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OLGU 1
53 yaşında kadın hasta
Multiple Miyelom
VAD 5 kür
Kemoterapiye yanıt yok 
 (%70 plazma hücreleri) 

Velcade+Dekort
OKİT (Alkeran)



MM-OKİT 

6. gün 
Lökosit 152/mm3 nötrofil 105/mm3

Ateş 38,7

Fizik bakıda enfeksiyon odağı yok
Kan/kateter kültürleri  alındı

Sefoperazon sulbaktam 3X2 g iv



Tedavinin 3. günü
Genel durumu bozuldu
TA: 80/60 mmHg

Vankomisin  alerji
Teikoplanin
Kan kültürleri + kateter kültürü (port)



Tedavinin 4. günü
Genel durumu kötü
Öksürük, balgam çıkarma 
Solunum muayenesinde bilateral raller 
Hipoksi
YBÜ
Balgam kültürü gönderildi
GM antijeni





 Akciğer grafisini nasıl yorumlarsınız?



Tedavi yaklaşımınız

A) Karbapeneme geçerim
B) Antifungal eklerim
C) Trimetoprim sulfometaksazol eklerim
D) Karbapenem + TMP/SMX
E) Karbapenem + TMP/SMX + Antifungal



Karbapenem + TMP/SMX + Antifungal

HRCT



Nötropeni öncesi HRCT





Her iki akciğerde 9 Ocak 2009 tarihli BT ile 
kıyaslamalı değerlendirmede takipte yeni 
gelişen yaygın dağınık asiner opasiteler 
fokal konsolidasyon alanları izlenmektedir. 
Görünüm fungal enfeksiyona sekonder 
olabilir.



Kateter kan kültürü MRKNS

Kan kültürlerinde üreme yok



Kateter çekilmeli mi?
A)Evet

B)Hayır



GM antijeni 0,77

Klasik Amfo B alerji Vorikonazol



Tedavinin 6. günü

Ateş yanıtı yok
Nötropeni devam  

148/ mm3

Balgam kültürü (2): 
Acinetobacer baumanii

AMİKASİN S
SEFTAZİDİM R 
DOKSİSİKLİN R
SEFEPİM R 
İMİPENEM R
MEROPENEM R
NETİLMİSİN I 
SEFOPER/SULB I 
KOTRİMOKSAZOL R
TİGESİKLİN S 
PİP/TAZO R



Tedavi yaklaşımınız nasıl  olur?

A) Sefo/sulb.+Amikasin
B) Tigesiklin
C) Kolistin iv/inh
D) Sefo/sulb.+ Amikasin + Tigesiklin

Karbepenemi kesip



Sefo/sulb.+ Amikasin + 
Tigesiklin (3 gün sonra)

Laboratuvardan 
kolistin ve rifampisin 
çalışması istendi



22 mikrobiyolojik çalışma
2384 Acinetobacter spp. (1906 A. 

baumannii)
%90 duyarlı

Karbapenem direçli kökenlerde %89 
etkili

Kolistin dirençli kökenlerde 1/10 direnç





8 retrospektif klinik çalışma
42 ağır hasta (31 solunum yolu 

infeksiyonu)
28 olgu kombinasyon tedavisi
32/42 tedavi başarılı
3 olguda tedavi altında tigesiklin direnci



9. gün

Ateşleri devam ediyor, genel durumu orta

Nötrofil:710/mm3

Trombositopeni



11. gün

Balgam kültürü: 
C. albicans

AMB-0.75 
FLU-3 
 İTR-0.016 
VOR-32^ 
CASP-0.047 



Candida etken mi?

A) Etken olma olasılığı yüksek tedavi 
değişikliği yaparım

B) Etken olma olasılığı düşük tekrar solunum 
yolu örneği gönderirim



Kandida pnömonisi
 Solunum yollarından Candida ?

Çoğunlukla kolonizasyon 
(Rello et al Chest 1998)

Postmortem örnekleme ile % 40 solunum 
yollarında Candida kolonizasyonu ancak  
% 8 Candida pnömonisi saptanmış.

Am J Respir Crit Care Med 1997



Oral sürüntü örneği aynı antifungal 
duyarlılığa sahip C. albicans

Uygun ağız temizliği yapıldıktan sonra 
alınan balgam örneğinde üreme yok



13. gün 

Öksürük, balgam, ateşleri devam ediyor 
 Solunum muayenesinde raller 

BRONKOSKOPİ



15. GÜN
BAL ve bronkoskoik aspirasyon örnekleri

Acinetobacter baumanii 
Kolistin S
Rifampisin R

Mantar elemanı görülmedi, üreme olmadı

Pneumocystis jirovecii -



Sefo/sulb.  10. gün
Amikasin    10. gün
Tigesiklin     7. gün

Tedavi altında kültür pozitifliği devam 
ediyor



Kolistin inhaler + iv tedavisi eklendi



25. gün

Ateş yok
Solunum bulguları geriledi
Kontrol balgam kültürlerinde üreme yok





21 MDR Acinetobacter spp.(17)
Pseudomanas spp. (4)

2X1 Milyon Ü inhaler
14 gün  (2-36 gün)
Klinik yanıt :%57.1
Mikrobiyolojik yanıt:%85.7



 Mortalite %46
 7 hasta altta yatan hastalığı nedeniyle ex
 Atfedilebilir mortalite %14.3
 1 hastada bronkospazm
 iv form akciğer epitel sıvısına geçiş?
 Nefrotoksisite



Aerosolized colistin for the treatment of nosocomial 
pneumonia due to multidrug-resistant Gram-
negative bacteria in patients without cystic fibrosis

8 MDR Acinetobacter/Pseudomonas
6 VİP
%50 sadece kolistine duyarlı
1.5-6 Milyon Ü
Ortalama 10 gün
7 olguda kombinasyon
Tedavi başarısı 7/8  (4 kür, 3 düzelme)

Critical Care 2005,



VİP MDR Acinetobacter spp.
Kolistin (21 hasta) İmipenem (14 hasta)
Etkinlik (%57) ve mortalite (%61-64)
6  nefrotoksisite

Garnacho-Montero J, Clin Infect Dis 2003, 36:1111-1118



60 MDR nozokomiyal infeksiyon
 Acinetobacter spp.
 Pseudomanas spp. 

Klinik yanıt %58
Pnömoni %25

Levin AS, Intravenous colistin as therapy for nosocomial infections caused by 
multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. Clin 
Infect Dis 1999



Ege Hematoloji Sürveyans 2008

45%

55%
Gr(+)
Gr(-)

 FEN atak :231
 NBA :111
 MDE :120

E.coli :%43
Acinetobacter spp. :%26
Klebsiella spp. :%21
Pseudomonas spp.    :%10

KNS :%65

Enterococcus spp  :%20

S. aureus : %15



ESBL
E.coli %33
Klebsiella spp. %28

Acinetobacter spp.
Karbapenem R  :%82
Sefo/sulb       R  :%23  I:%41
Netilmisin      R   :%12

Pseudomonas spp.
Karbapenem R  :%33
Kinolon          R  :%50
Amikasin       R   :%16



MR 
KNS %86
S. aureus %50

Enterococcus spp. 
VRE (3/11)  %27




