eradikasyon değerlendirilememiştir **: 9. günde eksi-
tus nedeni ile değerlendirilmemiştir.
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Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Hastanemiz Pediatri Servislerinde Yatan Yüksek Risk Grubundaki
Hastalar›n Rektal Sürüntü Örneklerinde Vankomisin Dirençli 
Enterokok Tafl›y›c›l›¤›n›n Saptanmas›

Aydın Özlem, Doğru Arzu, Üçışık Ayşe Canan, Özgüneş Nail, Yazıcı Saadet, Yalçın Demet
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda, hastanemiz Pediatri Kliniği yoğun antibiyotik kullanılan servislerinde yatan hastaların, rektal sürün-
tü örneklerinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) kolonizasyon sıklığını tespit etmeyi amaçladık.

METOD: 20 Şubat-20 Temmuz 2007 tarihleri arasında hastanemiz Pediatri Kliniğinde yatan hastaların rektal sürüntü ör-
nekleri alınmıştır. Toplanan örnekler, 8 mcg/ml vankomisin içeren Enterokokkosel Agar’a ekilmiştir. Üremeler 24-48 saat-
te değerlendirilmiştir. Besiyerinde oluşan gri/siyah koloniler klasik yöntemlerle identifiye edilmiştir. İzole edilen enterokok-
ların vankomisin dirençlerinin tespitinde E-test yöntemi kullanılmıştır.

BULGULAR: Beş aylık periyotta toplam 124 hastadan alınan 247 rektal sürüntü örneğinde, 51 hastaya ait 75 örnek pozi-
tif olarak bulunmuştur. Rektal VRE taşıyıcılığı tespit edilen dört hastadan birinin BOS kültüründe, birinin kan kültüründe
ikisinin idrar kültürlerinde VRE üretilmiştir. İzole edilen VRE suşlarının hepsi linezolide duyarlı bulunmuştur.

TARTIŞMA: VRE enfeksiyonları tüm dünyada artan sıklıkta görülmektedir. Bu bakteri hastaların gastrointestinal sistemin-
de kolonize olmakta, kolayca diğer hastalara yayılarak hastanede ciddi salgınlara yol açabilmektedir. VRE taşıyıcılığı tespit
edildiğinde erken izolasyon önlemlerinin alınması salgınların kontrolü açısından önemlidir. Hastanede uzun süreli yatış,
yoğun bakım ünitesinde kalma, immünyetmezlik, üçüncü kuşak sefalosporin ve vankomisinin uzun süreli kullanımı, has-
taların servisler arası nakli önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle risk faktörlerini taşıyan hastalarda yatışta
rektal sürüntü kültürlerinin alınarak VRE taşıyıcılığı yönünden araştırılması enfeksiyon kontrolü için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Enterokok, Rektal sürüntü, Vankomisin direnci
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Bir Olgu Nedeniyle Kal›c› Kalp Pili Elektrodunun Neden Oldu¤u 
Rekürren ‹nfektif Endokardit Sunumu

Turan Turhan1, Kostakoğlu Uğur2, Ağaç Mustafa Tarık1, Kul Selim1, Akyüz Ali Rıza1, 

Erkuş Musluhittin Emre1, Kulan Feza Kaan1, Bayram Ali1

1Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Trabzon
2Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Trabzon

Kalıcı kalp pili ve intrakardiyak defibrilatör (ICD) implantasyonunun giderek artması; pil cebi ve elektrodlarla ilgili
enfeksiyonların klinikte daha sık karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.

Lead enfeksiyonları klinikte, çoğunlukla lokalize herhangi bir bulgu olmadan sepsisle gelişen endokarditlerdir. Kli-
nikte infektif endokarditlerin (İE) %0.6’sı lead endokarditlerine aittir. İE’e neden olan ajanların büyük çoğunluğu
stafilokoklar olup; bunların da 2/3’ü koagülaz negatiftir.

Tedavi edilmediği takdirde mortalitenin çok yüksek oranlarda olduğu bir endokardit türü olan lead endokarditinin
önemini vurgulamak için bu sunum hazırlanmıştır.

Beş yıl önce ICD implante edilip; üç yıl önce ve altı ay önce iki kez lead’e bağlı İE tanısıyla takip ve tedavi edilen 74
yaşında erkek hasta titreme, ateş, halsizlik, kilo kaybı, kas iskelet ağrılarıyla başvurdu. Yapılan fizik muayenede; Ateş:
38.5 derece, Nabız: 105/dk, Tansiyon Arteriel: 100/60 mmHg olup; en iyi mezokardiyak odakta duyulan 3/6 sis-
tolik üfürüm tespit edildi. Ekokardiyografide: sağ ventrikül tabanında; triküspit kapağın hemen üzerinde lead etra-
fında 1.28 x 2.17 cm boyutunda vejetasyon saptandı. Laboratuvar incelemelerinde; Beyaz Küre: 20100, Hemog-
lobin: 10.5, Trombosit: 324000, ASO: 6, Sedimentasyon: 63, CRP: 24.96, Romatoid Faktör: 16.4 idi. Alınan üç kan
kültüründe metisilin sensitif Staphylococcus epidermidis üreyen hastaya; lead’e bağlı İE düşünülerek, antibiyogram
sonucuna göre Sefazolin + Gentamisin tedavisi başlandı.

Anahtar Kelimeler: Lead'e bağlı rekürren infektif endokardit
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Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Yan›k Ünitesinde ‹zlenen Candida famata’n›n Etken Oldu¤u Yedi
Fungemi Olgusu

Turunç Tuba1, Demiroğlu Yusuf Ziya1, Çolakoğlu Şule2, Alışkan Hikmet2, Arslan Hande3

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Albikans dışı kandida türlerine bağlı gelişen fungemilerin görülme sıklığı 1990 yılından itibaren giderek artış
göstermiş ve %10-40 oranlarına ulaşmıştır. Ancak yanık ünitesinde şimdiye kadar Candida famata’nın etken olduğu
fungemi olgusu bildirilmemiştir. Bu çalışmada yanık ünitemizde Candida famata’ya bağlı yedi fungemi olgusunun kli-
nik, laboratuvar özellikleri ile tedavi sonuçları irdelenmiştir.

METOD: Ocak 2003- Ocak 2006 yılları arasında Candida famata’ya bağlı yedi fungemi olgusu prospektif olarak izlenmiştir.

BULGULAR: Altısı erkek, biri kadın olan toplam yedi olgunun yaş ortalaması 22.2 olup, total yanık alanı yüzeyi ortala-
ma olarak 39.2 (%24-64) olarak bulunmuştur. Olguların en sık alev yanığı ile takip ve tedavi edildikleri belirlenmiştir
(%57.1). Beş olguda (%57.1) Pseudomonas aeruginosa’nın etken olduğu santral venöz kateter ilişkili baktereminin eş-
lik ettiği saptanmıştır. Tüm olgularda başta karbapenemler olmak üzere fungemi epizodundan önce geniş spektrumlu
antibiyotik kullanım öyküsü olduğu tespit edilmiştir. Olguların tamamında santral venöz kateter çekilerek, amfoterisin
B tedavisi uygulanmıştır. Olgulardan biri enfeksiyöz dışı komplikasyon nedeni ile kaybedilirken diğer olgular tedaviye
yanıt vermişlerdir.

SONUÇ: Santral venöz kateter varlığı ile birlikte geniş spektrumlu sistemik antibiyotik kullanımının fungemilere yatkın-
lık yaratabileceği ve özellikle albikans dışı kandidaların etken olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yanık, Candida famata
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Yetiflkin Yo¤un Bak›m Ünitesinde Yatan Mekanik Ventilasyona 
Ba¤l› Hastalar›n Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlar›n›n Bir Y›ll›k Analizi

Doğru Arzu, Aydın Özlem, Üçışık Ayşe Canan, Elbir Pınar, Özgüneş Nail,

Yazıcı Saadet, Yağlı Fatma, Ergen Pınar
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda hastanemizin Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ)’nde yatan, mekanik ventilasyona bağlı hastalar-
dan alt solunum yolu enfeksiyonu olarak izole etiğimiz mikroorganizmaları ve bunların antibiyotik duyarlılıklarını ortaya
koymayı amaçladık.

METOD: 2006 yılı boyunca YYBÜ’nde yatan hastalardan endotrakeal aspirasyon yoluyla alınan solunum yolu sekresyonları
kanlı besiyeri ve endo besiyerine ekildi. Üreyen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılık testleri CLSI kriterlerine göre yapıldı.

SONUÇLAR: Üç yüz yetmiş bir hastadan 480 adet suş, ventilatör ilişkili pnömoni etkeni olarak izole edildi. İnfeksiyon etke-
ni olarak en fazla izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla; Pseudomonas spp. (%24.38), metisiline dirençli koagülaz pozitif
stafilokoklar (%19.79), Acinetobacter spp. (%15.83), E. coli (%9.17) ve streptokoklar (%5.83) olmuştur. Çalışmamızda ay-
nı materyalden %28.03 oranında birden fazla mikroorganizma üremesi saptanmıştır. Tüm örneklerden en fazla sayıda izo-
le edilen Pseudomonas cinsi bakteriler en fazla duyarlılığı sırasıyla %93.62 oranıyla amikasine, %83.97 oranıyla meropene-
me, %82.83 oranıyla seftazidime gösterirken en fazla dirençli olduğu antibiyotik ise %40.74 oranıyla siprofloksasin olarak
tespit edilmiştir.

TARTIŞMA: Yoğun Bakım Üniteleri hastane enfeksiyonlarının gelişmesi yönünden en riskli ünitelerdendir. Bu ünitelerde ya-
tan hastalara uygulanan endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon hastane enfeksiyonları için riskli girişimlerdir. Has-
tanede edinilen pnömoni etkenleri toplum kökenli pnömonilerden farklılık göstermekte, ayrıca antibiyotiklere daha yüksek
oranlarda direnç göstermektedir. Yoğun Bakım Üniteleri’nde pnömonili hastalara çoğu zaman kültür sonuçları çıkana ka-
dar ampirik tedavi başlanması gerektiğinden, ünitelerin floralarının bilinerek buna göre antibiyotik başlanması hayat kurta-
rıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, Pnömoni, Yetişkin yoğun bakım ünitesi
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Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde Vankomisine 
Dirençli Enterokok ‹zole Edilen Olgular›n›n De¤erlendirilmesi

Karaoğlan İlkay1, Namıduru Mustafa1, Baydar İbrahim1, Yaylagül Özlem2, Zer Yasemin3

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şahinbey Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı Ekim 2006-Ağustos 2007 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vankomisine di-
rençli enterekokların (VRE) izole edildiği 9 olguyu değerlendirmekti.

YÖNTEM-BULGULAR: Hastanemizde 11 aylık dönemde 9 olguda VRE izole edildi. Ekim 2006 tarihinden önce hastanemizde VRE izole
edilmemişti. Enterokok türlerinin belirlenmesinde vitec2Compact (bioMerieux) cihazı antimikrobiyal hassasiyet için ise ATB Enterokok (bi-
oMerieux, Fransa) kitleri kullanılmıştır. MİK düzeyinde Brain heart infüzyon agar (Merk, Fransa) besiyerinde vankomisin E-test stripleri kul-
lanılarak belirlenmiştir (E-test MIC > 64 µgr/ml). İzole edilen VRE’lerin hepsi Enterococcus faecium olduğu tespit edilmiştir. 

İzole edilen olguların 5’i Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde, 1’i Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde,1’i Göğüs Hastalıkları Kliniğinde, 1’i Ro-
motoloji Kliniğinde, 1’i Hematoloji Kliniğinde takip ediliyordu. Hastaların yaş ortalaması 45.4 ± 19,21 idi. 9 olgu da kadın idi. Olguların
2’si kolonizasyon, 4’ü primer kan dolaşımı enfeksiyonu, 1’i sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu, 1’i enfektif endokardit, 1’i üriner sistem
enfeksiyonu olarak kabul edildi. Olguların hastanede ortalama yatış süresi 53 gün iken hastaların hepsinin öyküsünde daha önceden ge-
niş spektrumlu antibiyotik kullanımı vardı. VRE’nin etken patojen kabul edildiği 7 olgunun 6’sı linezolid, enfektif endokarditli olgu ise yük-
sek doz teikoplanin ile tedavi edildi. Tedavi edilen 7 olgunun 2’sinde etken kontrol altına alındı. Enfektif endokarditli olguda etken kont-
rol altına alınamadığından, diğer 4 olguda ise etken kontrol altına alınmasına rağmen diğer hastalıklarından dolayı exitus oldular.

SONUÇ: VRE izole edilen olgular sıkı temas izolasyonuna alındılar. Bu hastaların yattığı ünitelerdeki diğer hastalara ve sağlık personeline
VRE sürveyansı yapıldı. Taranan yaklaşık 200 rektal sürüntü kültürünün hiçbirinde VRE taşıyıcılığı saptanmadı. Bu olgularda erken sıkı te-
mas izolasyonu önlemleri ve uygun antibiyoterapi ile bulaş kontrol altına alınabilir

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok

P-128

Tablo. VRE izole edilen hastaların özellikleri.

MIC (VRE)
Hastaların Mcg/ml

Yaş/ Yattığı ortalama İzole edilen Klinik tanı/ Teicoplanin
cinsiyet klinik yatış süresi örnek kolonizasyon Vankomisin Tedavi

1 69/K DYBÜ* 50/gün Kan Primer kan > = 32 Linezolid
dolaşımı enfeksiyonu > = 16

2 38/K DYBÜ 90/gün Kateter ucu, Primer kan = 0.5 Linezolid
kan dolaşımı enfeksiyonu = 10

3 22/K Hematoloji 40/gün Kateter ucu, Primer kan = 0.5 Linezolid
kan dolaşımı enfeksiyonu =10

4 49/K KYBÜ** 20/gün Kan İnfektif = 0.5 Teikoplanin
endokardit =10

5 32/K Göğüs 20/gün Kan Kolonizasyon > = 32
hastalıkları > = 32 -

6 26/K Romatoloji 20/gün Dışkı Kolonizasyon > = 32
> = 32 -

7 35/K DYBÜ 60/gün İdrar Üriner sistem > = 32 Linezolid
enfeksiyonu > = 32

8 70/K DYBÜ 90/gün Kan Primer kan > = 32 Linezolid
dolaşımı enfeksiyonu > = 32

9 68/K DYBÜ 90/gün Kan, idrar Sekonder kan > = 32 Linezolid
dolaşımı enfeksiyonu > = 32

* Dahiliye yoğun bakım ünitesi ** Koroner yoğun bakım ünitesi
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Nozokomiyal Bakteremi Etkeni Acinetobacter baumannii Kökenlerinin
Çeflitli Antimikrobiyallere Direnç Durumu: Bütçe Uygulama 
Talimat› Öncesi ve Sonras›n›n De¤erlendirilmesi

Pullukçu Hüsnü1, Aydemir Şöhret2, Sipahi Oğuz Reşat1, Taşbakan Meltem Işıkgöz1,

Çilli Feriha2, Ulusoy Sercan1, Tünger Alper2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir

AMAÇ: Acinetobacter türlerine bağlı gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar giderek önem kazanmaktadır. Özellikle çoklu ilaç direnci bulunan
kökenlerin morbidite ve mortalitesi oldukça fazladır. Bunlar arasında en sık görülen klinik tablolardan birisi bakteremilerdir. Bu çalışmada
hastanemizde 2000-2006 yılları arasında mikrobiyolojik kanıtlı hastane kökenli bakteremi etkeni olarak izole edilen A. baumannii kökenle-
rinin direnç paternlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve 2003 bütçe uygulama talimatının direnç oranlarına etkisini incelemek
amacıyla 2000-2002 dönemi ile 2004-2006 dönemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: Hastaneye yatıştan 72 saat ve sonrasında gönderilen kan kültürlerinden A. baumannii izole edilen hastalar mikrobi-
yolojik kanıtlı bakteremi olarak kabul edilmiştir. Antibakteriyel direnç ve hastaneye yatış tarihleri hastane veri tabanından çıkarılmıştır. Ay-
nı hastanın tekrarlayan üremeleri çalışma dışında bırakılmıştır. 2000-2002 ve 2004-2006 yıllarına ait direnç paternleri ki-kare testi kullanı-
larak karşılaştırılmıştır. Bütçe uygulama talimatı 2003 Mart ayında başladığı için geçiş dönemi olan bu yıl karşılaştırmaya dahil edilmemiş-
tir. Kan kültürleri Bact/Alert (bioMerieux, Durham, NC) sisteminde, bakteriyel tanımlamalar otomatize (VİTEK-2) ve yarı otomatize (APİ20-
NE) yöntemlerle yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları ise Oxoid (İngiltere) antibiyotik duyarlılık diskleri kullanılarak CLSI (Daha önce
NCCLS) önerilerine göre disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir.

BULGULAR: Yedi yıllık süre içerisinde kriterlere uyan toplam 600 A. baumannii kökeni çalışmaya dahil edilmiştir. Yıllara göre direnç oran-
ları Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam direnç oranlarına bakıldığında ampisilin/sulbaktam, piperasilin/tazobaktam, seftazidim, siprofloksa-
sin ve sefepime karşı, neredeyse kullanılamayacak derecede yüksek direnç görülmektedir. Amikasin, sefoperazon/sulbaktam ve karbape-
nem direncinin ortalama %50‘ler civarında olması da dikkat çekicidir. Hastanemizde Acinetobacter’lere halen en etkin antibiyotik olan ne-
tilmisine karşı direnç oranı da ortalama %30’dur. Bütçe uygulama talimatı öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında seftazidim, siprofloksasin
ve piperasilin tazobaktam direnç oranlarında istatistiksel olarak anlamlı artış vardır (Tablo 2).

SONUÇ: A. baumannii kökenleri son yıllarda oldukça artan oranlarda enfeksiyon etkeni olarak izole edilmektedir. Bu bakterilerin, çoklu ilaç
direnci göstermeleri nedeniyle eradikasyonu güçtür.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, Bakteremi, Nozokomiyal enfeksiyon

P-129

Tablo 1. A. baumannii kökenlerinin yıllara göre direnç oranları (%, dirençli köken A. baumannii sayısı/denenen köken sayısı)

Yıllar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplam

Antibiyotikler

Amikasin %53.5 %60.6 %47.9 %62.1 %49.5 %40.1 %48.8 %49.6
(23/43) (20/33) (35/73) (41/66) (46/93) (47/117) (84/172) (296/597)

Seftazidim %88.4 %75.8 %82.2 %87.8 %82.8 %93.6 %95.7 %89 
(38/43) (25/33) (60/73) (58/66) (77/93) (104/111) (157/164) (519/583)

Siprofloksasin %62.8 %57.6 %74.0 %75.7 %76.9 %86.4 %89.5 %79.9
(27/43) (19/33) (54/73) (50/66) (70/91) (102/118) (154/172) (476/596)

Sefepim %79.5 %60.8 %73.6 %72.7 %74.0 %79.5 %82.5 %77.3 
(31/39) (14/23) (53/72) (48/66) (57/77) (78/98) (142/172) (423/547)

İmipenem %46.3 %54.5 % 60.0 %51.1 %51.0 %46.7 %67 %56.9 
(286/503) (18/33) (42/70) (23/45) (25/49) (43/92) (116/173) (286/503)

Meropenem %39.5 %54.5 %61.6 %53.7 %54.0 %48.2 %67.8 %56.8 
(17/43) (18/33) (45/73) (36/67) (40/74) (55/114) (114/168) (325/572)

Netilmicin %16.3 %18.2 %56.6 %39.0 %21.7 %16.6 %34.8 %29.7 
(7/43) (6/32) (34/60) (16/41) (20/92) (13/78) (46/132) (142/478)

Sefoperazon/sulbaktam - %34.3 %40.4 %45.1 %36.6 %36.8 %59.4 %45 
(11/32) (17/42) (14/31) (34/93) (28/76) (79/133) (153/407)

Piperasilin/tazobaktam - %73.3 %86.3 %86.6 %84.3 %91.8 %94.2 %89.3 
(22/30) (63/73) (58/67) (70/83) (102/111) (161/171) (516/578)

Ampisilin/sulbaktam - - - - - %79.3 %98.7 %92.2 
(73/92) (153/155) (226/245)
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Nadir Bir Kateter ‹liflkili Bakteremi Etkeni: Rhizobium radiobacter

Işıkgöz Taşbakan Meltem1, Görümlü Gürbüz2, Pullukçu Hüsnü1, Şanlı Ulus Ali2,

Sipahi Oğuz Reşat1, Karabulut Bülent2, Tünger Alper3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı, Bornova İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir

Rhizobium radiobacter toprakta bulunan aerobik, hareketli, oksidaz olumlu, gram olumsuz özellikle bitki patojeni olan bir mikroorganiz-
madır. Rhizobium türleri içerisinde R. radiobacter insanlarda enfeksiyona neden olabilir. 1980 yılında dünyada ilk kez protez kapak endo-
karditine neden olan bir olgu bildirilmiştir. Bu bakteri genelikle immün sistemi baskılanmış hastalarla kateter/protez vb. olan hastalarda
enfeksiyon etkenidir. Bu çalışmada R. radiobacter etken olduğu maliniteli bir olgu sunulmuştur. Ulusal literatürde bildirilen ilk olgudur.

OLGU: 27 yaşında erkek olgu bir yıl önce sağ omuzda hareket kısıtlılığı ve ağrı nedeniye doktora başvurmuş, sağ omuz BT’sinde proksi-
mal humerusta ekspansif kitle saptanması üzerine biyopsi yapılan hastanın patoloji sonucu “pleomorfik hücreli sarkom-osteosarkom”ola-
rak rapor edilmiş ve hasta onkoloji servisine yönlendirilmiş. Hastaya üç kür neoadjuvan adriamisin-sisplatin kemoterapisi verilmiş ancak ke-
moterapi sonrasında yetersiz yanıt sebebiyle sağ kol amputasyonu uygulanmış. Postoperatif patoloji sonucu “Dev hücreden zengin ple-
omorfik hücreli sarkom” olarak değerlendirilen hastanın yetersiz nekroz alanı olması üzerine tekrar adjuvan kemoterapi uygulanması için
onkoloji kliniğe yatırılmış. Hastanın yatışının ikinci günü ateş yüksekliği olan olgunun fizik muayenesinde belirgin enfeksiyon bulgusu sap-
tanmamış, kan ve kateter kültürleri alınarak ampirik olarak levofloksasin tablet başlanmıştır. Ertesi gün ateşi düşen hastanın kateterinden
ve periferik venden alınan kan kültürlerinde Bact/Alert (bioMerieux, Durham, NC) kan kültürü sisteminde üreyen bakteri VITEK 2 otoma-
tize sistemi ile Rhizobium radiobacter (Amikasine dirençli, seftazidim, siprofloksasin, imipenem, meropenem ve piperasilin/tazobaktama
duyarlı) olarak tanımlanmıştır. Hastanın tedavisi on dört güne tamamlanmıştır.

SONUÇ: Özellikle kateter-protez kapak gibi yabancı cisim bulunan bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda Rhizobium radiobacter’in et-
ken olabileceği düşünülmelidir. Bu enfeksiyonlarda yabancı cisim varlığı ve immünsüpresyon tedavi güçlüklerine neden olabilir. Olgumuz,
bu hastalarda uygun mikrobiyolojik örnekleme yapılmasının gerekliliğini ve önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rhizobium radiobacter, Bakteremi
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Tablo 2. Bütçe uygulama talimatı öncesi ve sonrası üç yılın karşılaştırılması (%, dirençli köken sayısı/denenen köken sayısı)

Yıllar/Antibiyotikler 2000-2001-2002 2004-2005-2006 P

Amikasin %52.3 (78/149) %46.3 (177/382) 0.213

Seftazidim % 82.6 (123/149) %91.8 (338/368) 0.002

Siprofloksasin %67.1 (100/149) %85.6 (326/381) 0.0001

Sefepim %73.1 (98/134) %79.8 (277/347) 0.112

İmipenem %54.9 (79/144) %58.6 (184/314) 0.453

Meropenem %53.7 (80/149) %58.7 (209/356) 0.299

Netilmisin %34.8 (47/135) %26.2 (79/302) 0.065

Sefoperazon/sulbaktam %37.8 (28/74) %46.7 (141/302) 0.170

Piperasilin/tazobaktam %60.7 (85/140) %91.2 (333/365) 0.0001



EKMUD Kongresi 2007230

Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Hemodiyaliz Ba¤›ml› Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalar›m›zda
Geliflen Enfeksiyonlar›n De¤erlendirilmesi

Kandemir Özlem1, Şahin Elif1, İkizoğlu Güliz1, Gençtoy Gültekin2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Hastanemizde takip edilen kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hemodiyaliz (HD) hastalarında gözlenen enfeksiyonları değer-
lendirmekti.

METOD: Hastanemizde son iki yıl içerisinde enfeksiyon nedeniyle yatırılarak takip ve tedavi edilen KBY’li HD hastaları retrospek-
tif olarak incelemeye alındı.

BULGULAR: Bu süre içerisinde 28 hastada 41 enfeksiyon atağı geliştiği görüldü. Enfeksiyon ataklarının 30’unda etken mikroor-
ganizma tespit edilebildi. Olguların yaş ortalaması 53.2 ± 16.2 (16-87), %53.6’sı erkek (n= 15), %46.4’ü kadındı (n= 13). Hasta-
ların ortalama KBY süreleri 43 ± 30 (5-152) ay, hemodiyalize girme süreleri ise ortalama 23.2 ± 25.3 (2-144) ay idi. Hastaların ta-
nı aldıkları sırada ortalama CRP düzeyleri 117.56 ± 103.9 (6-439) mg/L, ESR düzeyleri 74.2 ± 31.6 (3-140) mm/saat, beyaz kü-
re düzeyleri ise 10153 ± 5155 (2900-25000) µL şeklindeydi. En sık saptanan enfeksiyon kaynağı, kateter ilişkili kan dolaşımı en-
feksiyonu idi (%45.4). Bunu sırayla üriner sistem enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları izlemekteydi. En sık izole edilen enfeksi-
yon etkeni mikroorganizma %40 oranı ile stafilokoklardı. Bunların içinde ise en sık metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) etken ola-
rak saptandı (Tablo 1). Olguların üçü enfeksiyon atağı sırasında kaybedildi. Viral hepatit belirleyicileri incelendiğinde HBsAg po-
zitifliği üç hastada, AntiHCV pozitifliği bir hastada saptandı.

SONUÇ: KBY’li HD hastalarının bağışıklık sistemi baskılanmıştır, hastane ortamı ile sık temas nedeniyle enfeksiyonlar sık gözlenir
ve ölüm nedenleri arasında önemli yer tutar. En sık vasküler giriş yeri enfeksiyonları gözlenmekle beraber bunu AC ve üriner sis-
tem takip eder. Bizim hastalarımızda da benzer şekilde, en sık karşılaştığımız enfeksiyon, kateter ilişkili bakteriyemilerdi ve stafilo-
koklar da en sık enfeksiyon etkeni olarak gözlendi. Bu hasta grubunda mortal seyredebilen katater ilişkili bakteriyemilerin önlen-
mesinde özellikle hemodiyaliz ünitelerinde infeksiyon kontrol önlemlerine uyulması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Kronik böbrek yetmezliği
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Tablo 1. HD bağımlı KBY hastalarında gelişen enfeksiyon-
larda izole edilen mikroorganizmaların dağılımı (n= 30)

Mikroorganizma Sayı %

MSSA 5 16.6

MRSA 3 10

MRKNS 4 13.3

E. coli 5 16.6

Enterobacter spp. 3 10

Pseudomonas spp. 3 10

Candida non-albikans 2 6.6

Acinetobacter spp. 1 3.3

Klebsiella spp. 1 3.3

Proteus spp. 1 3.3

Enterococcus spp. 1 3.3

Streptococcus spp. 1 3.3

Toplam 30 100
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Eriflkin Hastalarda Geliflen Nozokomiyal Üriner Sistem 
Enfeksiyonlar›nda Üriner Kateter Kullan›m›n›n Etkenlerin 
Da¤›l›m› Üzerine Etkisi

Erben Nurettin, Nayman Alpat Saygın, Doyuk Kartal Elif, Özgüneş İlhan, Usluer Gaye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabİlim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonları (NÜSİ) sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar arasında genellikle birinci sıradadır.
NÜSİ mortalite ve morbiditeyi artırması, hastanede kalış süresini ve maliyeti arttırması bakımından önemlidir. Bu araştırmada NÜ-
Sİ gelişen hastalarda üriner kateter uygulanmasının etkenlerinin dağılımı üzerine etkisini görmeyi amaçladık.

METOD: Veriler Ocak 2000’den Aralık 2006’a kadar prospektif olarak takip edilen hastane enfeksiyonu izlem sonuçlarından ret-
rospektif olarak değerlendirilerek elde edildi. Hastaların izlemi enfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapıldı ve sonuçları enfek-
siyon hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildi. NÜSİ tanısı CDC (Center for the Disease Control and Prevention) kriterlerine
göre kabul edildi. Asemptomatik ÜSİ ve diğer ÜSİ’ları değerlendirilme dışı bırakılarak sadece semptomatik ÜSİ değerlendirildi. 18
yaş altı hastalar değerlendirilmeye alınmadı.

BULGULAR: 7 yıllık periyotta toplam 1103 hastada 1236 NÜSİ atağı saptandı. Üriner kateteri olan ve olmayan hasta grupları kar-
şılaştırılarak incelendi. Üriner kateteri olan NÜSİ grubundaki 971 hastanın 554’ü (%57.1) kadın ve 417’si (% 42.9) erkekti. Yaş or-
talaması 58.8 olarak bulundu. Yine bu hasta grubunda enfeksiyon gelişmesi için geçen süre ortalama 14.7 gündü. Üriner katete-
ri olmayan NÜSİ grubundaki 132 hastanın 87’si (%65.9) kadın ve 45’i (%34.1) erkekti. Yaş ortalaması 54.3 olarak bulundu. Bu
hasta grubunda enfeksiyon gelişmesi için geçen süre ortalama 23.0 gün olarak saptandı. Üriner kateteri olan ve olamayan NÜSİ
gruplarında görülme yüzdeleri değişse de en sık etkenler E. coli, C. albicans ve Non albicans Candida’lardı.

SONUÇLAR: NÜSİ gelişen hastalarda ister üriner kateter uygulanımını olsun ister olmasın kadın cinsiyetin daha sık olduğunu göz-
lemledik. Üriner kateter uygulandığında NÜSİ daha kısa zamanda geliştiği saptandı. NÜSİ etkenlerinin sıklık sırasının üriner kate-
ter uygulanımıyla değişmediğini ancak C. albicans enfeksiyonlarının iki kat daha sık geliştiğini gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonu, Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, Üriner sis-
tem enfeksiyonu etkenler

P-132

Tablo 1. Nozokomiyal üriner sistem enfeksiyon etkenlerinin üriner kateter kullanımının olup olmamasına göre dağılımı

Üriner kateter Üriner kateterli TOPLAM NÜSİ 

olmaksızın NÜSİ n: 150 NÜSİ n: 1086 n: 1236

E. coli 49 (32.7) 243 (22.4) 292 (23.6)

C. albicans 15 (10.0) 207 (19.1) 222 (18.0)

Non albicans Candida’lar 14 (9.3) 121 (11.1) 135 (10.9)

Klebsiella spp. 10 (6.7) 88 (8.1) 98 (7.9)

Psedomonas spp. 12 (8.0) 84 (7.7) 96 (7.8)

E. faecalis 5 (3.3) 55 (5.1) 60 (4.9)

Acinetobacter spp. 5 (3.3) 51 (4.7) 56 (4.5)

E. faecium 4 (2.7) 46 (4.2) 50 (4.0)

Koagülaz negatif stafilokoklar 2 (1.3) 36 (3.3) 38 (3.1)

S. aureus 1 (0.7) 8 (0.7) 9 (0.7)

Polimikrobiyal 5 (3.3) 41 (3.8) 46 (3.7)

Etken belirsiz 21 (14.0) 66 (3.3) 87 (7.0)

Diğer 7 (4.7) 40 (12.9) 47 (3.8)

Toplam 150 1086 1236

NÜSİ: Nozokomiyal Üriner Sistem Enfeksiyonu



EKMUD Kongresi 2007232

Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

‹rrigasyon S›v›lar›n›n Kontaminasyonuna Ba¤l›
Burkholderia cepacia Salg›n›

Aypak Adalet, Çabadak Hatice, Şen Süha
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

GİRİŞ: Nonfermentatif aerobik gram negatif basil olan Burkholderia cepacia nemli ortamlarda bulunur. Virülansı düşük olan bir
bakteridir. Hastanelerde kullanılan sıvılarda (İrrigasyon solüsyonları, intravenöz sıvılar gibi) sıklıkla kolonize olur. Sağlıklı konaklar-
da nadiren enfeksiyona neden olmaktadır.

AMAÇ: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji kliniğinde Nisan-Mayıs 2007 aylarında 7 hastada Burkholde-
ria cepacia’nın neden olduğu hastane kaynaklı salgın tespit edildi. Odağı bulmaya yönelik salgın analizi yapılması planlandı.

METOD: Hastaların 4 tanesi mesane karsinomu, 3 tanesi üriner taş tanılarıyla üroloji kliniğinde hospitalize edilmişti. Üremelerin
4 tanesi idrar, 3 tanesi kan, 1 tanesi yaraydı. Bir hastada yara ve kan kültürüne, diğer bir hastada idrar ve kan kültüründe üreme
olmuştu. Burkholderia cepacia üreyen hastaların hepsine ortak girişim olarak sistoskopi yapılmıştı. Bu nedenle salgının ameliyatha-
ne kaynaklı olabileceği düşünüldü. Üroloji ameliyathanesinden çevre kültürleri, sistoskopi işlemi sırasında kullanılan cihazlardan,
cihazların içinde bekletildiği dezenfektan sıvılardan, irrigasyon sıvılarından ve intravenöz sıvılardan örnekler alınarak rutin besiyer-
lerine ekildi.

SONUÇ: Çevre kültürlerinde, sistoskopik girişim için kullanılan cihazlarda ve dezenfektanlarda üreme olmadı. Hiç açılmamış se-
rum fizyolojiklerde üreme görülmezken mesane irrigasyonu için kullanılan, açılmış serum fizyolojiklerde Burkholderia cepacia üre-
tildi. Analiz sonucu irrigasyon sıvılarına takılan setlerin dezenfekte edilerek tekrar kullanıldığı anlaşıldı.

TARTIŞMA: Uygun olmayan ve yetersiz dezenfekte edilen setlerde kolonize olan Burkholderia cepacia sistoskopi ve mesane irri-
gasyonu yapılan hastalarda enfeksiyona neden olmuştur. İrrigasyon sıvılarının her kullanımdan sonra değiştirilmesi ve her hasta
için ayrı irrigasyon seti kullanımı önerilmiştir. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ile salgın başarılı şekilde kontrol altına alın-
mış ve yeni vaka tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Burkholderia cepacia, İrrigasyon sıvısı, Salgın analizi
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Devaml› Ambulatuar Periton Dializi Hastalar›nda Görülen 
S. aureus ve Vankomisin Dirençli Enterokok Tafl›y›c›l›¤› ve 
Geliflen Enfeksiyonlar

Karkaç Emine, Doyuk Kartal Elif, Nayman Alpat Saygın, Erben Nurettin,

Özgüneş İlhan, Usluer Gaye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Devamlı ambulatuar periton dializi (CAPD) yapan hastalarda nazal ve katater çıkış yerinde S. aureus taşıyıcılığı ile rektal sürüntü
örneklerinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) taşıyıcılığının ve gelişen invaziv infeksiyonların taşıyıcılıkla olan ilişkisinin araştırılması
amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya prospektif olarak Ekim 2005-2006 yılları arasında CAPD programına katılan 59 hasta alındı. Her ay na-
zal ve katater çıkış yerinden sürveyans kültürleri alındı. Hem nazal hem katater çıkış yerinde saptanan S. aureus ve rektal sürüntülerde sap-
tanan VRE suşları toplandı. Bu hastalar gelişebilecek invaziv enfeksiyonlar yönünden takip edildi. Nazal veya katater çıkış yerinden alınan
örnekte S. aureus saptanması S. aureus taşıyıcılığı, rektal sürüntü örneğinde VRE saptanması VRE taşıyıcılığı olarak kabul edildi.

BULGULAR: Çalışma 44 hasta ile tamamlandı. 12 hastada S. aureus taşıyıcılığı tespit edildi. 8 hastada nazal, 4 hastada katater çıkış yeri,
2 hastada hem nazal hem katater çıkış yeri taşıyıcılığı saptandı. VRE taşıyıcılığı 1 hastada saptandı. S. aureus suşlarının 11’i metisilin du-
yarlıydı. Bir hastada hem metisilin duyarlı hem de dirençli S. aureus nazal taşıyıcılığı mevcuttu. Taşıyıcılık; yaş, cinsiyet, diabet öyküsü, ya-
kın dönem hastanede yatış ve antibiyotik kullanımından bağımsız bulundu. 11 hastada toplam 20 peritonit atağı saptandı. Periton sıvı-
sından alınan örneklerde S. aureus izole edilmedi. 8 hasta katater kaybı, 2 hasta renal transplantasyon, 5 hasta ölüm sonucu çalışmadan
çıkarıldı. Katater kaybı olan hastaların 7’sinde S. aureus taşıyıcılığı saptandı. Katater kaybı ile S. aureus taşıyıcılığı arasındaki ilişki istatistik-
sel olarak anlamlıydı (p< 0.05). İnvaziv enfeksiyonların hiçbirinde VRE saptanmadı.

SONUÇ: Nazal ve katater çıkış yerinde S. aureus taşıyıcılığı peritonit gelişme riskini arttırmamakta ancak katater kaybını arttırmaktadır. Na-
zal ve katater çıkış yerinden alınan kültürler CAPD hastalarında takip eden morbiditeyi belirlemede değerli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Periton dializi, S. aureus, Vankomisin dirençli enterokok
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Nozokomiyal Bakteremi Etkeni Stenotrophomonas maltophilia
‹zole Edilen Hastalar›n Klinik ve Mikrobiyolojik Verilerinin 
De¤erlendirilmesi: 2 Y›ll›k Prospektif ‹zlem

Pullukçu Hüsnü1, Işıkgöz Taşbakan Meltem1, Sipahi Oğuz Reşat1, Çalık Şebnem1,

Çilli Feriha2, Yamazhan Tansu1, Ulusoy Sercan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İzmir

AMAÇ: Stenotrophomonas maltophilia doğada ve hastane ortamında yaygın olarak bulunan fırsatçı bir patojendir. Bu çalışmada kan kültüründe S. maltophilia
izole edilen hastaların klinik ve mikrobiyolojik verilerinin prospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

METOD: Ocak 2005-Nisan 2007 tarihleri arasında otomatize kan kültürü sisteminde (Bact-alert/Bio merieux) kan kültürlerinde S. maltophilia izole edilen has-
taların demografik, klinik ve mikrobiyolojik verileri prospektif olarak kayıt edilmiştir. Antibakteriyal duyarlılık testleri CLSI kriterlerine göre E-test yöntemiyle ya-
pılmıştır. Klinik belirti ve bulgusu olmayan ve S. maltophilia için tedavi almamış olan hastaların durumu geçici bakteremik atak olarak değerlendirilmiştir. Aynı
hastanın tekrarlayan üremeleri çalışma dışında bırakılmıştır.

BULGULAR: Ortalama yaşları 47.05 ± 18.5 (En yüksek:76, en düşük 15) olan toplam 36 hastada (27 erkek, 9 kadın) bakteremi atağı saptanmıştır. Yedi hasta-
da geçici bakteremik atak olduğu düşünülmüştür. Ortalama hastanede kalış süresi 23.7 ± 23.2 gündür. Hastaların tümünün santral venöz kateteri, %83.3’ünün
üriner sistem kateteri olduğu görülmüştür. %88.9’unun geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, %86.1’inin yoğun bakımda kalma, %75’inin mekanik ventilas-
yon, %66.7’sinin gram olumsuz - %50’sinin gram olumlu bakteri ile oluşmuş hastane enfeksiyonu geçirme öyküsü olduğu belirlenmiştir. %33.3 hastada cer-
rahi operasyon, %33 hastada malinite, %16.7 hastada diyabet altta yatan hastalıklar olarak görülmektedir. Klinik olarak S. maltophilia’ya bağlı enfeksiyonu ol-
duğu düşünülen 29 hastanın 22’si uygun tedavi almışlardır. Yedi hastanın laboratuar sonuçları kliniğe ulaşmadan ex olduğu görülmüştür. İzole edilen bakteri-
lerin antibiyotik direnç oranlarına bakıldığında sırasıyla amikasin, seftazidim, siprofloksasin ve doksisiklin direnci sırasıyla %92, 47, 27 ve 5’tir. Trimetoprim/sul-
fametoksazole dirençli köken saptanmamıştır.

SONUÇ: Beta-laktamaz, aminoglikozit asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve eflüks pompaları kodlayan genleri nedeni ile S. maltophilia bir-
çok antibiyotiğe intrensek olarak dirençlidir. Bu durum tedavi sorunlarına neden olmaktadır. Altta yatan hastalıkların ve uygulanan invazif girişimlerin dikkatle
değerlendirilmesi, klinik-laboratuvar işbirliğinin sıkı olması, hastane enfeksiyonları önleme kurallarına uyum bu enfeksiyonlarla başa çıkılmasını kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, Bakteremi
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Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n Mesleki Yaralanma Durumlar›n›n 
De¤erlendirilmesi

Tosun Selma1, Ayhan Mehmet Semih1, İsbir Bingül1, Yılmaz Türkan1, Yıldırım Nihal1

Manisa Devlet Hastanesi, Manisa

AMAÇ: Sağlık çalışanlarının mesleki yaralanma durumlarının değerlendirilmesi.

YÖNTEM: Sağlık çalışanlarına bir anket uygulanarak mesleki yaralanma ile karşılaşma durumları araştırıldı.

BULGULAR: Ankete 178 kişi katıldı. Son 2 yıl içindeki mesleki yaralanmalar sorulduğunda 107 kişide (%60) böyle bir durum olmadığı,
34 kişinin (%19) kapağını kapatırken eline enjektör iğnesi battığı, 13 kişinin (%7) gözüne hastanın vücut sıvılarının sıçradığı, 11 kişinin
(%6) ameliyat sırasında eline iğne battığı, 11 kişinin (%6) hastadan kan alırken eline iğne battığı, 2 kişinin de (%1) ameliyat sırasında
elini bistüri kestiği belirlendi. Sağlık çalışanlarının %7’sinde birden fazla sayıda mesleki yaralanma olduğu belirlendi.

2 yıldan önceki bir tarihteki mesleki yaralanmalar sorulduğunda alınan yanıtlar ise şu şekildeydi: Hayır, olmadı 101 kişi (%58), Elime ka-
pağını kapatırken enjektör iğnesi battı 33 kişi (%19), Ameliyat sırasında iğne battı 14 kişi (%8), Gözüme hastanın vücut sıvıları sıçradı
12 kişi (%7), Hastadan kan alırken iğne battı 9 kişi (%5), Ameliyat sırasında bistüri kesti 4 kişi (%2). Bu grupta da sağlık çalışanlarının
% 7’sinde birden fazla sayıda mesleki yaralanma söz konusuydu. 

Mesleki yaralanmaların en fazla rastlandığı meslek grubu hemşireler ve cerrahi branş hekimleriydi.

Sonuç olarak, sağlık çalışanlarında en sık rastlanan mesleki yaralanma şeklinin enjektör kapağı kapatırken iğne batması şeklinde oluştu-
ğu ve bu yaralanmaya en çok hemşirelerin maruz kaldıkları belirlendi. Sağlık çalışanlarının mesleki nedenle karşılaşabilecekleri enfeksi-
yon etkenlerinden aşıyla korunulabilir olanlardan aşı yapılarak korunmak mümkünken henüz aşısı olmayan mikroorganizmalar veya he-
nüz varlığını saptayamadığımız mikroorganizmaların bulaşmasından korunmak için evrensel korunma önlemlerine titizlikle uyulmasının
ve konunun personele sık sık eğitimlerle hatırlatılmasının gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Mesleki yaralanma, Sağlık çalışanı
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde 
‹ntravasküler Kateter ‹nfeksiyonlar›n›n ‹ncelenmesi

Pişkin Nihal1, Aydemir Hande1, Akduman Deniz1, Çelebi Güven1, Öztoprak Nefise1, Ak-
koyunlu Yasemin1, Külah Canan2

1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

Bu çalışmada Ocak 2005-Ağustos 2007 tarihleri arasında hastanemizde çeşitli servislerde yatan ve Enfeksiyon Has-
talıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’ne konsülte edilen intravasküler kateter enfeksiyonu olan hastalar retrospek-
tif olarak değerlendirildi. İntravasküler kateter kaynaklı enfeksiyonlar, semikantitatif kateter kültürü ve/veya eş za-
manlı kateterden ve periferden alınan kan kültürleri ile tanımlandı. İntravasküler kateter enfeksiyonu tanısı alan top-
lam 37 hastanın 21’i (%56.8) erkek, 16’sı kadın (%43.2), yaş ortalaması 56.4’tü. Hastaların 20’sinde (%54.1) fe-
moral kateter, 14’ünde (%37.8) juguler kateter ve 3’ünde subklavian kateter (%8.1) mevcuttu. Etken patojen, 37
hastanın 35’inde hem kateter, hem de kan kültürlerinden izole edilirken, 2 hastada yalnız kateter kültüründe üre-
me oldu. Hastaların kateter ve kan kültürü örneklerinden en sık izole edilen etken %48.7 oranla stafilokoklardı. Sta-
filokokların %61.1’i Staphylococcus aureus ve % 38.9’u koagülaz negatif stafilokoktu. Diğer izole edilen patojenler
%27 oranla Enterobactericiae üyesi bakteriler, % 10.8 oranla non-fermenter bakteriler, %8.1 oranla Candida spp.,
%5.4 oranla diğer bakterilerdi.

Anahtar Kelimeler: İntravasküler kateter enfeksiyonu, İntravasküler kateter enfeksiyon etkenleri
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Nöroflirurjik Cerrahi Sonras› Menenjitler: Etkenler ve 
Demografik Veriler

Kurtaran Behice1, Candevir Aslıhan1, Taşova Yeşim1, Kibar Filiz2, Yılmaz Derviş3,
İnal Ayşe Seza1, Kömür Süheyla1, Saltoğlu Neşe1, Aksu Hasan Salih Z1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ: Sık olmasa da, cerrahi sonrası gelişen nozokomiyal menenjitler ciddi morbidite ve yüksek mortalitesi ile özellikle beyin cerrahi yo-
ğun bakım ünitelerinde önemli bir sağlık sorunudur. Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerde semptom ve bulgular, altta yatan nörolojik
problem ya da cerrahiye sekonder oluşan klinik durumlar ve verilen medikasyonlar nedeni ile gizlenebilmekte ve tanıda zorluklara yol
açmaktadır.

YÖNTEM: 2004 Ocak-2006 Aralık tarihleri arasında beyin cerrahisi operasyonu geçiren hastalar takibe alınmış, tarafımızca nozokomiyal
menenjit tanısı olan hastaların demografik verileri ve etken mikroorganizmalar belirlenmiştir.

BULGULAR: Nöroşirurjik operasyon geçiren toplam 3112 hastanın %2.5’inde menenjit geliştiği belirlenmiştir. Yaş ortalaması 41.8 ± 2.1
olan 47’si (%60) erkek 79 hastanın %48’i intraserebral kitle, %15’i kapalı kafa travması, %12’si intraserebral kanama nedeni ile opere
edilmiştir. Etkenlerin %49’unu gram-negatifler, %44’ünü gram-pozitifler ve %7’sini mantarlar oluşturmuştur. En sık izole edilen mikro-
organizmalar Acinetobacter baumannii (%24), Staphylococcus aureus (%14), Staphylococcus epidermidis (%14) ve Pseudomonas aerugino-
sa (%13) olarak belirlenmiştir. Ateş yüksekliği olguların çoğunda (%91) görülen önemli bir muayene bulgusu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Operasyon ile menenjit kliniğinin gelişimi arasındaki ortanca süre 14 (3-365), hastanede yatış süresi ortanca değeri 41 (2-240),
ortanca tedavi süresi 21 (1-30) gün olarak belirlenmiştir. Hastaların %25’i exitus olmuştur.

SONUÇ: Nozokomiyal menenjitler cerrahi ile ilişkili önemli enfeksiyonlardır ve yüksek mortaliteye sahiptir. Gram-negatif etkenler nozo-
komiyal menenjitte giderek artan bir sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Özellikle A. baumannii hastanemizde bu enfeksiyonlardan en sık so-
rumlu etken olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu açıdan ampirik tedavide bu etkene karşı tedavinin göz önünde bulundurulması gerek-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Nozokomiyal menenjit
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Klebsiella pneumoniae Bakteriyemisi Salg›n›

Erbay Ayşe1, Kanyılmaz Dilek2, Us Ebru3, Mumcuoğlu İpek4, Karahan Zeynep Ceren3,
Gözel Gökhan1, Balaban Neriman4, Bodur Hürrem1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ: Klebsiella pneumoniae pnömoni, bakteriyemi ve üriner sistem enfeksiyonu gibi çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. İn-
füzyon sıvılarının kontaminasyonu genellikle bu sıvılarda hızla çoğalan Klebsiella, Enterobacter ve Serratia gibi mikroorganizma-
larla meydana gelmektedir.

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı genetik olarak aynı olan Klebsiella pneumoniae suşları ile meydana gelen bir bakteriyemi salgını-
nın kaynağını bulmak ve daha sonra ortaya çıkabilecek yeni olguların önlenmesidir.

YÖNTEM: Salgın ile ilişkili olabilecek uygulamalar gözlemsel ve geriye dönük olarak da çalışanlarla yapılan görüşmelerle araş-
tırıldı. Salgına kaynak olabilecek ortam kültürleri ve sağlık personelinden el, burun ve gaita kültürleri alındı.

BULGULAR: Radyasyon onkolojisi kliniğinde yatmakta olan 6 hastada intravenöz tedavi başlanmasından 2.5-4 saat sonra tit-
reme ve ateş bulguları gelişti. Dört hastanın kan kültüründe K. pneumoniae üredi. Pulse field jel elektroforez (PFGE) ile yapılan
moleküler incelemede suşların aynı olduğu bulundu. Hastaların ortak özelliği serum fizyolojik infüzyonu yapılmış olması ve ay-
nı hemşire tarafından bakım verilmiş olmasıydı. Hemşirenin uygulamalar sırasında el hijyenine uymadığı tespit edildi. Hastala-
ra bakım veren hemşirenin gaita kültüründe aynı antibiyotik duyarlılığına sahip K. pneumoniae üredi, ancak PFGE ile farklı bir
suş olduğu saptandı. Ortam kültürlerinden K. pneumoniae izole edilemedi.

SONUÇ: Salgının kaynağı tam olarak tespit edilememiş olmakla birlikte, büyük olasılıkla ortam kontaminasyonu, el hijyenine
uyulmaması ve buna bağlı olarak serum fizyolojik solüsyonlarının kontaminasyonunun bu salgına yol açtığı görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Klebsiella pneumoniae, Bakteriyemi, Salgın
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Micrococcus Türleri Aras›nda Yer Alan Kocuria rosea’ya Ba¤l›
Ayaktan Sürekli Periton Diyalizi (CAPD) Peritoniti Geliflen 
Bir Olgunun De¤erlendirilmesi

Kılıç Esra Kaya, Kurtoğlu Yasemin, Cesur Salih, Bulut Cemal, Kınıklı Sami, Irmak Hasan,
Demiröz Ali Pekcan

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Mikrococcus türleri, intravenöz kateter, kronik ayaktan periton diyalizi, ventriküler şant ve prostetik kapakla ilişkili infeksiyonlara neden olabilir. 

Bu yazıda, sürekli ayaktan periton diyalizi (CAPD) tedavisi uygulayan bir hastada Micrococcaceae familyasında yer alan Kocuria rosea’ya bağ-
lı peritoniti gelişen bir olguyu sunduk.

OLGU: 56 yaşında bayan hasta, karın ağrısı, bulantı şikayetleri ile 20 gün önce kliniğimize müracaat etti. Anemnezinden 1.5 yıl önce kronik
böbrek yetmezliği nedeni ile periton diyalizi programına alındığı, sürekli ayaktan periton diyalizi yapan hastanın daha önce üç kez peritonit
atağı geçirmiş. 

Fizik muayenesinde ateşi 37.3°C, nabız 88/dk idi. Batında palpasyonla hassasiyet mevcuttu. Yapılan incelemede periton sıvısı bulanıktı. 

Laboratuar bulgularında; lökosit sayısı 9800/mm3, %75 parçalı, %20 lenfosit, %5 monosit mevcuttu. Sedimentasyon hızı 93 mm/saat, CRP:
1.64 mg/dl, biyokimyasal testleri normaldi. Periton sıvısı incelemesinde periton sıvısı hücre sayısı 1800/mm3 idi, Gram ve EZN boyamasında
mikroorganizma görülmedi. 

Katı besiyerine (EMB ve kanlı agar) yapılan ekimlerde üreme olmadı. Bactec kan kültürüne ekiminde ikinci günde üreme oldu., gram boya-
masında gram (+) kok görüldü. APİ identifikasyon sistemi ile etkenin Kocuria rosea olduğu belirlendi. Antibiyotik duyarlılığı sonucuna göre Te-
ikoplanin 4 x 40 mg intraperitoneal başlandı. 

Tedavinin 48. saatinde hastanın yakınmaları geriledi. Hücre sayısı 1100/mm3 oldu. 5. günde 640/mm3, 10. günde 0/mm3 olan hastanın te-
davisi 14 güne tamamlanarak taburcu edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Micrococaceae ailesinde yer alan Kocuria rosea’ya bağlı kateterle ilişkili enfeksiyonlar literatürde nadiren bildirilmiştir.
Literatür tarandığı kadarı ile sunduğumuz olgunun peritonit gelişen ilk olgu olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç olarak, CAPD uygulanan hastalarda ender görülen patojenler de akılda tutulmalı ve periton örnekleri otomatize kültür sistemlerine de
ekilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik ayaktan periton diyalizi, Peritonit, Micrococccus, Kocuria rosea
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Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastas›nda Tekrarlayan Peritonit
Etkeni: Corynebacterium amycolatum

Karakoyun Meliha1, Tuncer Ertem Günay1, Yetkin Meltem Arzu1, Sarı Tuğba1,

Yıldız Eda2, Oral Behiç1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu yazıda, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) programında olan bir hastada Corynebacterium amycolatum (C. amyco-
latum)’un etken olduğu tekrarlayan peritonit olgusu sunuldu. Literatürde hemalotolojik maligniteli hastalarda C. amycolatum’a
bağlı gelişen enfektif endokardit, cerrahi alan enfeksiyonu, kateter ilişkili enfeksiyonlar ve tekrarlayan SAPD peritonit olgusu rapor
edilmiştir.

OLGU: Elli beş yaşında bayan hasta, Mayıs 2007 tarihinde karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve ateş yakınmaları ile başvurdu.
Hastanın 2005 yılından beri SAPD programında olduğu ve koagülaz negatif stafilokoka bağlı bir kez peritonit atağı geçirdiği öğ-
renildi. Fizik muayenede ateşi (38°C) ve yaygın abdomen hassasiyeti vardı. Periton kateteri çevresinde kızarıklık, akıntı yoktu. La-
boratuar tetkiklerinde, lökosit:17600/mm3 (%80 nötrofil), periton diyalizat sıvısında 550 lökosit/mm3 (%100 nötrofil) vardı,
Gram boyamasında mikroorganizma saptanmadı. Hastaya intraperitoneal (İP) sefazolin ve gentamisin tedavisi başlandı. Tedavi
öncesi ve tedavinin ikinci gününde alınan diyalizat sıvısının BACTEC otomatize kültür sistemine yapılan ekiminde üreme oldu. APİ
identifikasyon sistemi ile etkenin C. amycolatum olduğu belirlendi. Bakteri sefazolin ve gentamisine dirençli olduğundan tedavi İP
vankomisin olarak değiştirildi. Vankomisin tedavisinin 48. saatinde hastanın yakınmaları geriledi, periton diyalizat sıvısında löko-
sit sayısı azaldı (110 lökosit/mm3), kültür negatifleşti. Tedavi 14 güne tamamlanarak hasta taburcu edildi. İki hafta sonra aynı ya-
kınmalarla başvuran hastanın periton diyalizat sıvısından aynı etken izole edildi. Hastaya intravenöz vankomisin tedavisi başlandı
ve 14 güne tamamlandı.

TARTIŞMA: MEDLINE veri tabanında yapılan taramalarda olgumuzun C. amycolatum’a bağlı ikinci tekrarlayan SAPD peritonit ol-
gusu olduğunu düşünmekteyiz. C. amycolatum’un ender de olsa SAPD hastalarında peritonite neden olabileceği ve periton diya-
lizat sıvısı kültürlerinin BACTEC kültür sistemine de alınmasının etkenin üretilme olasılığını artıracağı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sürekli ayaktan periton diyalizi, Peritonit, Corynebacterium amycolatum
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IV ‹laç Kullan›m›na Ba¤l› ‹zole Aort Kapak Endokarditi Geliflen 
Olgunun Sunumu

Haykır Aslı, Kuşcu Ferit, Öztürk Doğan Barış, Tütüncü Emin Ediz, Şencan İrfan
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

İntravenöz ilaç kullanımı, enfektif endokardit gelişimi açısından risk faktörleri arasındadır. Bu hastalarda, önceleri belirgin olarak
sağ kalp kapaklarının tutulduğu bilinirken, son verilerde iki tarafın tutulumunun neredeyse eşit olduğu belirtilmektedir. Aort ka-
pağının tutulmuş olması morbidite ve mortaliteyi belirgin olarak artırmaktadır.

36 yaşında kadın hasta, acil servisimize 15 günlük ateş, halsizlik şikayetleri ile başvurdu. 10 gün önce ishal nedeniyle başlanan sip-
rofloksasin 2 x 500 mg tedavisini 5 gün kullanan hastanın derinleştirilen öyküsünde, 6 yıldır intravenöz feniramin maleat bağımlı-
sı olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde; ateşi, 39°C idi, aort odağında 3/6 şiddetinde sistolik üfürüm duyulmaktaydı. Sağ ayak 5.
parmak lateralinde Janeway lezyonları vardı (Resim 1,2). Yapılan transtorasik ekokardiyografide (TTE) aort kapağı üzerinde 1.4 x
0.9 cm boyutlarında, hareketli, sol ventriküle prolabe olan vejetasyonla uyumlu kitle görüldü (Resim 5,6). Hasta, tolere edemedi-
ği için transözefageal ekokardiyografi yapılamadı. Tedavide, vankomisin 2 x 1gr İV, gentamisin 3 x 80 mg İV başlandı. Kan kültürle-
rinde metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) üredi. 2 gün sonra yapılan kontrol TTE’de vejetasyonda büyüme görülmesi
üzerine hasta, kalp damar cerrahisi tarafından opere edildi. Postoperatif dönemde hipotansiyon gelişen ve yeniden operasyona alı-
nan hasta, kalp yetmezliği nedeniyle eksitus oldu. Operasyon sırasında alınan vejetasyondan yapılan kültürde MSSA üredi (Resim 4).

Sedasyon etkisine sahip olan feniramin maleatın fizyolojik bağımlılık potansiyeli bilinmemektedir. İntravenöz feniramin maleat ba-
ğımlısı olan hastamızda enfektif endokardit etkeni MSSA idi. Bazı çalışmalarda etkenin MSSA olduğu görüldükten sonra beta lak-
tam antibiyotiklere geçildiğinde mortalitenin daha düşük olduğu belirtilmektedir. Fakat bizim hastamızda erken dönemde cerra-
hi endikasyon gelişmesi nedeniyle tedavi etkinliği değerlendirilememiştir. Bununla birlikte aort kapağının tutulumunun mortali-
teye neden olan bir diğer önemli faktör olduğu düşünülmektedir. Etken mikroorganizmayı erken dönemde elde etmek tedavi se-
çimini yönlendireceğinden mortaliteyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: İnfektif endokardit, İntravenöz ilaç bağımlılığı
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Resim 2. Janeway lezyonları.

Resim 3. İğne giriş izleri.

Resim 4. Operasyonda çıkarılan vejetasyonlar.

Resim 5. EKO’da görülen vejetasyon.

Resim 6. EKO’da görülen vejetasyon.

Resim 1. Janeway lezyonları.
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Sürekli Ayaktan Periton Dializi Uygulayan Hastada Teikoplanine 
Dirençli Staphylococcus haemolyticus Peritoniti

Sarı Tuğba1, Tuncer Ertem Günay1, Ataman Hatipoğlu Çiğdem1, Yıldız Eda2,

Zarakolu Pınar3, Karakoyun Meliha Çağla1, Oral Behiç1

1SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Bu yazıda sürekli ayaktan periton dializi (SAPD) uygulayan hastada teikoplanine dirençli Staphylococcus haemolyticus’ a bağlı peri-
tonit olgusu sunulmuştur.

OLGU: Bir yıldır SAPD uygulayan ve iki peritonit atağı geçirmiş olan 45 yaşındaki erkek hasta karın ağrısı ve halsizlik yakınmasıyla başvur-
du. Vücut ısısı: 36.9°C idi, abdomende hassasiyeti mevcuttu. Laboratuvar incelemelerinde lökosit: 6200/mm3 (%80 nötrofil), CRP: 12.2
mg/dl, sedimentasyon: 76 mm/saat idi. Periton dializat sıvısında 3940 lökosit/mm3 saptanması ve gram-pozitif koklar görülmesiyle am-
pirik olarak intraperitoneal sefazolin tedavisi başlandı. Kültüründe koagülaz negatif stafilokok (S. haemolyticus) üredi. Disk difüzyon yön-
temi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testinde izolatın metisiline dirençli olması üzerine sefazolin tedavisi kesilerek intraperitoneal teikopla-
nin tedavisine geçildi. Teikoplanin tedavisinin 48. saatindeki kontrol periton dializat sıvısında 420 lökosit/mm3 saptandı. Kültüründe aynı
etken üredi. Ancak tedavinin dördüncü gününde hastanın yakınmalarının gerilememesi üzerine tekrarlanan incelemelerde 720 löko-
sit/mm3 saptandı, kültüründe yine aynı etken üredi. Tedaviye yanıtsızlık nedeni ile izolatın antibiyotik duyarlılığı E-test ve VITEK 2 Com-
pact ile tekrarlandı; teikoplanine dirençli (MİK: 256 µg/ml), vankomisine duyarlı (MİK: 2 µg/ml) olduğu saptandı. Tedavi öncesi izolatın
da antibiyotik duyarlılığı aynı yöntemlerle çalışıldı, teikoplanine dirençli (MİK: 256 µg/ml), vankomisine duyarlı (MİK: 1 µg/ml) bulundu.
Her iki izolatın AP PCR ile aynı olduğu gösterildi. Tedavi intraperitoneal vankomisin olarak değiştirildi, 5. gününde klinik mikrobiyolojik ya-
nıt alındı. Son bir yılda üç peritonit atağı geçirdiği için periton kateteri çekildi.

TARTIŞMA: Koagülaz negatif stafilokoklarda glikopeptid direnci giderek artmaktadır. SAPD peritonitli olguların tedaviye yanıtları klinik ve
mikrobiyolojik olarak takip edilmelidir. Yanıtsız hastalarda disk difüzyon yöntemiyle gösterilen teikoplanin duyarlılığının, MİK değerleri ça-
lışılarak doğrulanmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sürekli ayaktan periton dializi, Peritonit, Staphylococcus haemolyticus, Teikoplanin
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Bir Yo¤un Bak›m Ünitesinde Çok ‹laca Dirençli
Acinetobacter baumannii Salg›n Analizi

Candevir Aslıhan1, Kurtaran Behice1, Kibar Filiz4, Kocabaş Emine2, Alabaz Derya2,

Çelik Ümit2, Çakmak Emine3, Aksoy Naime3, Taşova Yeşim1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ: Bu çalışmada Temmuz 2007'de bir yoğun bakım ünitesinde dört hastanın kan kültüründe Acinetobacter baumannii üremesi ile tespit edilen
bir salgın sunulmuştur.

MATERYAL-METOD: HEKK sürveyansı sırasında saptanan salgın ile ilgili olarak olgu tanımı (Ocak-Temmuz 2007 tarihlerinde ilgili Yoğun Bakım Üni-
tesinde yatan, çok ilaca dirençli A baumannii’nin etken olduğu enfekte hasta) yapılmıştır. Literatür ve geriye yönelik veriler incelenerek olası risk fak-
törleri tespit edilmiş, olgu listesi çıkarılmıştır. Eş zamanlı olarak sorunlu birim ziyaret edilerek gözlemlerde bulunulmuş sonrasında ise enfeksiyon
kontrolü ile ilgili eğitim verilmiştir. Ziyaretlerde tüm invazif ve invazif olmayan uygulamalar ile dezenfeksiyon-sterilizasyon uygulamaları gözden ge-
çirilerek çevre kültürleri alınmıştır.

BULGULAR: Salgın sırasında aşırı talep ve zorunluluktan aşırı hasta yattığı ve yataklar arası mesafenin olması gerekenden az olduğu saptanmıştır.
Hemşire hasta oranının gündüz 1:8, gece 1:10 olduğu belirlenmiştir. Bazı temizlik personellerinin uygun olmayan şekilde temizlik yaptığı tespit edil-
miştir. Olgu tanımını karşılayan 33 hasta belirlenmiş, risk faktörleri listelenmiştir (Tablo 1). Altı aylık atak hızları Şekil 1’de gösterilmiştir.

SONUÇ: İncelemeler sonucunda enfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmaya çalışıldığı ancak gerek hasta sayısının fazlalığı ve fiziksel yetersizlik, gerekse
de hizmet veren personel azlığı gibi sebeplerden dolayı enfeksiyon kontrol önlemlerinde aksaklık olduğu saptanmış, çapraz kontaminasyon ile salgının
ortaya çıktığı düşünülmüştür. Hasta yatışları acil olarak durdurularak, enfekte/kolonize hastalar ayrı bir koğuşa alınıp bakımları ayrı personel ile burada
yapılmaya başlandı. Kliniğin terminal dezenfeksiyonu, sıkı temas izolasyonuna ve el hijyenine uyulması, yataklar arası mesafenin arttırılarak standartla-
ra uygun hale getirilmesi, personel sayısının arttırılması, HEKK tarafından idareye ve ilgili kliniğe önerildi. Önlemler ile salgın kontrol altına alındı. An-
cak, bu gibi salgınların ortaya çıkmasının engellenmesi için sadece kurumsal çabalar yeterli olmamakta, yoğun bakım içeren daha fazla hastane yapıl-
ması ile hastanemize aşırı talebin engellenmesi ve yoğun bakım şartlarının düzeltilebilmesi için ulusal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, Salgın, YBÜ
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Cerrahi Alan Enfeksiyonu olarak ‹zlenen Bir Olgu: Wells Sendromu
(Eozinofilik Selülit)

Erayman İbrahim, Kandemir Bahar, Genç Necdet, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Wells Sendromu (Eozinofilik Selülit) çoğunlukla erişkin yaşta derinin nadir görülen inflamatuvar bir hastalığıdır ve rekürren gra-
nülomatöz dermatit olarak tanımlanmıştır.

Hastalığın etiyopatogenezinde literatürde Askariyazis, giardiazis, HSV Tip 2, stafilokok infeksiyonları gibi bazı enfeksiyöz ajanlarla,
Asetil salisilat, Penisilin G, Klindamisin, lokal anestezikler gibi ilaçlar neden olarak gösterilmiştir.

Eozinofilik selülit akut kaşıntılı şekilde başlar, lezyonlar vezikülobüllöz, nodüler veya papülonodüler görünümdedir. Kesin tanı bi-
yopsi ile lezyonun histopatolojik incelemesi ile konmaktadır. Tedavinin temelini de kortikosteroid tedavisi oluşturmaktadır.

Bu sunumda yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu tanısı ile izlenen ve antibiyotik tedavisine cevap vermeyen, biyopsi so-
nucu Eozinofilik selülit (Wells Sendromu) tanısı konulan olgunun tartışılması amaçlanmıştır.

OLGU: 26 yaşında erkek hasta 3 ay önce sol el ikinci parmağında sert şişlik nedeni ile eksizyon yapılıyor. Operasyon sonrası akıntılı
papülonodüler lezyon gelişen hasta yüzeyel insizyonel cerrahi alan enfeksiyonu tanısı ile antibiyotik tedavileri alan ancak herhangi
bir iyileşme olmayan hasta Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğince değerlendirildi.

Fizik muayenede ateş: 36,7°C, sol el ikinci parmakta sulu, akıntılı nodüler ve vezikülöbüllöz lezyonlar, hiperemi ve ısı artışı mevcut-
tu. Laboratuvar incelemesinde lökosit sayısı 14.000/mm3, sürüntü kültüründe MRSA üremesi saptandı. Diğer laboratuar inceleme-
lerinde bir patoloji saptanmadı. MRSA için hastaya Teikoplanin 400 mg/gün başlandı ancak 10 günlük tedavi süresinde lezyonda ge-
rileme olmayan hasta Dermatoloji kliniğince değerlendirilerek yapılan biyopsi sonucu Eozinofilik selülit (Wells Sendromu) olarak de-
ğerlendirildi. Hastaya lokal kortikosteroid tedavisi başlandı ve tedavinin 3. gününde lezyonlar geriledi, 5. günde vezikülobüllöz lez-
yonlar kayboldu, tedavi 15 güne tamamlandı ve 5 aylık kontrollerinde nüks görülmedi.

Sonuç olarak; Eozinofilik selülit derinin nadir görülen bir hastalığıdır ve lokal anestezil maddelerle ilişkilendirilmektedir. Antibiyotik te-
davisine cevap vermeyen yaraların izlenmesinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik selülit, Wells Sendromu
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Şekil 1. Altı aylık atak hızları.

Tablo 1. Olguların genel özellikleri

Enfeksiyon saptanan hasta sayısı 33

Enfeksiyon saptanan süre

Ortalama 12.7 ± 17 gün

Ortanca 6 (1-73) gün

Enfeksiyon tipleri

VİP (Ventilatör ilişkili pnömoni) 25 (%75.8)

Primer bakteremi 8 (%24.2)

Risk faktörleri 32 (%97) 

Ventilatör kullanımı 33 (%100)

Orogastrik sonda kullanımı 31 (%93.9)

PVK (periferik venöz 25 (%75.8)

kateter) kullanımı 

C/S ile doğum 22 (%66.7)

TPN (total parenteral 12 (%36.4)

nütrisyon) kullanımı 

SVK (santral venöz kateter) kullanımı

Kaba mortalite hızı 13 (%39.4)
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Hastanemiz Yo¤un Bak›mlar›nda 
‹nvazif Araç ‹liflkili Enfeksiyon H›zlar›

Candevir Aslıhan1, Kurtaran Behice1, Taşova Yeşim1, Kibar Filiz2, Aksoy Naime3, Çak-
mak Emine3, Aksu Hasan Salih Zeki1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve EnfksiyonHastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane Enfeksiyonları Kontrol Komitesi, Adana

GİRİŞ: Nozokomiyal enfeksiyonların büyük çoğunluğu yoğun bakımlarda gelişmekte ve bu enfeksiyonların kontrolü için son yıllarda özellikle inva-
zif araç ilişkili enfeksiyon (İAİE) hızları takip edilmektedir.

MATERYAL-METOD: Bu çalışmada 2006 ve 2007 yılının ilk yarısında, hastanemiz dört yoğun bakım ünitesinde hedefe yönelik aktif sürveyans uy-
gulanmış, ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) hızı (/1000 ventilatör günü) ve ventilatör kullanım oranı (%), katetere bağlı kan dolaşım sistemi enfeksi-
yonu (KB-KDE) ve idrar yolu enfeksiyonları (KB-İYE) ile kateter kullanım oranları hesaplanmıştır. Hastane enfeksiyonu tanısında CDC tanı kriterleri
kullanılmıştır.

BULGULAR: 18 aylık çalışma sonunda, toplam 1502 hasta (25978 hasta günü) yoğun bakımlara yatırıldı, 555 invazif araç ilişkili enfeksiyon tanısı
kondu. İnvazif araç ilişkili enfeksiyon hızı, %36.9, 1000 YBÜ gününde 21.4 olarak hesaplandı. İnvazif araç ilişkili enfeksiyon hızları ve kullanım oran-
ları Tablo 1’de özetlenmiştir. İAİE içinde en sık görülen enfeksiyon %49.2 ile VIP (23.4/1000 ventilatör günü) idi. Bunu İAİE’lar içinde %31’lik bir
oranla KB-İYE takip etti (9.2/1000 kateter günü). KB-KDE hızı ise 9.4/1000 kateter günüydü. VIP’de izole edilen 494 suşun %40’ı Acinetobacter ba-
umannii, %18.8’i Staphylococcus aureus, %16.6’sı ise Pseudomonas aeruginosa idi. KB-KDE’dan izole edilen 224 mikroorganizma içinde Candida tür-
leri %22.8, Acinetobacter baumannii %20.1 ve Enterococcus türleri oranında saptandı. En sık KB-İYE etkenleri ise %32 Enterobactericaea ve %29.9
ile Candida türleri idi. 

İzole edilen suşlar arasında 2006 yılında MRSA oranı %89.9, E. coli’de ESBL oranı %70.7 iken, Klebsiella türlerinde ise %53.1 idi. Pseudomonas aerugi-
nosa’da meropenem direnci %49.3, Acinetobacter baumannii’de ise %44 idi. Enterokoklarda ampisilin direnci %62.9, vankomisin direnci ise %22.8 idi.

SONUÇ: Bu çalışma Türkiye’de İAİE hızlarını gösteren az sayıda çalışmadan biridir. Gelişmiş ülke verileriyle karşılaştırdığımızda belirgin olarak yük-
sek olan enfeksiyon oranları Türkiye’den yayınlanmış verilerle karşılaştırıldığında ülke ortalamalarında görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, İnvazif alet, Yoğun bakım

P-146

Tablo 1. İnvazif araç ilişkili enfeksiyon (İAİE) hızları ve kullanım oranlarının yıllara göre dağılımı.

2006 2007 Toplam

n gün % hız KO n gün % hız KO n gün % hız KO

VIP 185 7942 48,4 23,3 46 88 3737 50,9 23,6 43 273 11679 49,2 23,4 45

KB-İYE 124 12098 32,5 10,2 70 48 6520 27,7 7,4 74 172 18618 31 9,2 72

KB-KDE 73 7805 19,1 9,4 45 37 3933 21,4 9,4 45 110 11738 19,8 9,4 45

İAİE hızı 382 22,2* 173 19,7* 555 21,4*

*Enfeksiyon sayısı/hasta günü x 1000 olarak hesaplanmıştır. VIP: Ventilatör İlişkili Pnömoni, KB-İYE: Katetere Bağlı İdrar Yolu En-
feksiyonu, KB-KDE: Kan Dolaşım Sistemi Enfeksiyonu, KO: Kullanım Oranı.
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Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar

Yo¤un Bak›m Ünitesinde ‹zlenen Ventilatör ‹liflkili Pnömonilerin 
De¤erlendirilmesi

Sözen Ebru Emel1, Yılmaz Gürdal1, İskender Serap1, Aksoy Firdevs1,
Şenel Ahmet Can2, Köksal İftihar1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) sık karşılaşılan, nozokomiyal enfeksiyonlar içinde önemli morbi-
dite ve mortalite nedeni olan, 48 saatten uzun süreli entübe edilmiş hastalarda gelişen akciğer parankim dokusu enfeksiyonudur. YBÜ’ler-
de izlenen hastalarda birçok risk faktörünün varlığı VİP gelişimine neden olur. Çalışmamızda YBÜ’de VİP gelişim oranı, risk faktörleri ve et-
kenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: Çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel yoğun bakım ünitesinde Ocak 2004-Aralık 2006
tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı. VİP tanısı alan hastalar ve risk faktörleri kaydedildi. VİP tanısı için CDC önerileri doğrultusunda
nozokomiyal pnömoni kriterleri kullanıldı.

BULGULAR: Çalışma döneminde, 48 saatten daha uzun süre izlenen 533 hastanın 454’ü mekanik ventilatöre bağlandı. Ventilatör kulla-
nım oranı 0.64, ortalama ventilatör günü 9.8 ± 13.7 olarak saptandı. 77 hastada 90 VİP atağı tespit edildi. VİP hızı 1000 ventilatör gü-
nünde 16.5, 1000 hasta gününde 10.6 sıklığında saptandı. VİP gelişimi ile KOAH varlığı, immünsüpresyon, yatış süresi ve mekanik venti-
lasyon süresinin uzunluğu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı iken (p< 0.05), ileri yaş, APACHE II skoru yüksekliği, torako-abdomi-
nal cerrahi ve travma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05). VİP etkeni olarak gram-negatif bakteriler %80.4, gram-pozitif bak-
teriler %19.6 oranında saptandı.

TARTIŞMA: Yapılan çalışmalarda YBÜ'deki VİP sıklığı 6.5-15/1000 hasta günü ve 5.4-29/1000 ventilatör günü olarak saptanmıştır. VİP hı-
zımız birçok çalışmada bildirilen VİP hızlarına benzer olmakla birlikte NNIS verilerine göre yüksektir. NNIS verilerine göre; eğitim hastane-
lerinin medikal-cerrahi YBÜ’lerinde VİP hızı %50 persentilde 4.9, %90 persentilde 12.1’dir. Ventilatör kullanım oranımız 0.64 olup, NNIS
raporundaki verilere göre %90 persentillik dilime girmektedir. Bu da mekanik ventilatörün fazla kullanıldığını göstermekte olup, YBÜ’lere
yatan hastalar endikasyon ortadan kalktığında en kısa sürede ventilatörden ayrılmalı ve yoğun bakım ünitesinden çıkarılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, Nozokomiyal pnömoni, Yoğun bakım ünitesi

P-147

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Yan›k Ünitesinde
Hastane Enfeksiyonlar› ve Risk Faktörlerinin ‹rdelenmesi

Meriç Hatice, Özgüneş İlhan, Nayman Alpat Saygın, Doyuk Kartal Elif,
Erben Nurettin, Usluer Gaye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Hastanemiz yanık ünitesinde gelişen hastane enfeksiyonlarının hızı, olası risk faktörleri, bu enfeksiyonların etkenlerinin araştırılması amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Yanık ünitesine Ocak 2007-Haziran 2007 tarihleri arasında yatışı yapılan hastalar takibe alındı. Hastalar klinik gözlem ve laboratuara da-
yalı olarak günlük aktif sürveyans yöntemi kullanılarak izlendi. Hastane enfeksiyonu tanımı Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Derneği tanım kriterlerine
göre yapıldı.

BULGULAR: Toplam 35 hasta (596 hasta günü) izlendi.14 hastada 17 enfeksiyon atağı tespit edildi. Hastane enfeksiyonu insidans dansitesi 1000 hasta günün-
de 28.5 olarak bulundu. Bunun 20.1’i yanık enfeksiyonu, 8.3’ü kan dolaşımı enfeksiyonu idi (Tablo 1).

Yatış süresi hastane enfeksiyonu gelişmeyenlerde 10.66 gün, hastane enfeksiyonu gelişenlerde 26.57 gün idi. Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda hastane-
de yatış süresi belirgin yüksek bulundu (p< 0.001). Enfeksiyon gelişen hastalarda yaş ortalaması 10.78 ± 12.52 yaş, enfeksiyon gelişmeyenlerde ise 13.19 ±
18.72 yaş idi. Aralarındaki fark anlamlı değildi (p> 0.05). Yanık alanının genişliği (yanık yüzdesi) hastane enfeksiyonu gelişenlerde 20.28 ± 12.68, enfeksiyon
gelişmeyenlerde 11.19 ± 4, 99 olarak bulundu. Aralarındaki fark anlamlıydı (p< 0.05).Kan dolaşımı enfeksiyonlarında etken olarak A. baumannii (%7.1), E. co-
li (%7.1), E. faecium (%7.1), Enterococcus spp. (%7.1), MRSA (%7.1) saptanırken yanık enfeksiyonlarında A. baumannii (%28.5), P. aeruginosa (%14.3), E. clo-
acea (%14.3), A. baumannii + E. coli (%14.3), MRSA (%7.1), Enterococcus spp. (%7.1) saptandı.

SONUÇ: Yanıklı hastalarda yanık enfeksiyonlarının kontrolü için öncelikle yanık alanının kontaminasyonu engellenmeli, hastaların izolasyonu sağlanmalı, yanık has-
tasının kullandığı tıbbi ve cerrahi aletler o hastaya ait olmalıdır. Enfeksiyon etkenlerinin sürveyansı etkili ve devamlı olarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, yanık enfeksiyonu

P-148

Tablo 1. Hastane enfeksiyonu insidans dansitesi.

Hastane enfeksiyonu tipi Hastane enfeksiyonu sayısı Hastane enfeksiyonu insidans dansitesi

Yanık enfeksiyonu 12 12/596 x 1000 = 20.1

Kan dolaşımı enfeksiyonu 5 5/596 x 1000 = 8.3

Toplam 17 17/596 x 1000 = 28.5
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Laboratuvar Testleri - Tanı Koymak ve Duyarlılık İçin Yapılan Test Metotları

Hastane Kaynakl› Metisiline Dirençli Stafilokok Sufllar›nda;
Vankomisin, Teikoplanin, Linezolid ve Tigesiklin Duyarl›l›¤›n›n
E-test Yöntemiyle De¤erlendirilmesi

Pelitli Tamer Sami1, Cesur Salih1, Kınıklı Sami1, Irmak Hasan1, Demiröz Ali Pekcan1, 

Karakoç Esra2

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Hastanemizde Haziran 2005-Mart 2007 tarihleri Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan, nozokomiyal enfeksiyonu olan 93 hasta-
dan izole edilen toplam 100 metisiline dirençli stafilokok suşunun [(21 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 79 metisiline dirençli ko-
agülaz negatif stafilokok (MR-KNS)] vankomisin, teikoplanin, tigesiklin ve linezolide duyarlılıklarının E-test yöntemiyle minimum inhibitör konsant-
rasyon değerleri (MIC)’nin belirlenmesiydi.

GEREÇ-YÖNTEM: Nozokomiyal enfeksiyonu olan hastalardan izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşunun elde edildiği örneklerin dağılımı
%55 kan, %24 yara, %11 konjunktiva, %3 kateter, %2 beyin omurilik sıvısı, %2 idrar, %1 periton sıvısı, %1 plevra sıvısından oluşturmaktaydı. Me-
tisiline dirençli 100 stafilokok suşunun [(21 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 79 metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok (MR-
KNS)] vankomisin, teikoplanin, tigesiklin ve linezolid için MIC değerleri E-test yöntemiyle belirlendi. MIC değerleri üretici firmanın (AB Biodisk, Swe-
den) kataloğuna göre belirlendi, antibiyotik duyarlıkları CLSI önerilerine göre saptandı.

BULGULAR: Toplam 100 metisiline dirençli stafilokok suşunun vankomisin için MIC değeri (0.125-2 µg/ml) aralığında, ortalama 0.83 µg/ml, te-
ikoplanin için MIC değeri (0.125-6 µg/ml), ortalama 1.95 µg/ml, linezolid için MIC değeri (0.047-0.38 µg/ml) aralığında, ortalama 0.21 µg/ml, ti-
gesiklin için MIC değeri (0.064-0.38 µg/ml), ortalama 0.28 µg/ml olarak belirlendi.

SONUÇ: Hastanemizde yatan ve nozokomiyal enfeksiyonu olan hastalardan izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarının hiçbirinde vankomi-
sin, teikoplanin, tigesiklin ve linezolide direnç saptanmadı. MIC değerleri ortalamaları göz önüne alındığında en duyarlı antibiyotik linezolid (orta-
lama MIC değeri: 0.21 µg/ml) olarak belirlendi, bunu tigesiklin (ortalama MIC değeri: 0.28), vankomisin (ortalama MIC değeri: 0.83) ve teikopla-
nin (ortalama MIC değeri: 1.95) izledi.

Glikopeptit antibiyotikler birbiri ile karşılaştırıldığında vankomisinin MIC değeri teikoplaninden daha düşük olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyon, Metisiline dirençli stafilokok, Antibiyotik duyarlılığı, E-test

P-149

V‹P Etkeni Çoklu ‹laç Dirençli Acinetobacter baumannii Sufllar›nda
Sefoperazon-Sulbaktam ile Netilmisin Kombinasyonunun ‹n-Vitro
De¤erlendirilmesi

Dizbay Murat, Çağlar Öznur, Arman Dilek
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Çoklu ilaç dirençli (ÇİD) Acinetobacter baumannii türleri son yıllarda yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ), özellikle ven-
tilatör ilişkili pnömoni (VİP) etkeni olarak önemli oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadırlar. Ülkemizde
birçok merkezde olduğu gibi hastanemizde de ÇİD-Acinetobacter baumannii izolatlarına en etkili antibiyotikler ara-
sında sefoperazon-sulbaktam ve netilmisin bulunmaktadır ve sıklıkla kombine tedavi olarak kullanılması gerekmek-
tedir (çoğu zaman sefoperazon sulbaktama saptanan orta duyarlılık nedeni ile). Çalışmamızda 2006 Ocak-Haziran
ayları arasında 5 farklı YBÜ’den VİP etkeni olarak izole edilmiş 25 ÇİD-Acinetobacter baumannii izolatının sefopera-
zon-sulbaktam ve netilmisine olan in vitro duyarlılıkları ve sinerjistik aktiviteleri E-test yöntemi ile incelenmiştir. Frak-
siyone inhibitör konsantrasyon (FIC) indeksi ise FIC= MİKAB/MİKA + MİKBA/MİKB formülü ile hesaplanmıştır.
MİK50 ve MİK90 değerleri sefoperazon-sulbaktam için sırasıyla 24 µg/ml ve 256 µg/ml, netilmisin için ise 2 µg/ml
ve 16 µg/ml olarak bulunmuştur. Suşların %44’ü sefoperazon-sulbaktama, %8’i netilmisine dirençli olarak saptan-
mıştır. FIC indeksine göre çalışılan suşların hiçbirinde sinerjik veya antagonistik etki gözlenmemiştir. 8 suşta (%32)
additif, 17 suşta (%68) ise indifferent etki saptanmıştır. 

Sonuç olarak ÇİD- Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında sefoperazon-sulbaktam ile netilmisin kombinasyonu
önemli bir avantaj sağlamamakta gibi görünmektedir. Ancak dezavantaj da oluşturmadığından orta duyarlılık gös-
teren suşlarda kombinasyon düşünülebilir. Kombinasyonda sağlanacak etkinin suşa özel olması sebebi ile ideal olan
kombinasyon uygulanacak her hastada etkinin in vitro araştırılarak değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, kombinasyon, Netilmisin, Sefoperazon-sulbaktam, VİP

P-150
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Laboratuvar Testleri - Tanı Koymak ve Duyarlılık İçin Yapılan Test Metotları

Tigecycline ve Teicoplaninin Deneysel Methicillin-Dirençli
Staphylococcus aureus Osteomiyelit Modelinde Etkinliklerinin
Karfl›laflt›r›lmas›

Kandemir Özlem1, Öztuna Volkan2, Çolak Mehmet2, Akdağ Alper1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: MRSA enfeksiyonlarının özellikle de osteomiyelitinin tedavisi oldukça zordur. Tedavi seçenekleri sınırlıdır. Bu
çalışmada MRSA osteomiyelit modeli oluşturulan ratlarda teikoplanin ve tigesiklinin etkinliği değerlendirildi.

METOD: Osteomiyelit rat tibialarına intramedüller olarak 108 CFU MRSA enjekte edilerek oluşturuldu. Osteomiye-
lit oluşumu 14. günde doğrulandıktan sonra, ratlar randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Yirmi sekiz gün süreyle en-
fekte ratların bir grubu (n= 14) tedavi verilmeksizin izlendi, ikinci gruba (n= 13) teikoplanin intramusküler (20
mg/kg/ günde bir kez) uygulandı ve üçüncü gruba da tigecycline subkütan (14 mg/kg günde 2 kez) uygulandı.
Yirmi sekiz günlük tedavi periyodu sonrası bütün hayvanların tibiaları çıkarıldı ve tartıldıktan sonra kültüre edildi.

BULGULAR: Kemik dokuda üreyen mikroorganizma sayısı teikoplanin ve tigesiklin alan gruplarda kontrol grubun-
dan anlamlı olarak düşüktü (sırayla p= 0.019 ve p= 0.006 ). Ancak teikoplanin ve tigesiklin tedavisi alan gruplar
arasında bu açıdan fark saptanamadı (p= 1.000). Üreme saptanmayan rat sayısı tigesiklin grubunda (9/13 ) teikop-
lanin grubundan (7/13) daha fazla olmasına karşın bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.427)

SONUÇ: Yeni bir antibiyotik olan tigesiklin MRSA osteomiyelitinde etkili ve teikoplanin’e alternatif yeni bir ajan gi-
bi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: MRSA, Osteomiyelit, Tigecycline

P-151

Sepsisin Erken Tan›s›nda High Sensitive C-Reaktif Protein, Procal-
citonin ve SolubleCD14 Düzeyleri

Altındiş Mustafa1, Polat Coşkun2, Özdemir Hülya1, Kalaycı Raike1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Afyon

Sepsisin erken tanısı, hayat kurtarıcı olup yaşamın sürdürülebilmesinde oldukça önemlidir. Yüksek duyarlı C-Reaktif Protein (High
sensitive CRP-hsCRP) ve Procalcitonin (PCT) sepsis markeri gibi düşünülmektedir. SolubleCD14 (sCD14) de son zamanlarda sep-
sisin belirlenmesinde bir “erken tanı kriteri” olarak gündeme gelmektedir. Ayrıca hsCRP ve sCD14 sepsis dışında farklı hastalıkla-
rın tanısında da tartışılmaktadır (yanık, MI, AS, politravma, atopik dermatit…). Çalışmada sepsis ön tanılı hastalarda, hs-CRP, PCT
ve sCD14’ün serum düzeylerinin araştırılması ve bunların erişkin sepsisinde erken tanıdaki yerlerinin gözden geçirilmesi amaçlan-
mıştır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi ve Anestezi yoğun bakımlarına sepsis ön tanısı (sepsis, ağır sepsis, septik şok ola-
rak sınıflandırılmış) ile yatırılan 45’i erkek, 24’ü bayan, toplam 69 hastadan alınan kan örneklerinden eş zamanlı olarak hs-CRP,
PCT, sCD14, kan kültürü, lökosit sayımları ve sedimentasyon hızlarının ölçümü ile gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı kontrol grubu 20 bi-
reyden de hs-CRP, PCT, sCD14, lökosit sayımları ve sedimentasyon hızlarının ölçümü gerçekleşmiştir.

Çalışmaya alınan olguların 15’i sepsis, 44’ü ağır sepsis ve 10’u da septik şok olarak belirlenmiştir. Hastanın 56’sında (%81.1) sep-
sis tanısı klinik ve kan kültürü sonuçları ile doğrulanmıştır. Çalışma grubunun ortalama hsCRP, PCT ve sCD14 seviyeleri kontrol
grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sırasıyla; p< 0.001, p< 0.05 ve p< 0.0001). En yüksek ortalama PCT ve
sCD14 düzeyleri septik şoklu olgularda saptanmış, bunu sırası ile ağır sepsis ve sepsis izlemiştir (p< 0.01). Ölümle sonuçlanan ol-
gularda tanı konulduğu anda saptanan ortalama APACHE-II skoru, PCT ve sCD14 değerlerinin yaşayan olgulara göre daha yük-
sek olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç olarak CRP ve sCD14 sepsis ön tanısında PCT’e göre daha üstün, fakat PCT de sepsisin şiddetini ve hastalığın prognozu-
nu belirlemede daha anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Procalcitonin, sCD14, Sepsis, Yüksek duyarlıklı CRP

P-152
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Laboratuvar Testleri - Tanı Koymak ve Duyarlılık İçin Yapılan Test Metotları

Klinik Örneklerden ‹zole Edilen Candida Türlerinde Slime Faktör
Varl›¤›n›n Tespiti ve Türlere Göre Da¤›l›m›

Alpay Yeşim1, Ağalar Canan1, Karabıçak Nilgün2, Kılıç Dilek1, Kaygusuz Sedat1, 

Ayaşlıoğlu Ergin1, Esen Berrin2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Ankara

AMAÇ: Slime faktör varlığı Candida türlerinin patojenitesini artıran önemli bir faktördür. Bu çalışmada, hastanede yatan hastalar-
dan izole edilen Candida türlerinin saptanması ve slime faktör üretiminin türlere göre dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmaya Kasım 2006-Ağustos 2007 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarında izole edilen 53 suş alındı. Tiplendirme için sabouraud dekstrose agar,
mikroskopik değerlendirme, germ tüp testi, corn meal agar ve API ID 32C ( Bio-Merieux, France) kullanıldı. Slime varlığı tespiti
için glukozlu triptik soy broth (modifiye tüp adherence metod) kullanıldı.

BULGULAR: İncelenen 53 Candida suşunun 32’si idrar, 8’i yara, 5’i boğaz, 4’ü balgam, 2’si kan, 1’i kateter ve 1’i trakeal aspirat-
tan izole edilmiştir. 53 Candida suşunun 34’ü (%64.1) C. albicans, 11’i (%20.7) C. parapsilosis, 4’ü (%7.5) C. kefyr, 3’ü (%5.6)
C. trophicalis ve 1’i (%1.8) C. glabrata olarak saptandı. C. albicans suşlarının 13’ünde (%38.2), C. parapsilosis suşlarının 7’sinde
(%63.6), C. kefyr suşlarının 2’sinde (%50), C. trophicalis suşlarının 2’sinde (%66.6) ve C. glabrata suşunda (%100) slime faktör
üretimi saptanmıştır. Slime faktör pozitifliği albicans türü candidalarda %38.2 iken non-albicans Candida’larda %63.1 bulunmuş-
tur. Özellikle slime pozitifliği gösteren albicans ve non-albicans Candida’ların, yoğun bakım ve pediatri servisinde yatmakta olan
ve yine uzun süreli antibiyotik tedavisi alan hastalardan izole edildiği gözlenmiştir.

SONUÇLAR: Çalışmamızda slime faktör varlığı non-albicans Candida’larda, albicans Candida’lara oranla daha yüksek bulunmuş-
tur. Slime faktör pozitifliğinin arttığı hasta grubu gözönüne alındığında türlerin saptanması ve slime faktörü varlığının tespiti, te-
davi açısından önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Candida, Slime, Tür
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Tablo 1. Slime faktör üretiminin türlere göre dağılımı

Candida türleri n (%) Slime faktör üretimi n (%)

C. albicans 64.1 38.2

C. parapsilosis 20.7 63.6

C. kefyr 7.50 50.0

C. trophicalis 5.60 66.6

C. glabrata 1.80 100
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‹drarda RT-PCR ile K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Virüsü Tespiti

Akıncı Esragül, Çevik Mustafa Aydın, Gözel Mustafa Gökhan, Öngürü Pınar,

Gülderen Evrim, Erbay Ayşe, Bodur Hürrem
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da endemiktir. Ülkemizde de
2002 yılından beri ilkbahar ve yaz aylarında epidemiler yapmaktadır. Mortalite oranı yüksek olan bu hastalığın, et-
kinliği kesin olarak kanıtlanmış bir tedavisi yoktur.

OLGU: 36 yaşında erkek hasta. Haziran 2007 tarihinde kliniğimize ateş, bulantı, kusma şikayetleri ile Çorum’dan
başvurdu. Yapılan tetkiklerinde lökopeni (1500/mm3), trombositopeni (20.000/mm3), karaciğer enzimlerinde
(ALT: 145 U/L, AST: 353 U/L), LDH (874 U/L) ve CPK (697 U/L) değerlerinde yükseklik tespit edildi. Hastanın se-
rum örneğinde RT-PCR ile KKKA virüsü pozitif olarak saptandı ve KKKA tanısı konuldu. Takiplerinde diş eti kanama-
sı olması ve trombosit değerlerinde düşme gözlenmesi üzerine hastaya trombosit süspansiyonları verildi. Hastanın
yatışının 1. ve 2. günlerinde serum ve idrar örneklerinde RT-PCR ile KKKA virüsü tespit edildi. Serum ve idrarda
KKKA viral yükü sırasıyla 1. günde 5.4 x 106 ve 1 x 103 kopya/ml; 2. günde 4.7 x 104 ve 1 x 104 kopya/ml olarak
saptandı. Hastanın tam idrar tetkiki normaldi; hematüri, proteinüri, piyüri yoktu. Yatışının 10. gününde hasta şifa
ile taburcu edildi.

SONUÇ: KKKA enfekte kenelerin ısrması ile, enfekte hayvanların kan ve dokularıyla temas sonucunda ya da hasta-
ların kan ve vücut sıvıları ile insanlara bulaşan bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda KKKA tanısı konulan bir hastanın
idrarında da virüsün bulunduğu gösterilmiştir. Literatürde bu konuda yayınlamış başka bir makale olmaması ve vi-
rüsün idrarda da gösterilmesinin epidemiyolojik açıdan önemli olabileceği düşünülerek, bu olgu dikkate değer bu-
lunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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Çeflitli Klinik Örneklerden ‹zole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella
Türlerinde Microscan Walk Away Otomasyon Sistemi ile Genifllemifl
Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) Pozitifli¤inin De¤erlendirilmesinde
“Combo Panel Type 30” ile “ESBLplus” Do¤rulama

Aykut Arca Ebru, Mert Dinç Bedia, Karabiber Nihal
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara

Bu çalışmada Mayıs-Haziran 2007 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gelen çeşitli klinik örneklerden
izole edilen E. coli ve Klebsiella spp. suşlarında genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) araştırıldı. Suşların tanımlanması ve antibiyotik duyarlı-
lıkları, MicroScan Walkaway 96 SI (Dade Behring Inc, USA) otomatize sistemi ile Combo Panel Type 30 gram-negatif bakteri paneli kullanılarak ya-
pıldı. Bütün suşlar aynı zamanda cihazın ESBL plus ESBL doğrulama paneli (Dade Behring Inc, West Sacramento, USA) ile de incelendi. 134 E. coli
ve 30 Klebsiella spp. olmak üzere toplam 164 suş çalışmaya alındı. Cihazın GSBL şüphesi yönünden uyardığı 51 E. coli ve 12 Klebsiella suşu, doğru-
lama panelinde de GSBL pozitif olarak bulundu. 3 suş (2 E.coli ve 1 Klebsiella) cihaz GSBL şüphesi verdiği halde doğrulama panelinde negatif bulu-
nurken, 4 suş ( 4 E. coli) cihaz GSBL şüphesi vermediği halde GSBL pozitif olarak tespit edildi. E. coli suşlarında %38, Klebsiella suşlarında %40 GSBL
pozitifliği saptandı. Doğrulama paneli sonuçlarına göre E. coli’lerin GSBL oranı %41 olarak bulundu. Ayrıca doğrulama paneli sayesinde 4 suşa yan-
lış GSBL negatif sonuç verilmesi engellenmiş oldu. Sonuçlar tablo‘da özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre GSBL yönünden incelenen suşların cihazın
doğrulama paneliyle paralel olarak çalışılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Doğrulama paneli, GSBL, Otomasyon
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Tablo. GSBL sonuçlarının toplu halde değerlendirmesi.

GSBL GSBL sadece Combo GSBL sadece GSBL paralel 
paralel pozitif Panel Type 30 pozitif* doğrulama paneli pozitif negatif

E. coli 51 2 4 77

Klebsiella spp. 12 1 - 17

Toplam 63 3 4 94
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Amniyotik Membran›n Antibiyotik Geçirgenli¤i ve Antibakteriyel
Etkinli¤i

Mert Dinç Bedia1, Karabiber Nihal1, Akata R. Fikret2, Gün F. Aylin2,

Şen Süha1, Hasanreisoğlu Berati2

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Oküler yüzey rekonstrüksiyonunda amniyotik membran transplantasyonu yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmamız kullanımı artan insan amniyon membra-
nının (HAM), in-vitro olarak antibakteriyel etkinliğinin ve antibiyotik geçirgenliğinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla test edilen mikroorganiz-
malar Staphylococcus aureus (MSSA), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes ve Candida albicans‘tır. Test için mikroorga-
nizmaların taze pasajlarından Mcfarland 0,5’ e göre hazırlanan bakteri süspansiyonları kullanılmış, her suş için 4 adet koyun kanlı agar plağına 10’ar mikrolit-
re (106 CFU/ml) konulmuş, bunlardan ilki suş üreme kontrolü olarak kullanılmış, ikincisine sadece amniyotik membran (HAM), üçüncüsüne sadece antibiyotik
karışımı, dördüncü plağa da amniyotik membran ve üzerine antibiyotik karışımı konulmuştur. Membranlar besiyerine mikroorganizma süspansiyonu altta ka-
lacak şekilde yerleştirilmiştir. Antibiyotik karışımı olarak, oftalmolojide yaygın olarak kullanılan Vankomisin ve Seftazidim, eşit oranda karıştırılarak ekim örnek-
lerinin üzerine 2,5 mg/ml konsantrasyonda olacak şekilde 85’er mikrolitre eklenmiştir. C. albicans için antifungal olarak Amfoterisin B kullanılmıştır.

Her mikroorganizma türünden 10 farklı suş ile deney tekrarlanmıştır.

37°C ’de 24 saat inkübasyon sonrası insan amniyon membran (HAM) sterilite kontrolünde herhangi bir üreme gözlenmemiş, sonuçlar Tabloda özetlenmiştir.
Her tür için 10 suştan alınan sonuçlarda bir farklılık olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal etki, İnsan amniyotik membran, Oftalmoloji
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Tablo. Beş farklı mikroorganizma türü ile yapılan, HAM’ın antibakteriyel etkinliği ve antibiyotik/antifungal geçirgenliği çalışmasının sonuçları

S. aureus P. aeruginosa S. epidermidis S. pyogenes C. albicans

Suş üreme kontrol + + + + +

Suş + HAM - + - - -

Suş + antibiyotik karışımı - - - - -

Suş + HAM + antibiyotik/antifungal - - - - -

+ Üreme oldu; - Üreme olmadı

GSBL Üreten Klebsiella Sufllar›nda Tigesiklinin Etkinli¤i

Çeken Sabahat1, Aksoy Altan2, Göçmen Sedef2, Özkantar Gülay Ülkü3, Ağalar Canan1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Tigesiklin, glisilsiklinler adı verilen yeni bir antibiyotik grubunun ilk üyesi olan, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
Klinik çalışmalarda iyi tolere edilebildiği gösterilen antibiyotik, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile kompli-
ke intraabdominal enfeksiyonlarda etkilidir. Bu çalışmada tigesiklinin genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) salgıla-
yan Klebsiella spp. suşlarına etkinliği test edilmiştir.

MATERYAL-METOD: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında Ocak 2006-Temmuz
2007 tarihleri arasında izole edilmiş olan 37 Klebsiella spp. suşu çalışmaya dahil edildi (35, Klebsiella pneumoniae, 2, Kleb-
siella oxytoca). GSBL üretimi çift disk sinerji ve kombine disk yöntemleri ile test edildi. Her izolat için sefepim, imipenem,
meropenem, piperasilin-tazobaktam, amikasin ve tigesiklin duyarlılıklarına disk difüzyon yöntemi ile bakıldı. Tigesiklinin
disk difüzyon testi için 15 mikrogramlık diskler kullanıldı. 19 mm ve üzerindeki zon çapına sahip olan kökenler duyarlı, 14
mm ve altı dirençli, aradaki değerler az duyarlı olarak kabul edildi. Tigesiklinin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)
e-test ile CLSI (Clinical and Laboratory Standarts Institute) kriterlerine uygun olarak test edildi.

BULGULAR: Klebsiella suşlarının antibiyotik duyarlılıkları; sefepim %16, imipenem %100, meropenem %100, piperasilin-
tazobaktam %62, amikasin %84 idi. Suşların %92’si disk difüzyon yöntemiyle tigesikline duyarlı, %8’i az duyarlı idi. Tige-
siklin için MİK değerleri ise 0.19- 2.0 arasında bulundu.

SONUÇ: Bu sonuçlara göre disk difüzyon yöntemi ile tigesikline az duyarlı bulunan suşların da MİK değerleri duyarlı ola-
rak saptanmıştır. Bu bulgularla GSBL üreten Klebsiella suşlarıyla gelişen enfeksiyonlarda tigesiklinin de tedavide kullanıla-
bileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Disk difüzyon, e-test, Klebsiella, Tigesiklin
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Diyabetik Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri ve Üriner Sistem
Enfeksiyonu S›kl›¤›, Risk Faktörleri ve 
Prokalsitonin Düzeyleri ile ‹liflkisi

Karakaya Yeliz1, Çetin Çiğdem Banu1, Özmen Bilgin2, Onur Ece3, Tünger Özlem1, 

Kurutepe Semra4, Akçalı Sinem4, Dinç Gönül5

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
5Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Bu çalışma, diabetes mellitusu (DM) olan hastalarda asemptomatik bakteriüri (ASB) ve üriner sistem enfeksiyonu (ÜSİ) sıklığının, risk faktörlerinin
ve prokalsitonin (PKT) düzeyleri ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Çalışmaya hastanemiz İç Hastalıkları Kliniği’nde DM tanısı ile yatan
200 hasta alındı. Üriner sistem enfeksiyonunu düşündüren yakınmaları olan ve idrar kültüründe üreme olan hastalar semptomatik, yakınmaları ol-
mayan ve iki kez tekrarlanan idrar kültüründe 105 coloni forming unit (cfu)/ml aynı tip bakteri saptanan hastalar ise asemptomatik olarak değer-
lendirildi. Hasta serum örneklerinde, PKT düzeyi Time Resolved Amplified Cryptet Emission (TRACE) teknolojisi ile çalışıldı. Kadın cinsiyet, 51 yaş ve
üzerinde olmak, dul ve bekar olmak, okul eğitiminin olmaması, menopozda olmak, diyabet süresinin uzun olması, diyabetik retinopati ve nefropa-
ti komplikasyonlarının olması, eşlik eden koroner arter hastalığı, serebrovasküler olay ve hipertansiyonun varlığı, üriner kateterizasyonun bulunma-
sı, son altı ayda ÜSİ geçirme ve son altı ay içinde herhangi bir antibiyotik kullanım öyküsünün olması ÜSİ için risk faktörleri olarak belirlendi. Semp-
tomatik ÜSİ olan hastalarda PKT düzeyinin diğer hastalara göre daha yüksek olduğu saptandı (p< 0.05). Bunun yanı sıra C-reaktif protein yüksekli-
ği, lökositoz, piyüri, açlık kan şekeri, üre ve kreatinin yüksekliği gibi diğer göstergeler ile bakteriüri arasında anlamlı bir ilişkili bulundu. Semptoma-
tik ÜSİ ve ASB’de en sık izole edilen bakterinin Escherichia coli olduğu saptandı. Sonuç olarak; diyabetik hastalarda, ASB ve ÜSİ sıklığının, risk faktör-
lerinin, en sık izole edilen bakteri ve duyarlılığının bilinmesi ve PKT düzeyi ölçülmesi ile ÜSİ’lerin erken tanısının konularak tedavi edilebileceği, böy-
lece hem maliyetin azalacağı, hem de ÜSİ’lerin oluşturabileceği morbidite ve mortalitenin önlenebileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik bakteriüri, Diabetes mellitus, Prokalsitonin, Üriner sistem enfeksiyonu
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Afl›r› Doz Metotreksat Kullan›m›na Ba¤l› Febril Nötropeni: ‹ki Olgu

Pullukçu Hüsnü, Taşbakan Meltem Işıkgöz, Sipahi Oğuz Reşat, Yamazhan Tansu, 

Arda Bilgin, Ulusoy Sercan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Metotreksat (MT) yaygın olarak kullanılan bir sitotoksik ajandır. Özellikle romatoit artrit (RA) tedavisinde tek ba-
şına ve kombinasyonlarda yer almaktadır. MT genellikle düşük dozlarda (haftada 1-2 kez 1 mg/kg) kullanılmaktadır. Yan
etkileri arasında hematopoetik süpresyon, hepatotoksisite ve pulmoner toksisite gibi ağır klinik tablolara yol açabilmekte
ve hastanın yakın takipte tutulmasını gerektirebilmektedir. Bu çalışmada bir hafta arayla yanlış dozda MT kullanımına bağ-
lı febril nötropeni atağıyla gelen iki olgu sunulmuştur.

Olgu 1: RA tanısıyla takip edilen 83 yaşında kadın hasta ateş yüksekliği ve vücutta kızarıklık şikayetiyle acil servise başvur-
du. Pansitopenik olan hastanın MT’ı haftada iki kez alması gerekirken hergün aldığı öğrenildi. Mikrobiyolojik örnekleme-
leri yapıldıktan sonra piperasilin tazobaktam (4.5 gr 4 x 1) + amikasin (500 mg 1 x 2) başlandı, daha sonra teikoplanin(6
mg/gün) ve flukonazol (400 mg/gün) eklendi. Tedavinin 10. gününde nötropeniden çıkan hastanın genel durumu dü-
zeldi, 15. gün şifa ile taburcu edildi.

Olgu 2: RA tanısıyla takip edilen 67 yaşında kadın hasta ateş yüksekliği, ağızda yaralar ve vücutta döküntüler ile acil ser-
vise başvurdu. Pansitopenik olan hastanın MT’ı haftada bir kez alması gerekirken hergün aldığı öğrenildi. Mikrobiyolojik
örneklemeleri yapıldıktan sonra meropenem (3 x 1 gr) başlandı, daha sonra teikoplanin (6 mg/gün) eklendi. Eritrosit ve
trombosit replasmanı yapıldı. Tedavinin sekizinci gününde nötropeniden çıkan hastanın genel durumu düzeldi, şifa ile ta-
burcu edildi.

SONUÇ: MT’ın kemik iliğini baskılaması özellikle yüksek dozlarda kullanıldığında ağır klinik tablolara yol açabilir. Hastala-
rımızda gelişen febril nötropeni tabloları, bu hastaların yeterli düzeyde bilgilendirilmesinin, kan MT düzeyinin monitörize
edilmesinin ve yan etkilerin klinik takibinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, Metotreksat
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Lenfomal› Bir Olguda Geliflen Asiklovire Dirençli 
Dissemine Zona Enfeksiyonu

Kurtaran Behice1, Paydaş Semra2, Candevir Aslıhan1, Aksu Hasan Salih1, Yavuz Sinan2,
Taşova Yeşim1, Akçam Esin1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Adana

Varicella zoster virüsü (VZV), çocukluk çağında suçiçeği, erişkin yaş grubunda ise arka kordon ganglionlarında la-
tent kalarak reaktivasyon yolu ile zona olarak adlandırılan lokalize tekrarlayan lezyonlar ile seyreden bir tabloya ne-
den olur. Zona zoster enfeksiyonlarında tedavi seçeneklerini pürin, primidin, nükleotid ve pirofosfat analogları oluş-
turmaktadır. Asiklovir dirençli VZV suşları, uzun süre asiklovir ile tedavi edilen immünkompromize hastalarda artan
bir sıklıkta bildirilmektedir. Aynı gruptan bir antiviralin kullanımı sonucu seçilen ilaç dirençli suşlar, grubun diğer
ilaçlarına karşı çapraz direnç göstermektedir. Bu durum tedavi seçeneklerini daraltmakta ve hastalığın progresyo-
nuna neden olabilmektedir.

T hücreli prolenfositik lenfoma tanısıyla izlediğimiz, 10 yıldır diyabeti olan ve asiklovir tedavisi altında dissemine zo-
na enfeksiyonu kliniği ile seyreden 84 yaşında bir erkek hasta aracılığı ile asiklovir direnci ve zona enfeksiyonunun
tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asiklovir, Direnç, Zona zoster
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Nötropenik Bir Olguda Shigella Flexneri’ye Ba¤l› Bakteriyemi

Ceylan Bahadır, Yıldırım Cemal, Yörük Gülşen, Fincancı Muzaffer, Ulutürk Rüçhan
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Bu yazıda sitotoksik kemoterapiye bağlı olarak febril nötropeni gelişen ve kan kültüründen Shigella flexneri izole edi-
len bir olguyu sunduk.

Ellidört yaşındaki erkek olgu üç gündür devam eden ateş ve ishal yakınmasıyla başvurdu. Olgu günde sekiz defa
sarı ve sulu dışkılamadan şikayet ediyordu. Fizik muayenede sistolik kan basıncı 80 mmHg, diyastolik kan basıncı
60 mmHg ve nabız dakika sayısı 105’di. Koltuk altından ölçülen vücut ısısı 38.5°C'di ve bağırsak hareketleri artmış-
tı. Bunlar dışındaki fizik muayene bulguları normaldi. Periferik kan sayımında lökosit 0/mm3 (nötrofil 0/mm3), he-
matokrit %25 ve trombosit sayısı 34000/mm3 bulundu. Serum sero-reaktif protein düzeyi 39.3 mg/dl (normal 0-
0.8) ve saatlik sedimentasyon hızı 98 mm’di. Biyokimyasal incelemede üre 61 mg/dl, kreatinin 1.5 mg/dl (normal
0.8-1.5), alanin aminotransferaz 36 Ü/L, aspartat aminotransferaz 8 Ü/L bulundu. Protrombin zamanı 16.6 sn (INR
1.41, %49 aktivite) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı 29.9 sn’di. İdrar sedimentinde patoloji yoktu. Akciğer
grafisi normaldi. Olguya febril nötropeni tanısıyla sefepim günde altı gram dozunda ve vankomisin günde iki gram
dozunda olmak üzere tedavi başlandı. Sıvı replasmanıyla sistemik kan basıncı bir saat içinde normal sınırlara dön-
dü. Tedavinin ikinci gününde periferik kan sayımında lökosit sayısı 1400/mm3ve mutlak nötrofil sayısı 400/mm3 bu-
lundu. Dışkı mikroskopik incelemesinde bol lökosit vardı ve kültüründe patojen bakteri üremedi. Tedavinin üçün-
cü gününde kan kültüründen ampisiline hassas Shigella flexneri üredi. Tedavinin üçüncü gününden itibaren olgu-
nun vücut ısısı 37.5°C düzeylerine indi ve ishal yakınması kayboldu. 

Febril nötropeni gelişen olgularda gastroenterit tablosunun varlığında nadirde olsa bakteriyemi ile seyreden Shigel-
la spp.'ye bağlı enfeksiyonlar da akla gelmelidir düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Shigella, Bacteremia
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Pseudomonas Stutzeri Sepsisi Olgusu

Ceylan Bahadır, Yörük Gülşen, Yıldırım Cemal, Fincancı Muzaffer,

Eren Gülhan, Ulutürk Rüçhan
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Bu yazıda diyabet dışında altta yatan hastalığı olmayan ve ateş yakınması ile başvuran 65 yaşındaki Pseudomonas
stutzeri sepsisi olgusunu sunduk.

Altmışbeş yaşındaki diyabetik erkek olgu 15 gündür devam eden ateş yakınmasıyla başvurdu. Ateşinin günde iki
defa titremeyle 39°C'ye yükseldiğini ifade ediyordu. Fizik muayenede koltuk altından ölçülen vücut ısısı 38.5°C, na-
bız dakika sayısı 95, sistolik kan basıncı 140 mmHg ve diyastolik kan basıncı 80 mmHg’dı. Bunlar dışında fizik mu-
ayene normaldi. Periferik kan sayımında lökosit 14900/mm3, trombosit 106000/mm3, hematokrit %39 bulundu.
Periferik kan yaymasında nötrofil %74, lenfosit %19, eosinofil %2.5 ve monosit %2.7’di. Saatlik sedimantasyon hı-
zı 49 mm, serum sero-reaktif protein düzeyi 14.7 mg/dl (normal 0-0.8)’di. Açlık kan glikozu 258 mg/dl, serum üre
123 mg/dl ve kreatinin 2.74 mg/dl bulundu. Serum aspartat aminotransferaz ve alanin aminotransferaz düzeyleri
normaldi. İdrar incelemesinde protein pozitifti ve sedimentte patolojik bulgu yoktu. Akciğer grafisi normaldi. Trans-
torasik ekokardiyografi ve batın-pelvis ultrasonografisi normaldi. Olguya empirik olarak seftriakson tedavisi günde 2
gr dozunda olmak üzere başlandı. Tedavi ile olgunun ateşi üçüncü günün sonundan itibaren normal sınırlara indi.
Olgunun tedavisinin dördüncü gününde kan kültüründe seftriaksona hassas Pseudomonas stutzeri üredi. Antibiyotik
tedavisi 14 güne tamamlanarak kesildi. Tedavi sonunda periferik kan sayımı ve serum CRP düzeyleri normaldi.

Pseudomonas stutzeri enfeksiyonu genelde altta yatan ciddi hastalığı olan olgularda ve hastane kaynaklı bir enfek-
siyon olarak ortaya çıkmakla birlikte altta yatan ciddi hastalığı olmayan olgularda ve toplum kaynaklı olarak da en-
feksiyon yapabildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas stutzeri, sepsis
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İmmün Düşkün Hasta ve Enfeksiyonlar

Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Sonras› Geliflen Gansiklovire Dirençli
CMV Ensefaliti Olgusu

Arslan Ferhat1, Midilli Kenan2, Ar Cem3, Avşar Emin3, Mete Bilgül1, Soysal Teoman3, 

Ferhanoğlu Burhan3, Öztürk Recep1, Tabak Fehmi1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

CMV ensefaliti, kemik iliği transplantasyonu (KİT) sonrası etkin profilaktik ve preemptif tedavi uygulamalarının sonucunda çok nadir
görülen bir tablodur. Vericisi CMV seropozitif, 46 yaşında multipl miyeloma tanısı ile KİT yapılmış seronegatif bir erkek hastada gan-
siklovire dirençli bir CMV ensefaliti olgusu sunulmuştur. 

Nakil sonrası iki kez febril nötropenik atak geçiren ve uygun tedavi ile düzelen hastaya, post-transplantasyon 46. günde kanda CMV-
DNA pozitifliği nedeni ile preemptif olarak gansiklovir tedavisi başlandı. Hastanın CMV-DNA düzeyi < 400 kopya/ml olduğunda ida-
me tedavisine geçildi. Bu tedavi altında izlenirken post-transplant 85. günde baş dönmesi ve apatisi gelişen, daha sonra görme bula-
nıklığı ve çift görme yakınmaları eklenen hastanın fundoskopik muayenesinde retinit ve kraniyal MR görüntülemesinde ise periventri-
küler T2 hiperintens tutulum saptandı. Eş zamanlı olarak bakılan kan CMV-DNA düzeylerinde hızlı bir yükselme gözlenen hastanın
BOS’ında CMV-DNA pozitif olarak saptandı. Klinik olarak gansiklovir direnci düşünülüp foskarnet tedavisine geçilen hastanın BOS ve
kan örneklerinde CMV’de gansiklovir direncine neden olan mutasyonlardan UL 97+ ve UL 54- olarak belirlendi. Foskarnet tedavisine
klinik ve virolojik olarak yanıt alınmasına karşın kraniyal MR bulgularında progresyon izlendi. Post-transplant 182. günde grand mal
epilepsi nöbeti geçiren ve statusda kalan hastanın toraks BT’sinde kaviter lezyon ve endotrakeyal aspirat örneğinde Aspergillus fumiga-
tus saptanması üzerine yoğun bakım ünitesinde izlenen hasta post-tansplant 196. günde kaybedildi.

CMV enfeksiyonları, immünsüpresif tedaviler daha fazla kullanıldıkça karşımıza daha fazla çıkabilecek enfeksiyonlardır. KİT sonrası MSS
tutulumu olan olgularda CMV ensefaliti mutlaka ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ayrıca preemptif tedavi alan hastalarda yanıt alınama-
ması durumunda gansiklovir direnci de araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: CMV, Ensefalit, Gansiklovir direnci, KİT

P-163

Diffüz Membranöz Glomerülonefrit ile Seyreden Bir AIDS Olgusu

Aydın Selda1, Yenidünya Gülşah3, Apaydın Süheyla2, Mete Bilgül1, Seyahi Nurhan2, 

Tunçkale Aydın3, Tabak Fehmi1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

İnsan immun yetersizlik virüsü ile ilişkili nefropati (HIVAN), HIV ile enfekte hastalarda yoğun proteinüri, renal fonk-
siyon bozukluğu ve hızlı gelişen renal yetersizlik ile karekterize bir sendromdur. HIV-1 seropozitif Afrika kökenli Ame-
rikalılarda son dönem böbrek hastalığının en sık 3. nedenidir. Asya ülkelerinde HIV ile enfekte olgu sayısı çok olma-
sına rağmen HIV ile ilişkili nefropatiye ait bilgiler sınırlıdır. 

Burada 54 yaşında HIV ile ilişkili nefropatisi olan olgu sunulmuştur. 

Proteinüri nedeni ile yapılan tetkiklerde HIV antikoru pozitif bulanan hastanın diğer tetkiklerinde idrar tetkikinde al-
bumin +3, kreatinin 1.6 mg/dl, üre: 28 mg/dl, GFR: 77 ml/dk, ESBACH ile proteinür.: 6.75 gr/gün olarak bulun-
du. Üriner sistem ultrasonografisinde böbrek parankim ekojenitesinde artış saptandı. Yapılan böbrek biyopsisinde
“Diffüz membranöz glomerülonefrit” saptandı. Hastanın viral yükü 547.000 kopya/ml, CD4 sayısı 137 hücre/mm3

idi. Hastaya antiretroviral tedavi (lamivudin/zidovudin + lopinavir/ritonavir) ile birlikte ACE inhibitörleri başlandı.
Tedaviden bir ay sonraki kontrolde proteinürinin 1.9 gr/gün’e indiği görüldü. 

Nefrotik sendromun ayırıcı tanısında HIV enfeksiyonu da düşünülmelidir. Anti-retroviral tedaviye yanıt alınabilece-
ği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: HIV, Glomerulonefrit, HIVAN
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Febril Nötropenik Hastalarda Sekonder Enfeksiyonlar›n Geliflimi
Üzerine Etkili Risk Faktörleri

Demirel Aslıhan1, Tabak Fehmi1, Ar Cem2, Mete Bilgül1, Özaras Reşat1, 
Öngören Şeniz2, Soysal Teoman2, Mert Ali1, Ferhanoğlu Burhan2, 
Aydın Yıldız2, Ülkü Birsen2, Öztürk Recep1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Hematolojik maligniteli olgularda gelişen febril nötropenik ataklar, bu hasta grubunda mortalitenin ana nedenlerinden biridir. Sekonder en-
feksiyonlar ise febril nötropenik hastalarda başlangıçta gözlenmeyen, empirik antibiyotik tedavisi sırasında gelişen veya tedavinin sonlandırıl-
masını takiben bir hafta içinde ortaya çıkan enfeksiyonlardır.

Bu çalışmada sekonder enfeksiyonların gelişimi üzerine etkili risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Geriye dönük olarak yapılan çalışmaya Ocak 2000-Aralık 2006 tarihleri arasında İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, He-
matoloji Bilim Dalı’nda yatırılarak, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ile ortaklaşa izlenen 473 olgunun, 750 febril nötropeni atağı alındı. 

İzlenen 750 atağın 152 (%20)’sinde sekonder enfeksiyon saptandı. Sekonder enfeksiyon gelişme zamanı ortalama 10 gün (sınırlar 1-34) ola-
rak bulundu. Atakların 131’inde antibiyoterapi verilmeye devam edilirken ateş düştükten 48 saat sonra, 22’sinde ise antibiyoterapi kesildikten
sonra 1 hafta içinde sekonder enfeksiyon geliştiği saptandı. Primer enfeksiyonda mikrobiyolojik olarak tanı koyulan hastaların oranı (%36), se-
konder enfeksiyon gelişen hastalardaki mikrobiyolojik olarak tanı koyulan hastalardan (%28) daha fazla bulundu (p: 0.038). 

Sekonder enfeksiyonlarda NBA (p= 0.005) ve kateterle ilişkili bakteremi (p< 0.001) daha az görülürken; mikrobiyolojik (p= 0.003) ve klinik
(p< 0.001) olarak dökümante enfeksiyonlar, fungal pnömoniler (p< 0.001), gram pozitif bakteriler (p: 0.04) ve mantarlara (p< 0.001) bağlı
olarak gelişen enfeksiyonlar ve 30 günlük mortalite (p< 0.001) anlamlı olarak daha sık görülmekteydi. Nötropeni süresinin 10 günün üzerin-
de olmasının sekonder enfeksiyon riskini belirgin derecede arttırdığı saptandı (p< 0.001).

Febril nötropenik hastalardaki sekonder enfeksiyonlarda akılcı tedavi için mikrobiyolojik tetkikler ihmal edilmemeli ve en ufak klinik bulgunun
üzerine titizlikle gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropenik hasta, Sekonder enfeksiyon
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Diyabetik Hastalarda ‹nfluenza Afl›s›

Köse Şükran1, Can Öznur2, Türken Melda1, Ertınmaz Özkan Ayşegül2

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir

AMAÇ: İnfluenza bulaşıcı bir akut solunum yolu hastalığıdır. İnfluenza aşısının önerildiği riskli gruplardan biri de diyabe-
tik hastalardır. Bu çalışmada diyabetik hastalarda influenza aşısının önemini, yan etkilerini ve hastaların bu konuda bilgi-
lerini vurgulamak istedik.

MATERYAL-METOD: Aralık 2006’da Diabetes Mellitus (DM) tanısı olan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye
servisinde yatan ve polikliniğe başvuran toplam 70 hasta, embriyonlu yumurtadan hazırlanan, trivalan inaktif influenza
aşısı (Vaxigrip) ile aşılanmıştır. Aşı deltoid kas içine 0.5 ml, bir doz şeklinde hastalara uygulanmıştır. Hastalar bir hafta son-
ra kontrole çağrılmış ve komplikasyon gelişimi açısından sorgulanmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya 33’ü (%47.14) kadın, 37’si (%52.85) erkek, 30-78 yaş arası toplam 70 DM tanısı olan hasta da-
hil edilmiştir. Çalışmayla ilgili anketlerde;hastaların 9’u (12.85) daha önceki yıllarda grip aşısı olmuştu.Daha önce grip aşı-
sı olmamış olan 61 (%87.14) hastaya sebebi sorulduğunda 29’u (%41.42) aşıyı bilmediğini ifade ederken, 10’u (%14.28)
aşının gerekli olmadığına inanıyordu, 4’ü (%5.71) yan etkileri nedeniyle aşı olmamıştı, 8’i (%11.42) vakti olmadığı için aşı
olmadığını, 3’ü (%4.28) maddi yetersizlik nedeniyle, 4’ü (%5.71) unuttuğu için, 3’ü (%4.28) iğneden hoşlanmadığı ya
da korktuğu için aşı olmadığını belirtti. Yan etki olarak 1 kişide aşıdan 24 saat sonra enfeksiyon yerinde kızarıklık, ısı artı-
şı, şişlik; 1 kişide günler içinde rinit benzeri semptomlar; 1 kişide birinci günde yükselen ateş; 1 kişide ikinci günde oluşan
myalji olmak üzere toplam 4 kişide (%5.71) komplikasyon gelişti.

SONUÇ: Diyabetli hastaların komplike alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme riskleri mevcuttur. Bu nedenle her yıl influ-
enza aşısı yaptırmaları gerekmektedir. Bu hastalarda aşı sonrası komplikasyon oranı normal populasyona yakın, %5.71 bu-
lunmuştur. Diyabetli hastaların aşı konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, İnfluenza aşısı
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Trombositopenisi K›sa Süreli Steroidle Tedavi Edilen HIV
Enfeksiyonu Olgusu

Ceylan Bahadır, Fincancı Muzaffer, Eren Gülhan, Soysal Ferda
Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

HIV enfeksiyonunun seyrinde olguların %40’ında trombositopeni meydana geldiği bildirilmiştir. HIV enfeksiyonunda
trombositopeni etyolojisinde megakaryositlerin HIV virüsü ile enfeksiyonu ve trombositlerin antikor aracılı yıkımı suçlan-
mış ve tedavide steroidlerin ve antiretroviral tedavinin etkili olduğu gösterilmiştir. Antiretroviral tedavi başlanan olgular-
da trombosit sayılarının bir ay içinde normal sınırlara ulaştığı bildirilmektedir. Bu yazıda bir aylık antiretroviral tedaviye rağ-
men düzelmeyen ciddi trombositopenisi kısa süreli steroid tedavisi ile hızla düzelen HIV pozitif bir olgu sunulmuştur.

Yirmi sekiz yaşındaki erkek olgu edinel immun yetmezlik sendromu tanısı ile başvurdu. On gün önce kan bağışı sırasında
ELİSA ile anti-HIV antikorları pozitif bulunmuştu. Fizik muayene normaldi. Biyokimyasal incelemede patoloji yoktu. Perife-
rik kan sayımında lökosit 8520/mm3, hematokrit %42 ve trombosit sayısı 32000/mm3 bulundu. Periferik kan yaymasın-
da nötrofil %60, lenfosit %19, monosit %11 oranındaydı; eritrosit morfolojisi normaldi ve trombosit kümeleri görülmü-
yordu. Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile HIV-RNA 22800 kopya/ml ve CD4 pozitif T lenfosit sayısı 831/mm3’di. Ol-
guya trombositopenisi olduğu için lopinavir/ritonavir (kaletra) ve zidovudin/lamivudin (combivir) ile antiretroviral tedavi-
ye başlandı. Bir aylık tedaviye rağmen trombosit sayıları değişmediği için tedaviye 60 mg metilprednisolon eklendi. Peri-
ferik kanda trombosit sayısı tedavinin üçüncü gününde 99000/mm3 ve yedinci gününde 126000/mm3 olarak ölçüldü. Ol-
gunun metilprednizolon tedavisi 15 gün içinde azaltılarak kesildi. Antiretroviral tedaviye devam eden olgunun takibinde
18 ay boyunca trombosit sayıları normal sınırlarda seyretti.

Bu olgu bize HIV enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen trombositopeni ciddi boyutlardaysa antiretroviral tedavinin etkisi or-
taya çıkıncaya kadar oluşabilecek kanama komplikasyonunu engellemek amacıyla antiretroviral tedavi ile birlikte kısa sü-
reli steroid kullanımının yararlı olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: HIV, Thrombocytopenia
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Eriflkin Bafllang›çl› Still Hastal›¤›: 9 Olgu

Kandemir Bahar, Erayman İbrahim, Fırat Vildan, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Erişkin başlangıçlı Still hastalığı etiyolojisi ve patogenezi tam olarak bilinmeyen ve nedeni bilinmeyen ateş olgula-
rının oldukça önemli bir kısmından sorumlu olan sistemik inflamatuar bir hastalıktır. Bu çalışmada erişkin başlan-
gıçlı Still hastalığı bulunan 9 olgunun klinik ve laboratuar özellikleri gözden geçirilmiştir. Yamaguchi’nin tanısal kri-
terlerini karşılayan 9 hastanın klinik kayıtları tanı esnasındaki semptomları, fizik muayene ve laboratuar bulgularını,
klinik gidişatı ve verilen tedaviyi değerlendirmek amacı ile retrospektif olarak incelendi.

Hastaların yaşı 18-67 (3 erkek, 6 kadın) arasında değişiyordu. Ateş yüksekliği 9 (%100), eklem ağrısı 8 (%88.88),
hepatomegali 4 (%44.44), splenomegali 4 (%44.44), döküntü 4 (%44.44) ve artrit 2 (%22.22) hastamızda mev-
cut olan bulgulardı. 5 (%55.55) hastada lökositoz ve yine 5 (%55.55) hastada normokrom normositer bir anemi
mevcuttu. ANA ve RF testleri sırası ile 7 (%77.77) ve 8 (%88.88) hastada negatifti. Hastalarımızın tümünde sedi-
mentasyon hızı, C-reaktif protein ve serum ferritin değerleri yüksekti. Başlangıç tedavileri nonsteroid anti-inflama-
tuar ilaçları ve kortikosteroidleri içeriyordu. Hastalarımızın tümünde klinik gidiş iyi idi.

Erişkin Still hastalığı nadir olarak görülür ve tanısı güçtür. Sonuç olarak erken tanı konulursa ve uygun tedavi veri-
lirse erişkin başlangıçlı Still hastalığının prognozu iyi bir hastalık olduğu söylenebilir. Tedavide sıklıkla kortikostero-
idlere ihtiyaç duyulur ve kortikosteroidlerden dramatik yanıt alınır.

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid tedavisi, Still, Yamaguchi
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Grip, Pnömokok ve Tetanoz Afl›lar› Hakk›nda 
Toplumun Bilgi Düzeyinin Araflt›r›lmas›

Tosun Selma1, Deveci Serol2, Kaplan Yunus2, Yüksel Derya3, Karaca Muhsin4

1Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Manisa
310 No.lu Sağlık Ocağı, Manisa
49 No.lu Sağlık Ocağı, Manisa

AMAÇ: Erişkinlerin bazı aşılarla ile ilgili bilgi düzeyinin araştırılması.

YÖNTEM: Hastaneye ve Sağlık Ocaklarına başvuran kişilere anket uygulandı.

BULGULAR: Çalışmaya 17-78 yaş arası 877 kişi katıldı.

Katılımcıların %92.9’u grip aşısını duymuştu ancak %57’si hiç grip aşısı yaptırmamıştı. Aşıyı her yıl yaptıranlar %9.6, ara sıra yap-
tıranlar %21.8 idi. Kişilerin %52.6’sı pnömokok (zatürre) aşısını hiç duymadığını belirtti; aşıyı duyduğunu belirten kişilerin de ço-
ğunlukla bu aşıyı grip aşısı ile karıştırdıkları gözlendi. Sadece 21 kişinin (%2.5) pnömokok aşısı yaptırmış olduğu; grip ve pnömo-
kok aşısı yapılması gereken risk gruplarının ise bilinmediği saptandı.

Tetanoz aşı durumları sorgulandığında kişilerin %33.2’sinin en son ne zaman tetanoz aşısı yaptırdığını hatırlamadığı, %23.4'ünün
ise aşı durumlarını hiç bilmedikleri belirlendi. Katılımcıların %43.3'ü aşılanmıştı ancak bu kişilerin büyük çoğunluğunun bir yara-
lanma sonrası aşılanmış olduğu öğrenildi. Tetanoz aşısının tekrarlanması ile ilgili olarak kişilerin %4.4’ü aşının tekrarlanmasının
gerekmediği yanıtını verirken %24.5’i herhangi bir yaralanma olunca, %4.5’i her 10 yılda bir, %25.6’sı ise her 5 yılda bir aşılan-
mak gerektiğini; %40.8’i ise bu konuyu bilmediğini belirtti.

SONUÇ: Ankette sorulan erişkin aşıları arasında en çok tanınan aşının grip aşısı ve ikinci sırada tetanoz aşısı olduğu, pnömokok
aşısının çok az tanındığı ve bu iki aşının yapılması gereken risk gruplarının da bilinmediği belirlendi. Tetanoz aşısı hakkında bilgi
düzeyi daha fazla olmakla birlikte aşının yapılma gerekliliği ve yapılma sürelerinin fazla bilinmediği saptandı. Bu nedenle yazılı ve
görsel basın gibi yaygın kitlesel haberleşme araçlarının kullanılarak toplumun bu aşılar ve diğer erişkin aşıları hakkında bilgilendi-
rilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Erişkin aşılama, Grip aşısı, Pnömokok aşısı, Tetanoz aşısı
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Diğerleri

Sa¤l›k Çal›flanlar›n›n Afl› Durumlar›n›n ve Grip Afl›s› Hakk›ndaki 
Düflüncelerinin De¤erlendirilmesi

Tosun Selma1, Deveci Serol2, Kaplan Yunus2, İsbir Bingül3, Yılmaz Türkan4

1Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
2Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu,
3Manisa Devlet Hastanesi Kalite Geliştirme Birimi,
4Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi, Manisa

AMAÇ: Sağlık çalışanlarının aşı durumlarının değerlendirilmesi.

YÖNTEM: Toplam 178 sağlık çalışanına anket uygulandı.

BULGULAR: HBV açısından %2 taşıyıcı, %22.8 bağışık, %66.9 aşılı, %6.9 hiç tetkik yaptırmamış, %1.4 hiç aşı yaptırmamıştı. Hepatit A virüsü açı-
sından %14’ü hastalığı geçirdiğini hatırlarken %21’i bağışık olduğunu, %8’i aşılandığını; %33’ü bilmediğini, %24’ü ise hatırlamadığını belirtti.

Tetanoz açısından %15.9’u aşı durumunu hatırlamıyor, %6’sı bilmiyordu. Son 10 yıl içinde aşılanmış olanların oranı %60.9 iken %17.2’si 10 yıldan
eski bir tarihte aşılanmıştı.

Katılımcıların %32’si şimdiye kadar hiç grip aşısı yaptırmadığını, %24’ü ise geçen yıl aşı yaptırmadığını; %43’ü geçen yıl aşılandığını belirtti, %1’i
aşı durumunu hatırlayamadı. 

Bu yıl grip aşısı yaptırmaya ilişkin soruya %29.7’si yaptırmak istemediği, %19’u henüz karar vermediği, %20.5’i aşı piyasaya çıkınca hemen yaptı-
racağı, %27’si Bakanlıktan ücretsiz gelirse yaptıracağı, %0.6’sı grip aşısına inanmadığı için yaptırmayacağı, %1.3’ü grip aşısını gereksiz bulduğu için
yaptırmayacağı, %0.6’sı yan etkileri yüzünden yaptırmayacağı şeklinde yanıt verdi, %1.3’ü yanıt vermedi. 

Kabakulak açısından %55’i hastalığı geçirdiğini hatırladı, %10.4’ü aile öyküsünün olduğunu belirtti; %18.4'’ü hatırlayamadı, %16.2’si geçirmediği-
ni belirtti.

Suçiçeği açısından %57’si hastalığı geçirdiğini hatırladı, %17.6’sı aile öyküsünün olduğunu belirtti; %17.6’sı hatırlayamadı, %7.8’i geçirmediğini
ifade etti.

SONUÇ: Sağlık çalışanlarının aşıyla korunulabilir hastalıklarla karşılaşma durumlarının bilinmesi ve hastalığa duyarlı kişilerin aşılanması gereklidir. Ça-
lışmamızda özellikle HBV aşılaması ve tetanoz aşılaması ile ilgili olarak gerek bilgi düzeyinin gerekse aşılanma oranının oldukça yüksek olduğu sap-
tanırken diğer aşılarla ilgili olarak bilgi güncelleme toplantılarına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşılar, Sağlık Çalışanı
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Bulafl›c› Hastal›klar Konusunda Berber ve Kuaförlerin Bilgi
Düzeylerinin De¤erlendirilmesi

Tosun Selma1, Yücetürk Murat2, Deveci Serol3, Kaplan Yunus3

1Manisa Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
2Turgutlu Sağlık Grup Başkanlığı, Turgutlu
3Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Meslek Yüksekokulu, Manisa

AMAÇ: Bu çalışmada berber ve kuaför salonlarında çalışanların bulaşıcı hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması amaç-
lanmıştır.

YÖNTEM: Turgutlu'da berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına yapılan eğitim toplantısı öncesinde yüz yüze anket yapılmıştır.

BULGULAR: Ankete 58 berber, 48 kuaför ve 10 güzellik salonu çalışanı olmak üzere toplam 116 kişi katılmıştır. Ankete katılanla-
rın çoğunun meslekte çalışma süreleri 10 yıldan fazla, eğitim düzeyleri genellikle ilkokuldur (%43). Berber ve kuaför salonlarında
bazı mikropların bulaşabileceği konusu %76 oranında bilinmektedir ve bu yolla en sık bulaşan hastalıklar sırasıyla nezle-grip,
AIDS, hepatit B, hepatit C ve mantar hastalığı olarak yanıtlanmıştır. Bununla birlikte ankete katılanlar arasında hepatit B için tet-
kik ve/veya aşı yaptıran kişi sayısı sadece 20’dir (%19.2). İşyerinde kullanılan havluları her müşteride değiştiren kişi sayısı 40 (%35)
olup diğerleri aynı havluyu birkaç kez kullanmaktadır. İşyerlerinin çoğunda çamaşır makinası bulunmamakta ve havluların yıkan-
ma işlemi %65 oranında akşam kendi evlerine götürerek yapılmaktadır. Berberlere jiletleri ne sıklıkta değiştirdikleri sorulduğunda
%80.5’i her müşteride jilet değiştirdiğini, diğerleri ise aynı jileti birkaç kez kullandıklarını veya sadece yüzde kullanılan jileti kana-
ma olunca değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Usturaların temizliğinde büyük oranda Zefiran solüsyonunun kullanıldığı belirlenmiştir.
Eski tip kan taşı kullanımı çok azalmış olmakla birlikte kan taşı ile hastalık bulaşması hakkındaki soruya katılımcıların %9.5’i bu yol-
la bulaşma olmayacağı şeklinde yanıt verirken %23.8’i bu konuyu bilmediğini belirtmiştir. Manikür pedikür yapanların alet steri-
lizasyonu hakkında bilgileri oldukça yetersizdir ve sir-ağda yaparken eldiven kullanma oranı %49’dur.

SONUÇ: Toplumun büyük bir kesimin hizmet aldığı berber ve kuaför salonlarında çalışanların meslekleri ile ilgili hastalıklar hak-
kındaki bilgi düzeyleri yetersiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Berber, Kuaför, Bulaşıcı hastalıklar
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Diğerleri

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji ile Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanl›k Dallar›nda Yap›lm›fl Uzmanl›k ve
Doktora Tezlerinin Uluslar Aras› Dergilerde Yay›na Dönüflüm
Oranlar›n›n De¤erlendirilmesi

Sipahi Oğuz Reşat, Pullukçu Hüsnü, Işıkgöz Taşbakan Meltem, Köseli Demet,

Çağlayan Derya, Yamazhan Tansu, Arda Bilgin, Ulusoy Sercan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

AMAÇ: Ülkemizde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık dallarında yapılmış uzmanlık,
mikrobiyoloji alanında yapılmış doktora tezlerinin uluslar arası dergilerde yayına dönüş oranlarının incelenmesi.

GEREÇ-YÖNTEM: 17 Ağustos 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi veri tabanından “Tez Konusu” alanı “Klinik bakteriyo-
loji ve enfeksiyon hastalıkları” ve “Mikrobiyoloji” olan doktora ve tıpta uzmanlık tezleri tarandı. Sorgulama sonucunda ulaşılan tezler içerisinde
uzmanlık tezleri içinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ya da mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalı dışı olan tezler ça-
lışma dışı bırakıldı. Araştırma kapsamındaki tezler, tez yazarı ve danışmanın adı kullanılarak Science Citation Index Expanded veritabanı 17 Ağus-
tos-12 Eylül 2007 tarihleri arasında taranarak yayına dönüş oranları yönünden incelendi. İstatistik analiz ki-kare testi ile yapıldı.

BULGULAR: Tarama sonucunda 254 doktora, 580 tıpta uzmanlık olmak üzere toplam 834 teze ulaşıldı. Uluslar arası yayın yapılan tez toplamı
94 (%11.2), (doktora 34/254 (%13.3), enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık 27/268 (%10.0), mikrobiyoloji ve klinik mikrobi-
yoloji uzmanlık (33/312, %10.5, p> 0.05) olarak bulundu. 2002-2007 arasında yapılan tezlerin yayına dönüş oranı %9.3 iken, 1997-2001 ara-
sındakilerin %13.1 (56/427) (p= 0.08) idi. Tezlerden yapılan 94 yayının dokuzunun 1997-2001 döneminde yayınlandığı buna karşın 85’inin
sonraki dönemde yapıldığı belirlendi.

SONUÇ: İncelenen tezlerin uluslar arası yayına dönüşümünün çok sınırlı olduğu görülmüştür. Tıpta uzmanlık ve doktora eğitiminin önemli bir
bölümü olan tıpta uzmanlık ve doktora tezleri emek yoğun ve ülkemiz açısından önemli bulguların yer aldığı kapsamlı çalışmalardır. Hazırlanan
tezlerin yayına dönüşmesi bilgi paylaşımını ve bilimsel araştırma sürecinin tamamlanmasını sağlayacaktır. Tezlerin yayına dönüşümünü arttıra-
cak destekleyici çözümler üretilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tıpta uzmanlık, Doktora, Uluslar arası yayın, Science Citation Index Expanded, Tez
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Nedeni Bilinmeyen Atefl: Kikuchi-Fujimoto Hastal›¤› Olgusu

Erayman İbrahim, Kandemir Bahar, Genç Necdet, Türk Arıbaş Emel, Bitirgen Mehmet
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı nadir görülen, daha çok genç erişkin kadınlarda servikal LAP ve ateş ile seyreden iyi huylu bir
hastalıktır.

Hastalığın etiyopatogenezi tam bilinmemektedir. Sistemik lupus erythematosus (SLE), Lenfoma, Tüberküloz adenit ve
Kawasaki hastalığı ile karışabilmektedir.

Bu sunumda nedeni bilinmeyen ateş tanısı ile izlenen ve incelemelerde enfeksiyöz veya nonenfeksiyöz bir nedenin sap-
tanamadığı, eksizyonel biyopsi sonucu Histiyositik nekrotizan Lenfadenit, Kikuchi-Fujimoto Hastalığı olgusunun tartışıl-
ması amaçlanmıştır.

OLGU: 26 yaşında bayan hasta 2 ay önce boynun sol tarafında şişlik nedeni ile Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi kliniğine başvurarak sialoadenit tanısı ile antibiyotik tedavisi alıyor ancak antibakteriyel tedaviye cevap ver-
meyen ve ateş şikayetleri de başlayan hasta Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğince de-
ğerlendirildi.

Hastanın fizik muayenesinde Ateş: 38°C, TA:110/70 mmHg, Nb: 88/dak., Boyun sol servikal bölgede 3 x 2 cm ve 1 x
1.5 boyutlarında orta sertlikte hassas LAP’ler saptandı. Diğer sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Labora-
tuar incelemelerinde Lökosit sayısı 3500/mm3, Eritrosit sedimentasyon hızı 41 mm/saat, Periferik Yayma incelemesinde
%56 lenfosit, %30 Nötrofil, %8 monosit, %2 bazofil ve %4 atipik lenfosit saptandı.

Biyokimyasal test sonuçları, mikrobiyolojik kültür ve seroloji test sonuçları, radyolojik görüntüleme sonuçları normal ola-
rak değerlendirilen; Lenfoma, tüberküloz, otoimmün hastalıklar, Parvovirüs B19 infeksiyonu ve diğer enfeksiyöz hastalık-
lar yönünden ayırıcı tanısı yapılan hasta Eksizyonel biyopsi sonucu Histiyositik nekrotizan Lenfadenit, Kikuchi-Fujimoto
Hastalığı tanısı ile 6 ay süre ile izlendi. İzlem süresi içerisinde şikayetleri kalmayan hastada nüks saptanmadı.

Sonuç olarak; nedeni bilinmeyen ateş olgularında Kikuchi-Fujimoto Hastalığı gibi özellikle genç erişkin kadınlarda nadir
görülen hastalıklarda düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi fujimoto hastalığı, Lenfadenopati, Nedeni bilinmeyen ateş
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Diğerleri

Hastane Personelinde ‹nfluenza Afl›lamas› Sonras› Yan Etkilerin 
De¤erlendirilmesi

Özden Kemalettin1, Savcı Ayşe Berivan2, Özkurt Zülal1, Erol Serpil1, Kadanalı Ayten1, 

Kızıloğlu Gülseren2, Aras Asuman2, Parlak Mehmet1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi

GİRİŞ-AMAÇ: İnfluenza, epidemi ve pandemilerle seyretmesi yanında, pulmoner komplikasyonlar sonucu ölümle-
re yol açması nedeniyle tüm dünyada önemini ve ciddiyetini koruyan akut viral bir enfeksiyondur. Yaşlı kişilerde ve
altta yatan kronik hastalığı olanlarda influenzanın komplikasyonlarının arttığı bilinmektedir. Bu riski azaltmak için,
duyarlı hastalarla yakından ilgilenen kişilerin de aşılanması önerilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanları aşılama için
önemli hedef gruplardan biri olmaktadır.
YÖNTEM: Kasım 2006 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 230 sağlık çalışanı inaktive inf-
luenza aşısı ile aşılanmıştır. Aşılanan personel istenmeyen etkiler hakkında bilgilendirilmiş; ayrıca hazırlanan yan et-
ki formu aşılanan kişilere dağıtılarak olası etkilerin özelliklerini kaydetmeleri istenmiştir. Daha sonra formlar topla-
narak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye 165 kişi alınmıştır. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışanların muaye-
nesi de yapılmıştır.
BULGULAR: Aşılama sonrası en sık görülen istenmeyen etki, 80 kişide (%48.5) aşı yapılan yerde lokal ağrı şeklin-
de bildirilmiştir. Sık görülen istenmeyen etkiler, 40 kişide (%24.2) kırgınlık, 36 kişide (%21.8) halsizlik, 32 kişide
(%19.4) kas ağrıları ve 21 kişide (%12.7) baş ağrısı şeklinde sıralanmıştır. Sık karşılaşılan ve daha az görülen isten-
meyen etkiler Tablo 1’de toplu olarak verilmiştir.
SONUÇLAR: Yan etkiler genel olarak değerlendirildiğinde, çok çeşitlilik gösterdiği ama kısa süreli ve hafif etkiler ola-
rak karşımıza çıktığı, işgücü kaybına neden olmadığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşı, İnfluenza, Yan etki
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Tablo 1. Aşılama sonrası sık görülen yan etkiler

Lokal yan etkiler Sayı %

Ağrı 80 48.5

Kızarıklık 17 10.3

Şişlik 17 10.3

Ekimoz 7 4.2

Sistemik yan etkiler

Ateş 19 11.5

Bulantı 13 7.9

Halsizlik 36 21.8

Kırgınlık 40 24.2

Baş ağrısı 21 12.7

Kas ağrısı 32 19.4
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Diğerleri

Nedeni Bilinmeyen Atefl Olgular›m›z›n De¤erlendirilmesi

Ünlü Figen, Nayman Alpat Saygın, Erben Nurettin, Doyuk Kartal Elif, 

Özgüneş İlhan, Usluer Gaye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde en sık primer enfeksiyon hastalıkları, kollajen doku hastalıkları, neop-
laziler yer alır. Bu çalışmada kliniğimizde yatırılarak izlenen 54 nedeni bilinmeyen ateş olgusunun etiyolojisinin be-
lirlenmesi amaçlandı.

YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada Ocak 2002-Ağustos 2007 tarihleri arasında kliniğimizde yatırılarak izlenen ne-
deni bilinmeyen ateş olguları retrospektif olarak incelendi. Hasta dosyalarından cins, yaş, aldığı tanı, yatıştan son-
ra tanı konulan süre (gün), tanı konulmadan önce ateşli geçen süre (gün) verileri elde edildi. İstatistiki analizlerden
ki-kare testi, student t-testi, pearson korelasyon analizi kullanıldı.

BULGULAR: Toplam 54 olgunun 41’i (%76) erkek, 13’ü (%24) kadındı. Çalışma grubunu oluşturan olguların yaş
ortalaması 41.22 ± 17.59 idi. Erkeklerin yaş ortalaması (39.37 ± 17.07) ile kadınların yaş ortalaması (47.08 ± 18.58)
arasında fark bulunamadı (t= 1.329; p= 0.200). Olguların 13’ünde (%24.0) tanı konulamazken; 18 (%33.3) kişiye
enfeksiyon hastalığı, 13 (%24.1) kişiye kollajen-vasküler hastalık, 5 (%9.3) kişiye neoplazi tanısı konuldu. 5 (%9.3)
hastada diğer tanılar düşünüldü. Tanı konulamayan 13 olgunın 12’si (%92.3) erkek, 1’i (%7.7) kadındı. Erkekler ile
kadınlar arasında tanı konulamama açısından bir fark bulunamadı (x2= 2.514; p= 0.113). Herhangi bir tanı konu-
lan 41 (%75.9) olguda, tanının konduğu süre (gün) ile tanı konulmadan önceki ateşli olunan süre (gün) arasında
ilişki bulunamadı (r= 0.290; p= 0.065).

SONUÇ: Çalışmamızda nedeni bilinmeyen ateş olgularına tanı konulamaması yüksek oranda olup bir hasta dışın-
da ateş spontan gerilemiştir. Tanı konulan olgular arasında enfeksiyon hastalıkları en yüksek sıklığa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Kollajen doku hastalığı, Nedeni bilinmeyen ateş, Neoplazi
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Aksoy N,  238, 240

Aksoy S, 207

Aksu HSZ, 155, 234, 240, 252

Aktafl E, 152, 154

Akyüz AR, 225

Alabaz D, 238

Al›c› Ö, 215, 218

Al›flkan H, 140, 192, 226

Alpay Y, 218, 246

Altay FA, 174

Alt›ndifl M, 179, 245

Altunçekiç A, 203

Altuntafl Ayd›n Ö,  202

Altuntafl SH, 147

Apayd›n S, 254

Ar C, 254, 255

Aras A, 261

Aras E, 193

Arda B, 59, 160, 188, 252, 260

Arman D, 99, 203, 220, 224, 244

Arslan F, 254

Arslan H, 140, 192, 226

Arslan T, 163

Artafl H, 161, 164

Aflç› Z, 176

Ata N, 220

Ataman Hatipo¤lu Ç,  238

Atan A, 156

Avc› ‹Y, 21

Avkan O¤uz V, 103

Avflar E, 254

Ayafll›o¤lu E, 210, 217, 218, 246

Aydemir H, 152, 154, 234

Aydemir fi, 228

Ayd›n AF, 179, 184

Ayd›n AÖ, 156

Ayd›n K, 170

Ayd›n MA, 147

Ayd›n Ö, 196, 197, 199, 200,  225, 226

Ayd›n S, 149, 158,  254

Ayd›n Y, 255

Aydo¤du FB, 141

Aygün FÖ, 147

Aygün G, 189

Ayhan MS, 233

Ayk›n N, 140, 156, 166, 172

Aykut Arca E, 209, 211, 213, 214, 247

Aypak A, 232

Azap A, 155

B

Bahçebafl› T, 182

Bakar M, 146, 202

Balaban N, 156, 197, 206, 235

Balasar B, 141, 151

Balc› E, 174

Balc› M, 154

Bal›k ‹, 194

Bardak S, 188

Baflo¤lu N, 160

Bafltu¤ A, 142

Bat›rel A, 206

Bayaz›t FN, 150,  167, 197

Baydar ‹, 227

Bay›k M, 177

Baykam N, 147, 185

Bayraktar N, 194

Bayram A, 225

Bektafl S, 152

Beflirbellio¤lu BA, 158, 193

Bilen fi, 150

Bilgili E, 156

Birengel S, 155, 208

Bitirgen M, 141, 151, 154, 239, 258, 260

Bodur H, 142, 150, 167, 197, 206, 

235, 247

Bulut C, 169, 181,  221,  235

Bulut Y, 208

Buz¤an T, 171

Büyükatefl M, 152

C-Ç

Can Ö, 255

Candevir A, 155, 205, 234, 238, 240, 252

Canpolat T, 189

Cesur S, 169, 235, 244

Ceylan B, 146, 153, 159, 180, 181, 

253, 256

Cihangiro¤lu M, 161, 164,  194

Coflkun Ö, 158, 193

Coflkun Y, 146

Çabadak H, 232

Ça¤ Y, 144,  211

Ça¤lar Ö, 244

Ça¤layan D,  260

Çak›r S, 182

Çakmak E, 238, 240

Çal›k fi, 148, 160, 233

Çal›flaneller T, 145

Çaylan R, 163

Çayl› M, 205

Çeken S, 210, 217, 248

Çelebi G, 152, 154, 234

Çelik A, 143, 190

Çelik Ü, 238

Çelikbafl A, 147, 185

Çelikkol E, 146

Çetin ÇB, 249

Çetinkaya G, 179

Çetinkaya Z, 222

Çevik MA, 142, 150, 167, 171, 247

Çevik FÇ, 140, 156, 166, 172

Çiftçi ‹H, 222

Çileçeken N, 207

Çilli F, 228, 233

Çolak M, 245

Çolako¤lu fi, 140, 192, 226

D

Da¤l› SÇ, 182

Dede G, 202

Demir S, 179

Demirda¤ K, 144

Demirdal T, 77, 176, 222

‹NDEKS
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Demirel A, 255

Demirhan G, 211

Demirk›ran O, 189

Demirli K, 182

Demiro¤lu YZ, 140, 189, 192,  226

Demiröz AP, 169, 181, 221, 235, 244

Demirtürk N, 176, 222

Deveci A, 159

Deveci S, 258, 259

Dilek AR, 148, 208

Dilek N, 208

Dinç G, 249

Dizbay M, 203, 220, 224, 244

Do¤an M, 211

Do¤an S, 157

Do¤an SM, 152

Do¤ru A, 196, 197, 199, 200, 225, 226

Dokuzo¤uz B, 147, 185

Dolapç› ‹, 155

Doyuk Kartal E, 168, 176, 177, 193,  

231, 232, 241, 262

Duran M, 153

E

Elbir P, 226

Elbir T, 196

Elhan A, 208

Elmas T, 143

Erayman ‹, 141, 151, 154, 239, 258, 260

Erbay A, 150, 167, 197, 235, 247

Erben N, 168, 176, 177, 193,  231, 

232, 241, 262

Erbil K, 167

Erdem D, 150

Erdil F, 142

Eren G, 180, 181, 253, 256

Eren H, 197, 200

Eren fi, 147, 185

Ergen P, 226

Ergönül Ö, 147

Ergüt SB, 203, 220, 224

Erkufl ME, 225

Ermifl H, 189

Ero¤lu C, 152, 178

Ero¤lu M, 147, 185

Erol B, 206

Erol Ç,  220

Erol S, 162, 261

Ersoy fien S, 197

Ertem OT,  177

Ert›nmaz Özkan A, 255

Esen B, 246

Esen fi, 152, 178

Esener H, 147

Eser Karl›da¤ G, 144

Eyigün CP,  158, 193

F-G

Fatih Y, 205

Ferhano¤lu B, 254, 255

F›rat V,  258

Fincanc› M, 146, 159, 180, 181, 253, 256

Gedik H, 166

Gen R,  175

Genç N,  239, 260

Gençer S, 95, 144, 206, 211

Gençtoy G, 230

Geyik MF, 117, 205

Göçmen S, 248

Göksel S, 149

Göksu M, 201

Görgülü E, 147

Görümlü G,  229

Gözel MG, 142, 150, 167, 235, 247

Güçlü E, 182

Gül HC, 158, 193

Gül S, 168

Gülamber C, 179

Gülderen E, 247

Gün FA, 248

Günayd›n M, 41

Gündefl S, 33, 207

Gürbüz Y, 168, 174

H-I-‹

Hasanreiso¤lu B, 248

Hayk›r A, 202, 236

Hepgüler KS, 169

H›zel K, 89, 220

Hoflo¤lu S, 205

Irmak H, 169, 235, 244

‹kizo¤lu G, 230

‹leri F, 220

‹sbir B, 233, 259

‹skender G, 142, 174, 198

‹skender S, 151, 170,  241

K-L

Kadanal› A, 25, 162, 261

Kalayc› R, 179, 245

Kandemir B, 141, 151, 154, 239, 

258, 260

Kandemir Ö, 109, 175, 201, 230,245

Kany›lmaz D, 235

Kaplan Y, 258, 259

Kara AR, 189

Karabay O, 19, 182

Karab›çak N, 246

Karabiber N, 209, 211, 213, 214, 

247, 248

Karabulut B, 229

Karaca C, 162

Karaca M, 258

Karaçorlu S, 201

Karahan ZC, 235

Karakaya Y, 249

Karakoç E, 244

Karakoyun M, 236

Karakoyun MÇ, 238

Karamercan G, 155

Karao¤lan ‹, 227

Karatafll› M, 189

Karkaç E, 232

Kart Yaflar K, 202, 203

Kaya A, 175, 201

Kaya B, 206

Kaya ‹, 178

Kaya K›l›ç E, 169, 221, 235

Kaya O, 147, 160

Kaya S, 171, 173

Kaya SD, 211

Kaygusuz S, 210, 217, 218, 246

Keske fi, 163

Keskin A, 152, 154

K›l›ç D, 210, 217, 218, 246

K›l›ç SS, 148

K›n›kl› S, 169, 181, 221, 235, 244

K›z›lo¤lu G, 261

K›z›lok T, 193

Kibar F, 155, 234, 238, 240

Kizirgil A, 148

Kocabafl E, 238

Konuk SM, 199

Korkmazel O, 156

Kostako¤lu U, 225

Köko¤lu ÖF, 121

Köksal ‹, 151, 170, 241

Kömür S, 155, 234

Köse fi, 145, 255

Köseli D, 260

Kubar A, 167

Kul S, 225

Kulaç E, 171

Kulan FK, 225

Kulo¤lu F, 91, 143, 190
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İndeks

Kurflun fi, 206

Kurt H, 208

Kurt YG, 167

Kurtaran B, 155, 205, 234, 238, 

240,  252

Kurto¤lu Y, 169, 235

Kurutepe S, 249

Kuflcu F, 143, 168, 236

Kutsal A, 7

Kuzgunkaya N, 146

Kuzucu L, 145

Küçükbayrak A, 182

Külah C, 234

Leblebicio¤lu H, 1, 152, 178

M-N

Mahli A, 224

Mart SZ, 206

Memiko¤lu KO, 194, 208

Memiflo¤lu N,158

Memiflo¤lu R, 158

Meriç H, 241

Mert A, 189, 255

Mert Dinç B, 209, 211, 213, 214, 

247, 248

Mete B, 149, 254, 255

Metin DY, 188

Midilli K, 254

Mumcuo¤lu ‹, 156, 197, 206, 235

Müderriso¤lu C,  180

Nam›duru M,  227

Nayman Alpat S, 168, 176, 177, 193, 

231, 232, 241, 262

Naz H, 140, 156, 166, 172

Nazl›can Ö, 203

Nemli SA, 168

Nurlu Temel E, 160

O-Ö

O¤an MC, 142, 174, 198

Onur E, 249

Oral B, 236, 238

Öngören fi, 255

Öngürü P, 142, 167, 193, 197, 247

Örs F, 158

Özaras R,  149, 255

Özayd›n ‹, 157, 188

Özbay Y, 144

Özbek U, 208

Özdemir D, 182

Özdemir H, 245

Özdemir K, 203, 220, 224

Özdemir Ö, 145

Özden K, 162, 261

Özden M, 144, 148

Özer S, 144, 206, 211

Özgünefl ‹, 63, 168, 176, 177, 193, 

231, 232, 241, 262

Özgünefl N, 196, 197, 199, 200, 225, 226

Özkantar GÜ, 248

Özkurt Z, 162, 261

Özmen B,  249

Öztoprak N, 152, 154, 234

Öztuna V, 245

Öztürk DB, 143, 168, 236

Öztürk Ö, 160

Öztürk R, 149, 254, 255

Öztürk S, 155

P-R

Parlak M, 162, 261

Parlak Z, 205

Paydafl S, 252

Pektafl K,  179

Pelitli TS, 244

Piflkin N, 152, 154, 234

Polat C, 245

Pullukçu H, 148, 160, 192, 200, 228, 

229, 233, 252, 260

Ruksen M, 188

S-fi

Safran A, 171

Salto¤lu N, 149, 234

Sar› N, 220

Sar› T, 236, 238

Savaflç› Ü, 158

Savc› AB, 261

Say›l›r K, 142, 174, 198

Seyahi N, 254

Seza ‹nal A, 234

Sezer K, 175

Sipahi H, 200

Sipahi OR, 13, 148, 160, 188, 192, 200, 

228, 229, 233, 252, 260

Soysal F, 180, 181, 256

Soysal T, 254, 255

Söylemez P, 176

Sözen EE, 151, 170, 241

Suntur BM, 169

Sünbül M, 152, 178

fiahin E, 175, 201, 230

fiahin ‹, 157, 188

fiahin S, 144, 206

fiahin S, 196

fianl› UA, 229

fien N, 189

fien S, 211, 213, 214, 232, 248

fien fi, 215, 218

fiencan ‹, 143, 168, 174, 202, 236

fienel AC, 241

fiengöz G, 146, 202, 203

fienol fi, 200

fiiflman G, 153

T

Tabak F, 149, 158, 254, 255

Tahmaz L, 193

Tanyüksel M, 193

Taflbakan MI, 148, 160, 192, 200, 228, 

229, 233, 252, 260

Taflbakan MS, 148

Tafler B, 163

Taflk›n SS, 210, 217

Taflova Y, 155, 205, 234, 238, 240, 252

Taflyaran MA, 163

Tekeli A, 155

Tekin R, 205

Toraman ZA, 148, 208

Toruno¤lu MA, 171

Tosun S, 67, 177, 178, 233, 258, 259

Tözalgan Ü, 202

Tuncel A, 156

Tuncer Ertem G,  236, 238

Tunçkale A, 254

Turan H, 145

Turan T, 225

Turgay N, 192

Turunç T, 140, 189, 192, 226

Tülek N, 181

Tünger A, 160, 228, 229

Tünger Ö, 83, 249

Türk Ar›bafl E, 141, 151, 154, 239, 

258, 260

Türken M, 255

Tütüncü EE, 143, 174, 236

U-Ü

Ulu A, 185

Ulusoy S, 160, 188, 192, 200, 228, 

233, 252, 260

Ulutan F, 220

Ulutürk R, 253
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İndeks

Us E, 235

Uslu M, 202

Usluer G, 168, 176, 177, 193, 231, 

232, 241, 262

Üç›fl›k AC, 196, 197, 199, 200, 225, 226

Ülkü B, 255

Ünal Kayaaslan B, 150

Ünlü F, 262

Ürkmez S, 189

Üstün C, 205

Üstün H, 181

Üstünda¤ K, 149

Y-Z

Ya¤l› F, 196, 226

Yalç›n D, 225

Yaman G, 159

Yaman H, 167

Yamazhan T, 148, 192, 200, 233, 

252, 260

Yanmaz E, 194

Yapar D, 163

Yaprakc› S, 185

Yaflar M, 188

Yavuz A, 171

Yavuz ‹, 151

Yavuz S, 252

Yaylagül Ö, 227

Yaz›c› S, 196, 197, 199, 200, 225, 226

Yenidünya G, 254

Yerlikaya E, 189

Yeflilyurt M, 190

Yetener V, 156, 206

Yetkin MA, 181, 236

Y›ld›r›m C, 159, 253

Y›ld›r›m C, 182

Y›ld›r›m F, 202, 203

Y›ld›r›m M,  206

Y›ld›r›m M, 157, 182, 188

Y›ld›r›m N, 159

Y›ld›r›m N, 233

Y›ld›z E, 236, 238

Y›ld›z F, 208

Y›lmaz D, 234

Y›lmaz G, 151, 170, 241

Y›lmaz GR, 129, 171, 221

Y›lmaz H, 152

Y›lmaz T, 194

Y›lmaz T, 233, 259

Y›lmaz U, 169

Yolas›¤maz A, 192

Yousefi RA, 183

Yörük G, 146, 159, 253

Yulu¤kural Z, 143, 190

Yurtseven T, 188

Yücel K, 177

Yücetürk M, 259

Yüksel D, 177, 258

Zarakolu P, 238

Zehra S, 205

Zer Y, 227

Z›val›o¤lu M, 178
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