


Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK anısına düzenlenen 
“İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı”na 
Hoşgeldiniz...

“İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı” İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

alanında yaşanan ve meslektaşlarımızdan gelen soru(n)ların tartışılması ve çö-

züm önerilerinin paylaşılması fikri temel alınarak planlandı. Sizlerden e-poster 

olarak gelen soru(n)lar doğrultusunda oturumlar ve sunumlar şekillendirildi. 

İlginiz ve aldığımız geri bildirimler ile farklı, yenilikçi ve paylaşımcı bir ortamda 

Çalıştay’ı gerçekleştireceğimize emin olduk. Meslektaşlarımız tarafından yazı-

lan 200’ün üzerinde e-posterde yer alan tüm soru(n)lar zaman kısıtlılığı nede-

niyle Çalıştay’da ele alınamasa da Çalıştay’ın kapanışı olmayacak ve İnfeksiyon 

Dünyası Platformu (www.infeksiyondunyasi.org)’nda her bir soru(n) tek tek 

ele alınarak konunun önde gelen uzmanlarıyla tartışılmaya devam edilecek. 

Çalıştay’ı sizlerden aldığımız güç ve enerji ile organize ettik ve yaklaşık bir yıl 

üzerinde çalıştık. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK’e yakışır bir Çalıştay olmasını umu-

yoruz. Bizlerle birlikte olmayı tercih eden katılımcı ve davetimizi kabul eden 

konuşmacılara, Çalıştay’a koşulsuz olarak destek veren ilaç endüstrisine te-

şekkür ederiz. Çalıştay’ımızda “Özne” sizsiniz...

Faydalı olması dileğiyle...

“İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı“

Düzenleme Kurulu ve Yürütücüleri

H
o

şg
e

ld
in

iz
20-23 Mart 2014

 Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara

http://calistay.infeksiyondunyasi.org

Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler



Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Erdal AKALIN

Prof. Dr. Emin TEKELİ

Prof. Dr. Kurtuluş TÖRECİ

Çalıştay Yürütücüleri

Doç. Dr. F. Nurhayat BAYAZIT

Ecz. İbrahim ÇEVİK

Stajyer Dr. Numan İlteriş ÇEVİK

Doç. Dr. Murat DİZBAY

Doç. Dr. F. Şebnem ERDİNÇ

Doç. Dr. E. Ediz TÜTÜNCÜ

Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Halis AKALIN

Prof. Dr. Hamdi AKAN

Prof. Dr. Murat AKOVA

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. İsmail BALIK

Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Prof. Dr. Ayşe KALKANCI

Prof. Dr. Ateş KARA

Prof. Dr. Volkan KORTEN

Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

Doç. Dr. Hasan TEZER

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Onur URAL

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

İnfeksiyon
Dünyası

20-23 Mart 2014

İNFEKSİYON DÜNYASI 

Çalıştay Kitabı 

Ankara

ISBN: 978-605-4488-49-0

24 Mart 2014

Yayıncı Kuruluş: BİLİM SEL TIP YA YI NE Vİ

Bükreş Sokak No: 3/20 Kavaklıdere/ANKARA

Tel: 0312 426 47 47 • 0312 466 23 11

Faks: 0312 426 93 93

e-posta: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com

www.bilimseltipyayinevi.com

www.bilimseltipyayinevi.com

Organizasyon Sekretaryası

 

Diamed Kongre Organizasyon Ltd. Şti.

Servi Sokak No: 31/2 Kurtuluş-ANKARA

Tel: 0 312 434 42 73 Faks: 0 312 434 42 73

Hakan GÜNEL

GSM: 0533 247 66 27  

e-posta: hakan@diamed98.com

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 

Genel Sekreterliği

Ecz. İbrahim ÇEVİK

Stajyer Dr. Numan İlteriş ÇEVİK

Bükreş Sokak No: 3/18 

Kavaklıdere-ANKARA

Telefon: 0 312 426 47 47 

 0 312 466 23 11

Faks: 0 312 426 93 93

e-posta: calistay@infeksiyondunyasi.org

İLETİŞİM

KURULLAR

20-23 Mart 2014
 Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara

http://calistay.infeksiyondunyasi.org

Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler



i
ç
i
n
d

e
k

i
l
e
r

Posterler
P-001/P-17139

İndeks215

Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK
Biyografiiv

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı Bilimsel Programıv

Sözlü Bildiriler
S-01/S-0351

20-23 Mart 2014
 Ramada Plaza, Söğütözü-Ankara

http://calistay.infeksiyondunyasi.org

Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına

Güncel Soru(n)lar-Pratik Çözümler



Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK

21.07.1965 tarihinde Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 

doğdu.

Sırasıyla, İskilip Misak-ı Milli İlkokulu, İskilip Ortaokulu, 

İskilip Lisesi ve 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İstan-

bul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1989 yı-

lında Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kurum Hekimi olarak 

göreve başladı.

1990 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

uzmanlık eğitimine başladı, aynı hastanede 1995 yılın-

da Başasistan, 2000 yılında Başhekim Yardımcısı oldu. 

Başasistanlığı döneminde 1996 yılında İnfeksiyon 

Kontrol Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti. Sürve-

yans formlarının ve sürveyans sisteminin oluşturulma-

sına büyük katkı sağladı. “Sürveyans” isimli bir bülten 

çıkardı. Hastane İnfeksiyonu Tanımlarının ve Mikrobiyolojik Tanı Rehberi’nin yayımlanmasını organize etti. 1998 

yılında konu ile ilgili yasal bir yaptırım olmaksızın antibiyotik kısıtlaması yapılmasını organize etti.

2001 yılında yapılan şef yardımcılığı sınavını kazanarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksi-

yon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Refik Saydam 

Hıfzıssıhha Merkezi’nin en genç Başkanı olarak göreve getirildi.

2003 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı görevinden ayrılarak, Ankara Numune Eğitim ve Araş-

tırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde Şef Yardımcısı olarak çalışmaya devam 

etti. Pek çok İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanının yetiştirilmesinde büyük emek verdi.

Her fırsatta mesleğini çok sevdiğini ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında çalışan hekimlere 

uzmanlık dalının saygın hale getirmek için önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Bilimsel olarak derleyebildiğimiz kadarıyla yurt içi ve yurt dışı kongrelerde 52 bildirisi, 52 yurt içi, 23 yurt dışı der-

gilerde yayımlanmış makalesi, çok sayıda kurs, sempozyum ve kongre konuşması bulunmaktadır. Beş bülten, 18 

dergi ve 100’den fazla kitap yayımlanmasını organize etti. İnfeksiyon Dünyası Dergisi bu yayınlar arasında bilim-

sel ve aktüel bilgiler içeren,  benzeri olmayan, farklı bir dergi olarak yer aldı. 2000-2008 yılları arasında 22 kongre, 

sempozyum, kurs ve eğitim toplantısı organizasyonunda aktif olarak rol aldı.

ANKEM Derneği, Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, ESCMID, KLİMİK Derneği, Türk Mikrobiyoloji 

Cemiyeti, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, Türkiye EKMUD ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği’nin 

üyesi olan Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK bu derneklerden bir kısmının kurucu üyeliğini yaptı ve yönetim kurullarında 

görev aldı. Sağlık Bakanlığının Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve Hastane İnfeksiyonları konusundaki bilimsel danış-

ma kurullarının yanı sıra Bağışıklama Danışma Kurulu’nda da yer aldı.

24 Mart 2008 tarihinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
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BİLİMSEL PROGRAM

20 MART 2014, PERŞEMBE

08:30 - 13:30 KAYIT

08:30 - 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

09:30 - 10:30 ANILAR ve İLK YAYINLAR
Oturum Başkanları: Erdal AKALIN, Emin TEKELİ, Kurtuluş TÖRECİ

10:30 - 10:45 Ara  

10:45 - 11:15 SERBEST KÜRSÜ: Viral Hepatitler, HIV/AIDS
Oturum Başkanı: Özlem KANDEMİR

11:15 - 11:30 Ara

11:30 - 12:30 SATELLİT 1 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: Kronik Hepatit B Tedavisinde Gerçek Öncelikler
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Konuşmacı: Mustafa Kemal ÇELEN
Konu: Kronik Hepatit C Tedavisinde Dönüşüm Başlıyor
Oturum Başkanı: İsmail BALIK
Konuşmacı: İft ihar KÖKSAL

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 

13:30 - 14:30 SATELLİT 2 (ABBVIE)
Konu: Olgularla HIV Tedavisi
Konuşmacı: Yazdan YAZDANPANAH

14:30 - 14:45 Ara

14:45 - 16:15 VİRAL HEPATİTLER 
Sunum Biçimi: CANLI KONSEY 
Oturum Başkanları: İsmail BALIK, Onur URAL
e-poster Sunucuları: Sibel ALTUNIŞIK TOPLU, Aslı HAYKIR SOLAY, Gülşen İSKENDER, 
                                       Ferit KUŞÇU, E. Ediz TÜTÜNCÜ

Gebelerde HBV Yönetimi
Delta Ko-infeksiyonu
Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisi
İmmünsüpresif Hastalarda HBV Yönetimi
Kronik HBV ve HCV İnfeksiyonlarının Tedavisinde Yan Etki Yönetimi

Kenan HIZEL
Mustafa Kemal ÇELEN

Nazlım AKTUĞ DEMİR
Rahmet GÜNER

Cemal BULUT

16:15 - 16:30 Ara

16:30 - 18:00 HIV/AIDS 
Sunum Biçimi: KONUŞAN REHBERLER 
Oturum Başkanları: Volkan KORTEN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Aslıhan Burcu YIKILGAN, Tümer GÜVEN, Ahmet Çağkan İNKAYA, 
                                       Emre VUDALI

HIV İnfeksiyonu Tanı Algoritması: Western-Blot Şart mı?
HIV/AIDS Konfi rmasyonu Nasıl Olmalı?

HIV Pozitif Hasta: Naif Olguya Yaklaşım

Temas Sonrası Profi laksi Kararı ve İlaç Temini ile İlgili Sorunlar

HIV Tanılı Olgularda İn Vitro Fertilizasyon

Gülden YILMAZ

Başak DOKUZOĞUZ

Fatma SARGIN

Deniz GÖKENGİN

18:00 - 18:15 Ara

18:15 - 19:15 SATELLİT 3 - KİM BİLGİSAYAR İSTER?* (ABDİ İBRAHİM İlaç Sanayi)
Sunucu: Dilek ARMAN

19:15 - 20:30 Akşam Yemeği

20:30 - 21:30 SON BİR YILDA İNFEKSİYON DÜNYASI
Yaşar BAYINDIR
Üner KAYABAŞ

* Satellit 3’te yer alan “KİM BİLGİSAYAR İSTER?” ödülü, Çalıştay Organizasyonu tarafından verilecektir.



vi ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

21 MART 2014, CUMA

08:30 - 09:15 SERBEST KÜRSÜ: Pediatrik İnfeksiyonlar, Aşı ve İmmünizasyon, 
İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
Oturum Başkanı: Metehan ÖZEN

09:15 - 09:30 Ara

09:30 - 11:00 PEDİATRİK İNFEKSİYONLAR 
Sunum Biçimi: YUVARLAK MASA 
Oturum Başkanları: Ateş KARA, Hasan TEZER
e-poster Sunucuları: Elif ÇELİKEL, Saliha KANIK YÜKSEK, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, 
                                       Cengiz UZUN

Yenidoğan Salgını İncelemesi 
Perinatal-Konjenital İnfeksiyonlar

Emre CANPOLAT 
Ali Bülent CENGİZ 

Solmaz ÇELEBİ 
Şevki ÇELEN

Ateş KARA 
Ahmet SOYSAL 

Hasan TEZER

11:00 - 11:15 Ara

11:15 - 12:15 SATELLİT 4 (GILEAD Sciences İlaç)
Konu: HIV Tedavisinde Güçlü ve Kolay Strateji
Oturum Başkanı: Volkan KORTEN
Konuşmacı: Figen KAPTAN
Konu: İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Yönetiminde Hasta Odaklılık: Teorinin Pratiğe Yansıması
Oturum Başkanı: Murat AKOVA
Konuşmacı: Nurcan BAYKAM

12:15 - 13:15 Öğle Yemeği

13:15 - 14:15 SATELLİT 5 (MSD Türkiye)
Konu: Herpes Zostere Yakından Bakış ve Korunma
Konuşmacı: Volkan KORTEN

14:15 - 14:30 Ara

14:30 - 16:00 AŞI ve İMMÜNİZASYON 
Sunum Biçimi: ANTAGONİZMA 
Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Serhat ÜNAL
e-poster Sunucuları: Özlem GÜZEL TUNÇCAN, Ateş KARA, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY,        
                                       Derya YAPAR

Pnömokok Aşısı: 23 Valanlı mı, 13 Valanlı mı?

HPV Aşısı: Gerekli mi, Gereksiz mi?
Ne zaman? Kime?

Boğmaca Aşısı; Koza Stratejisi Yeterli mi, Yeterli Değil mi?

Meningokok Aşısı; Herkese mi, Seçilmiş Olgulara mı?

Ata Nevzat YALÇIN/Murat AKOVA

Necla TÜLEK/İft ihar KÖKSAL

Gaye USLUER/Ayper SOMER

Ergin ÇİFTÇİ/

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

16:00 - 16:15 Ara

16:15 - 17:45 İMMÜNSÜPRESİF HASTADA İNFEKSİYONLAR
Sunum Biçimi: SİNERJİ
Oturum Başkanları: Hamdi AKAN, Murat AKOVA
e-poster Sunucuları: Özgür GÜNAL, Mehmet ÖZEN, Ahmet ŞAHİN
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22 MART 2014, CUMARTESİ

08:30 - 09:15 SERBEST KÜRSÜ: Mikrobiyoloji: Laboratuvar - Klinisyen İşbirliği, 
Yoğun Bakım İnfeksiyonları, Hastane İnfeksiyonları
Oturum Başkanı: Gökhan METAN

09:15 - 09:30 Ara

09:30 - 11:00 MİKROBİYOLOJİ: LABORATUVAR - KLİNİSYEN İŞBİRLİĞİ 
Oturum Başkanları: Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Ayşe KALKANCI
e-poster Sunucuları: Burçak CÖMERT KOÇAK, Bora DOĞAN, Ayça ÖZER DURMUŞLU,     
                                       Sedat VEZİR

Biyogüvenlik  
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Performans 
Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı 
Otomatize Tanımlama Sistemleri

A. Esra KARAKOÇ
Serap SÜZÜK

Emel UZUNOĞLU
Işın AKYAR

11:00 - 11:15 Ara

11:15 - 12:15 SATELLİT 6 (Novartis)
Konu: Gerçek Yaşam Verileri ile Daptomisin

Glikopeptidler ile Yaşanan Problemler 

Daptomisinin Yoğun Bakım ve Febril 
Nötropeninin Ampirik Tedavisinde Etkinliği

Endokardit ve Kan Dolaşımları 
İnfeksiyonlarında Daptomisin

Soru ve Cevap

Serhat ÜNAL 

Murat AKOVA

Dilek ARMAN

12:15 - 13:15 Öğle Yemeği

21 MART 2014, CUMA (devamı)

16:15 - 17:45 Nötropenik Ateş: Gram-Pozitif İnfeksiyonlara Ampirik Yaklaşım 
İmmünsüpresif Hastayı Nasıl Koruyalım?
Mantar İnfeksiyonlarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Hamdi AKAN 
Murat AKOVA 

Alpay AZAP 
Nurcan BAYKAM 

Ayşe KALKANCI

Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 

Süda TEKİN KORUK

17:45 - 18:00 Ara

18:00 - 19:00 Türk Ordusunun I. Dünya Savaşında İnfeksiyonlarla Mücadelesi
Konuşmacı: Ahmet BAŞUSTAOĞLU

19:00 - 20:30 Akşam Yemeği

20:30 TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 1
Sunucu: Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Goldengirlobacillus + 
Selcucoccus Takımı
Başkan:
Hande ARSLAN
Yardımcı Başkan:
Nurcan BAYKAM
Üyeler:
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
Selçuk KAYA

Loa loa orientalis Takımı
Başkan:
Behice KURTARAN
Yardımcı Başkan:
Hüsnü PULLUKÇU
Üyeler:
Aslıhan CANDEVİR ULU
Nefi se ÖZTOPRAK

Phocaeicola Takımı
Başkan:
Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan:
Kenan HIZEL
Üyeler:
F. Nurhayat BAYAZIT
Yaşar BAYINDIR
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22 MART 2014, CUMARTESİ (devamı)

13:15 - 14:15 SATELLİT 7 (MSD Türkiye)
Konu: Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Ertapenem

Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda Klinik Yaklaşımlar ve 
Kılavuzlar 

Komplike İntraabdominal İnfeksiyonlarda 
Ertapenemin Yeri

Mahir ÖZMEN

Serhat ÜNAL

14:15 - 14:30 Ara

14:30 - 16:00 YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI 
Sunum Biçimi: EĞİTİM VİDEOLU SUNUM 
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Dilek ARMAN

e-poster Sunucuları: Berna ÖZDEMİR KEPEK, Hasan Selçuk ÖZGER, Çiğdem KADER, 

                                       Derya KETEN

Ateşli ve İnfeksiyon Bulgusu Olan Hastaya Yaklaşım 
Çoklu Dirençli Enterobacteriaceae: İnfeksiyon Kontrolü ve Tedavi
Antibiyotik Tedavisinde Doz Seçimi 
Antifungal Tedavi

Oğuz Reşat SİPAHİ
İlhami ÇELİK
Oral ÖNCÜL

Selda SAYIN KUTLU

16:00- 16:10 Ara

16:10 - 17:00 TAKIM ÇALIŞMASI - ETAP 2
Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Elif DOYUK KARTAL
e-poster Sunucuları: Figen OSMANOĞLU EZEN, Hasan Selçuk ÖZGER, Derya KETEN

Goldengirlobacillus + 
Selcucoccus Takımı
Başkan:
Hande ARSLAN
Yardımcı Başkan:
Nurcan BAYKAM
Üyeler:
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ
Selçuk KAYA

Loa loa orientalis Takımı
Başkan:
Behice KURTARAN
Yardımcı Başkan:
Hüsnü PULLUKÇU
Üyeler:
Aslıhan CANDEVİR ULU
Nefi se ÖZTOPRAK

Phocaeicola Takımı
Başkan:
Gülden ERSÖZ
Yardımcı Başkan:
Kenan HIZEL
Üyeler:
F. Nurhayat BAYAZIT
Yaşar BAYINDIR

17:00- 17:15 Ara

17:15 - 18:45 HASTANE İNFEKSİYONLARI 
Sunum Biçimi: TİYATRO VİDEOLU SUNUM 
Oturum Başkanları: Mehmet Ali ÖZİNEL, Yeşim TAŞOVA, Sercan ULUSOY
e-poster Sunucuları: Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM, Zerrin AŞCI, Serpil MIZRAKÇI

Yoğun Bakım Ünitesinde Salgın mı Var? 
Yeniden Kullanım ve Yeniden Sterilizasyon 
Tıbbi Atık Yönetimi 
Cerrahi Profi laksi

Aslıhan CANDEVİR ULU

Mehmet Ali ÖZİNEL

Dilara İNAN

Bilgin ARDA

20:00 Büyük Akşam Yemeği (Ödül Gecesi)
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23 MART 2014, PAZAR

İNFEKSİYON HASTALIKLARININ AYAKTAN TEDAVİSİ ve PROFİLAKSİ

09:00 - 10:00 Türkiye’de Akılcı Antibiyotik Kullanımında Mevcut Durum
Oturum Başkanı: Serhat ÜNAL
Konuşmacı: Ecz. Mesil AKSOY
Akılcı İlaç Kullanımı Birim Sorumlusu 
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi

10:00 - 10:15 Ara

10:15 - 12:00 Sık Rastlanan Toplum Kökenli Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Oturum Başkanı: Dilek ARMAN
Konuşmacılar: Umut AKYOL, Serhat ÜNAL
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S-01 Gebelikte Hepatit B Tedavisi

Gülşenş  İSKENDER1, Sabahat ÇEKEN1, M. Cihat OĞAN1, Mustafa ERTEK1

1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara

Soru(n)

HBV-DNA ≥ 107 kopya/mL olan gebe hastada hepatit B tedavisi.

Olay/Olgu

Yirmi iki yaşında kadın hasta evlilik öncesi tetkiklerde HBsAg (+) bulunması nedeniyle polikliniğimize başvur-

du. Hastanın ilk başvuruda HBeAg (-), anti-HBe (+), anti-HBc IgM (-), anti-HBc IgG (+), ALT: 44 U/L, AST: 

39 U/L, HBV-DNA 1 x 108 kopya/mL bulundu. Hastanın takiplerinde HBV-DNA yüksekliğinin aynı şekilde 

devam etmesi ve anti-HBeAg pozitifl iği nedeniyle karaciğer biyopsisi yapıldı; modifiye Knodell histolojik akti-

vite indeksi: 4/18, fibrozis evresi: 1/6 olarak rapor edildi. Tedavi endikasyonu olmadığı için hastanın tedavisiz 

takibine devam edildi.

Hasta 07.10.2013 tarihinde (biyopsiden 5 ay sonra) polikliniğe başvurduğunda 10 haft alık gebe olduğu öğrenil-

di. HBV-DNA sonucu 1.6 x 107 kopya/mL olarak geldi. ALT: 17 U/L, AST: 21 U/L, diğer tetkikleri normal idi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Vertikal geçiş hepatit B virüsünün bulaş yollarından biridir. Doğum sırasında annede viral yükün 6-7 log IU/

mL’nin üzerinde olması durumunda bu risk daha da artmaktadır. Son trimestırda anneye antiviral tedavi ve-

rilmesi ve doğumdan sonra bebeğe aşı ile immünglobulin yapılması bu riski azaltmaktadır. Ayrıca başlanan 

bu tedavinin doğum sonrası birkaç ay daha devam edilmesi annede doğum sonrası hepatit B alevlenmesini 

engellemektedir. Ama bu tedavi protokolü güncel Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) olmadığından hastaya ilaç 

raporunu ancak endikasyon dışı ilaç kullanım onayını alarak başlayabildik. Gebeliğin 24. haft asının sonunda 

tenofovir disoproksil 245 mg/gün oral başladık ve hastayı aylık takibe aldık.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

SUT’da gebelikte hepatit B tedavi/profilaksi konusu bir başlık altında literatüre uygun bir şekilde yer alması bu 

hastaların takibinde standart bir yol izlenmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, doktorları bireysel sorum-

luluktan kurtararak hastanın tedavisinde gecikmeyi de engelleyecektir. 

Viral Hepatitler
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S-02
Delta Hepatiti Tedavisinde Tanısal Sorunlar, 
Tedavi Süresi ve Rekürrense Yaklaşım

E. Ediz TÜTÜNCÜ1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Delta hepatiti tedavisinde tanısal sorunlar, tedavi süresi ve rekürrense yaklaşım.

Olay/Olgu

Kırk sekiz yaşında erkek hasta yeni saptanan HBsAg pozitifl iği nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan in-

celeme sonucunda HBeAg negatif, anti-HBe pozitif, anti-delta pozitif, ALT 406 U/L, AST 348 U/L, HBV DNA

23 IU/mL, HDV RNA > 200.000 kopya/mL saptandı. Karaciğer biyopsisinde ISHAK skoru 14, evre 3 fibrozis

belirlendi. Hastaya pegile interferon alfa 2a 180 μg/haft ada bir kez başlandı. Tedavinin 24. haft asında HDV

RNA negatif, ALT 25 U/L; 48. haft asında HDV RNA 5560 kopya/mL, ALT 21 U/L idi. Tedavinin kesilmesinden

12 haft a sonra yapılan kontrolde HDV RNA düzeyinin 150.000.000 IU/mL, ALT’nin ise 424 U/L’ye yükseldiği

görüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta yakın aralıklarla izlenmeye başlandı. Hepatik alevlenme yaklaşık 6 ay sürdükten sonra ALT normal sı-

nırlara döndü. Bu arada başka bir şehre taşınan hastaya gittiği hekim tarafından ursodeoksikolik asit tedavisi

başlandığı öğrenildi. Mevcut geri ödeme kuralları gereği hastaya yeni bir interferon tedavisi planlanamadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sağlık uygulama tebliği, delta hepatit tedavisinde pegile interferonun, kronik hepatit B tedavisinde kullanılan

doz ve sürede, en fazla 48 haft a süreyle kullanılabilmesine olanak tanımaktadır. Her ne kadar delta hepatit te-

davisinde sürenin uzatılmasının ek bir yarar sağlamayacağına dair yayınlar varsa da, kimi yazarlara göre tedavi

süresinin uzatılması rekürrens oranlarını düşürmektedir. Delta hepatit tedavisinde etkin bir antiviral ajanın

henüz bulunmaması sürecin yönetimini güçleştirmektedir.

HDV RNA’nın farklı yöntemlerle çalışıldığı ve farklı birimlerde sonuç verildiği görülmektedir. HBV DNA için

varolan IU/kopya çevrim katsayısının bir benzeri HDV RNA sonuçları için de var mıdır?

Bu hastadan hareketle, özellikle tedavinin başlangıcında iyi yanıt alınan hastalarda nüksün önlenmesi için teda-

vi süresinin uzatılması düşünülmeli midir?

SUT kurallarından bağımsız düşünüldüğünde, nüks gelişen hastalarda tedavi yaklaşımı ne olmalıdır?

Ursodeoksikolik asidin delta hepatit tedavisinde etkinliğine dair veri var mıdır?

Delta hepatit tedavisinde bir gün antivirallerin yeri olacak mıdır?

Viral Hepatitler
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S-03 İlk Kez Tedavi Alacak Kronik Hepatit C Olgusunda 
Direkt Etkili Antiviral Kullanma İsteği

Sibel ALTUNIŞIK TOPLUŞ 1

1 Malatya Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Malatya

Soru(n)

Naiv hastada direkt etkili antiviral ajan kullanılamaması.

Olay/Olgu

Kırk yaşında kadın hasta, halsizlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Babası kronik hepatit C nedeni ile 

pegile interferon ve ribavirin tedavisi kullanmıştı. Anti-HCV pozitif saptanan hastanın HCV RNA’sı 1.256.317 

kopya/mL saptandı. Genotip 1 olarak rapor edildi. Hastanın babasının tedavi sürecinin uzunluğu ve deneyim-

leri nedeni ile tedavi süresinin daha kısa sürede olması istendi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya pegile interferon, ribavirin ve direkt etkili antiviral ajanlardan telaprevir başlanması düşünüldü. Daha 

önce tedavi almamış olması nedeni ile telaprevir verilebilmesi için endikasyon dışı ilaç kullanım formu düzen-

lendi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmede ilaç onaylanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kronik hepatit C tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Özellikle pegile interferon, ribavirin ve 

direkt antiviral etkili ilaçlarla üçlü tedavi sonucu genotip 1 hastalarında kalıcı viral yanıtın daha yüksek oranla-

ra ulaştığı bildiriliyor. Aynı zamanda tedavi süresi kısalabiliyor. Ancak daha zor, komplike yan etkilerin arttığı 

hasta yönetiminin zorlaştığı kronik hepatit C tedavisi olduğunu biliyoruz. Naiv hastada üçlü tedavi seçeneğinin 

karşılanamıyor olmasını, belki de komplikasyonların daha az görülebilecek bu hasta grubunda çözümlenmesi 

gerek bir durum diye düşünmekteyiz.

Viral Hepatitler



66666 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

S-04 Kemoterapi Sırasında Preemptif HBV Tedavisi

Ferit KUŞCUŞ 1, E. Ediz TÜTÜNCÜ2, Doğan Barış ÖZTÜRK3

1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana
2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
3 Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Kanser nedeniyle sitotoksik kemoterapi planlanan, serolojik olarak sadece anti-HBc IgG pozitif olan her hasta-

da preemptif antiviral tedavi başlanmalı mıdır?

Olay/Olgu

Kırk iki yaşında, erkek hasta, ateş, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi şikâyetleri ile başvurduğu hastanede

Hodgkin lenfoma tanısı alıyor ve en kısa sürede hastaya kortikosteroid içeren bir kemoterapi kombinasyonu

verilmesi planlanıyor. Serolojik tetkiklerinde, HBsAg ve anti-HBs negatif iken anti-HBc IgG pozitif bulunuyor

ve kemoterapi öncesi antiviral başlanması için polikliniğimize yönlendiriliyor.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastadan aldığımız öyküde, HBsAg pozitifl iği ile takipte iken altı ay önce spontan HBsAg kaybı olduğu ancak 

anti-HBs oluşmadığı öğrenildi. Tedavi öncesi istenen AST, ALT değerleri normal, HBV DNA sonucu negatif 

bulunan hastaya antiviral tedavi başlandı. Aralıklı olarak AST, ALT ve HBV DNA kontrolleri yapıldı. Karaciğer

enzimlerinde yükselme ve HBV DNA değerinde pozitifl eşme görülmedi. Kemoterapisi bittikten sonra altı ay 

daha antiviral tedaviye devam edilerek ilaç kesildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Yapılan literatür taraması sonucunda, bu konuyla ilgili çok fazla çalışma bulunamadı. Bazı araştırmacılar, özel-

likle HBV için orta veya yüksek endemik olan bölgelerde, kemoterapi alacak bütün HBsAg negatif/anti-HBc

pozitif olan hastalara antiviral ilaç verilmesinin, gereksiz yere çok fazla kişinin tedavi almasına yol açacağını

belirtmektedirler. Bunun yerine, sadece kemoterapide rituksimab gibi biyolojik ajanların kullanılacağı yük-

sek riskli hastalarda antiviral başlanmasını önermektedirler. Bu bilgiler ışığında, bizim hastamızın kemoterapi

kombinasyonunda biyolojik bir ajan olmaması nedeniyle, antiviral başlanmadan, 2-4 haft a sıklıkta AST, ALT ve

HBV DNA takibi yapılarak hasta takip edilebilir miydi?

Viral Hepatitler
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S-05 
Kronik Hepatit B Tanısıyla Tenofovir Tedavisi Alan 
Lökositoklastik Vaskülit Olgusu

Aslı HAYKIR SOLAY1, Meral USLU2, Ferit KUŞCU3, Gülay DEDE4

1 Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Iğdır
2 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Diyarbakır
3 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana
4 Tatvan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Bitlis

Soru(n)

Kronik hepatit B tanısıyla takip edilen ve tenofovir alan hastada lökositoklastik vaskülit görüldü.

Olay/Olgu

Özellikle bacaklarda olmak üzere tüm vücutta yaygın kaşıntı şikayetiyle başvuran 59 yaşında erkek hastanın 

öyküsünde kronik hepatit B ve siroz tanılarıyla takip edildiği öğrenildi. HBV DNA düzeyinin 1.3 x 106 IU/mL 

olması üzerine tenofovir tedavisine başlandıktan bir ay sonra şikayetlerinin başladığı öğrenildi. Muayenesinde 

her iki alt ekstremitede yaygın maküler lezyonlar görüldü (Resim 1). Cilt biyopsisi yapıldı ve lökositoklastik 

vaskülit şeklinde rapor edildi. Bu vasküliti yapabilecek infeksiyöz, immünolojik, tümöral hastalıklar araştırıldı. 

Olumlu sonuç alınmadı. HBV DNA düzeyine bakıldı, negatif geldi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Vaskülite neden olabilecek hastalık saptanmadığından (HBV DNA negatif çıktığı için kronik hepatit B hastalığı-

nın da etken olmadığı düşünüldü) ve hastanın şikayetinin tenofovir aldıktan sonra başlamasından dolayı bu ilaç 

kesilerek yerine entekavir başlandı. Klinik düzelme sağlandı. Hastanın kaşıntı şikayeti geriledi ve lezyonların 

solduğu görüldü (Resim 2).

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Lökositoklastik vaskülit etyolojisinde birçok hastalık ve ilaçlar olabilir. İlaca bağlı olduğunu söylemek çok zor-

dur ve diğer tüm nedenleri ekarte etmek gerekir. Ayrıca tenofovir yan etkilerinde de lökositoklastik vaskülit 

bildirilmemektedir. Ancak bu hasta ile tenofovirin de lökositoklastik vaskülit yapabileceği düşülmüştür.

Resim 1.

 

Resim 2.

 

Viral Hepatitler



88888 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

S-06 Doğrulama Testi Olarak Western Blot 
Kullanılmalı mı?

Tümer GÜVEN1, A. Gülden BEKGÖZ2, Gül Ruhsar YILMAZ2

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Dördüncü kuşak enzim immünassay (EIA) ile HIV pozitifl iği saptandığında doğrulama için Western Blot (WB)

testinin istenmesi zaman ve iş gücü kaybına yol açıyor mu? 

Olay/Olgu

Ülkemizde HIV antikorlarının tespiti için merkezlerin çoğunda dördüncü kuşak EIA (Combo test) testleri kul-

lanılmaktadır. Dördüncü kuşak EIA testleri ile antikorlarla birlikte p24 antijen de saptanmaktadır. Bu testlerin

duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla %99.4 ve %99.2 olarak bildirilmiştir. HIV tanı algoritmasında önerilen yön-

tem, iki ayrı EIA kiti ile pozitifl ik saptandığında WB ile doğrulama yapılmasıdır. Dördüncü kuşak EIA testleri

ile pozitifl ik saptanan ancak WB testi ile negatif ya da “indetermine” sonuç alınan durumlarda ise p24 antijen

testi ya da nükleik asit amplifikasyon testleri önerilmektedir. WB ile pozitif sonuç alındığında da hastaların

takip ve tedavisi için HIV viral yük tayini istenmektedir. WB testinin tanı algoritmasında rutin olarak kullanıl-

masının zaman ve iş gücü kaybına neden olduğu düşünülmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Soru(n) İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı’na poster olarak yazıldı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

WB testi yerine direkt olarak nükleik asit amplifikasyon testlerinin kullanılması zaman, iş gücü ve maliyet açı-

sından daha anlamlı olmaz mı? Tartışılması istenmektedir.

HIV/AIDS
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S-07 Yeni Tanı HIV Tedavisi

Aslıhan Burcu YIKILGAN1

1 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

HIV tanısı alan hastaya ilk yaklaşım.

Olay/Olgu

Hematoloji servisinde pansitopeni nedeniyle takip edilen 26 yaşındaki kadın hastada istenen tetkikleri sonu-

cunda anti-HIV pozitifl iği saptanmış. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonu istenen hastadan ikinci kez anti-

HIV istendi. Tekrar pozitif gelmesi üzerine Western Blot testi istendi. Western Blot pozitif gelen hastaya infeksi-

yon hastalıkları tarafından HIV hastası olduğu ifade edildi ve bu konu hakkında bilgi verildi. HIV hastaları özel 

hasta grupları olduğundan HIV takip eden merkezlere yönlendirilebileceği söylendi. Yurt dışından gelen hasta 

sigorta sorunu nedeniyle başka merkeze gitmek istemediğini, bulunduğu hastanede takip edilmek istediğini ve 

bu konunun kesinlikle gizli kalmasını istediğini söyledi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bulunduğu hastanede takip olmaya karar veren hastadan detaylı anamnez alındı ve fizik muayenesi yapıldı. 

Sonrasında CD4 T hücre sayısı, plazma HIV RNA, tam kan sayımı, üre, kreatinin, idrar tetkiki, karaciğer en-

zimleri, RPR, PPD testi, tokso IgG ve hepatit serolojisi istendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Serolojik olarak HIV tanısı konan hastaya CD4 T hücre sayısı hangi değerler arasında iken tedaviye başlanmalı? 

Plazma HIV RNA tedavi kararında önemli mi? 

Hemen tedaviye başlanmalı mı?

Hangi tedavi protokolü seçilmeli? 

Hastanede belli süre yatarak takip edilecek hasta için infeksiyon hastalıkları komitesi bu konuda nasıl bilgilen-

dirilmeli? 

Hastanede nasıl önlem alınmalı?

HIV/AIDS
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S-08 
Bir Olgu Eşliğinde Temas Sonrası HIV 
Profilaksisinde Yaşadığımız Sorunlar

ÇiğdemÇ ğ ATAMAN HATİPOĞLU1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Emre VUDALI1, Şirin HEKİMOĞLU1,
Necla TÜLEK1, Sami KINIKLI1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Temas sonrası HIV profilaksisinde yaşadığımız sorunlar.

Olay/Olgu

On dokuz yaşında erkek öğrenci, “cinsel ilişki sonrası HIV kapmış olabileceği” endişesi ile başvurdu. İki gün

önce korunmasız cinsel ilişkisi olan hasta, internette yaptığı araştırmada hastalığın önlenmesi için profilaksi

verilebileceğini öğrenmişti. Cinsel temasta bulunduğu kişinin test yaptırmak için ikna olmayacağını söylüyor-

du ve yüksek bir olasılıkla HIV pozitif olabileceği düşüncesindeydi. Hastanın daha önce de korunmasız cinsel

temas öyküsü mevcuttu. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın daha önceki riskli cinsel temas öyküsü de göz önüne alınarak anti-HIV testi (p24 antijeni de içeren 4.

kuşak ELISA) istendi. Sonucu çıkana kadar hastanın antiretroviral profilaksi başlanması isteği değerlendirildi.

Ayaktan hastada temas sonrası antiretroviral profilaksi yaklaşımı geri ödeme kapsamında olmadığı için hastaya

profilaksi başlanamadı. Profilakside başlanması planlanan ilaçlar o sırada hastane eczanesinde de bulunma-

makta idi. Bunun üzerine hasta ilaçları kendisi temin etmek istedi ancak yüksek maliyet nedeni ile ilaçları ala-

madı. Hastanın anti-HIV sonucu negatif olarak rapor edildi. Hastanın takip edilmesine karar verildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kesici delici alet yaralanmalarında kişinin kanı ile perkütanöz veya mukoz membran temasında antiretroviral

profilaksi önerilmektedir. Kılavuzlarda, ayrıca HIV pozitif olduğu bilinen veya serolojik durumu bilinmeyip

HIV infeksiyonu için risk faktörleri bulunan kişi ile riskli cinsel temas sonrasında da bulaş riski nispeten düşük 

olmakla birlikte mümkünse ilk 4 saatte, en fazla 48-72 saat içinde antiretroviral profilaksi başlanması öneril-

mektedir. Ancak ülkemizde, ayaktan hastalarda, temas sonrası profilaksi tanısı ile bu ilaçların geri ödemesi

bulunmamaktadır. Antiretroviral ilaçlar HIV infeksiyonu saptanmış olan hastalarda sadece B20-24 ICD kodları

ile geri ödeme kapsamındadır. Oysa söz konusu hastanın durumu ICD Z20.6 HIV ile temas ve maruziyet ko-

duna uymakta idi. Ancak bu kod ile girilen tanı durumunda geri ödeme yapılmamaktadır. Hastane eczanesinde

ilaçları bulundurmak ve profilaksi amacı ile hastalara yatış verilerek bu ilaçları kullanmak bir çözüm yolu ola-

bilir. Ancak hastanın 28 gün yatırılarak tüm tedavinin hastaneden sağlanması akılcı bir yaklaşım değildir. Pro-

filakside kullanmak üzere hastane eczanesine bu ilaçları temin etmekte de sıkıntılar mevcuttur, zira profilaksi

verilecek hasta bulunmadığı ve ilaç kullanılmadığı zaman miadı dolmakta ve kullanılmadan atılmak zorunda

kalınmaktadır. Ülkemizde HIV infeksiyonlu hasta sayısı arttıkça profilaksi sorunu ile daha sık karşılaşılacağı

açıktır. Bu nedenle temas sonrası antiretroviral profilaksinin geri ödeme sorununun bir an önce çözümlenmesi

gerektiğini düşünmekteyiz.

HIV/AIDS
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S-09 
Benim HIV’im Bende Saklı; 
Çocuğuma Miras Onurum Kalsın

Ahmet ÇağkanÇ ğ  İNKAYA1, Şehnaz ALP1, Aygen TÜMER2, Serhat ÜNAL1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara

Soru(n)

Yirmi haft alık gebe elinde HIV doğrulama sonucuyla polikliniğimize başvurdu.

Olay/Olgu

Yirmi yedi yaşında daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan Nevbahar rumuzlu hasta kliniğimize başvur-

du. Nevbahar’ın yapılan tarama testinde HIV pozitif olduğunun saptanması üzerine kliniğimize refere edildiği 

öğrenildi. Eşi, Nesim’in de yapılan tetkiklerinde HIV pozitif olduğu anlaşılmıştı. Panik halinde polikliniğimize 

başvurdular. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Öncelikle çift e HIV infeksiyonu hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti verildi. İnfeksiyonun doğal seyri, 

hamilelerde tedavi yöntemleri, HIV pozitif gebenin takibi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Nevbahar 

ve Nesim’in soruları cevaplandırıldı. Uluslararası kılavuzlarda önerilen başlangıç testleri yapılarak TDF/FTC 

+ LPV/r başlandı. Gebeliğin 36. haft asında sectio planlandı. Gebeliğin 30. haft asında bakılan HIV RNA halen 

daha 5000 kopya/mL olduğu için, LPV/r dozu 3 x 400/100 mg olacak şekilde artırıldı. Gebeliğin 36. haft asında 

HIV RNA 150 kopya/mL olduğu halde membran rüptürü sebebiyle, rüptürün 4. saatinde sectio’ya alındı. IV zi-

dovudin altında operasyona verilen hastanın bebeğine doğum sonrası ART başlandı. Doğumun 6. ayında bebek 

HIV RNA (-), anti HIV (+) (ELISA) olarak takip edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Gebelerde HIV taraması gerekli mi?

Gebelere ART verilebilir mi? Güvenilir mi?

ART’ye ne zaman başlayalım?

LPV/r dozu gebelikte ne olmalı?

Doğum eylemi sırasında neler yapılmalı?

Doğum sonrası bebeğin takibi nasıl olmalı?

Erken ART ile HIV ile infekte yenidoğanda viral eradikasyon sağlanabilir mi?

HIV/AIDS
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S-10 
Yenidoğan Ünitesinde Vankomisin Dirençli 
Enterokok Salgını

Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY1, Hasan TEZER2, Saliha KANIK YÜKSEK1, Belgin GÜLHAN1, 
Sevim ÜNAL3, Deniz GÖNÜLAL3

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Kliniği, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
3 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

Soru(n)

Yenidoğanların immün sistemlerinin yetersiz olması, prematüre bebeklerin yatış sürelerinin uzun olması, sep-

sise bağlı antibiyotik kullanımının sık olması gibi nedenler, vankomisin dirençli enterokoklar (VRE)’ın yenido-

ğan yoğun bakım ünitelerinde daha sık izole edilmesine neden olmaktadır.

Olay/Olgu

Prematürite, intraventriküler hemorajiye sekonder gelişen hidrosefali ve takibinde ekstraventriküler drenaj ne-

deniyle izlenen bir hasta ve prematürite, respiratuar distres sendromu nedeniyle izlenen diğer bir hastada VRE

kolonizasyonunun saptanmasını takiben kontrol ve izolasyon önlemleri daha dikkatli uygulanmaya başlamış,

buna rağmen 2 haft a içinde VRE kolonizasyonu olan hasta sayısı 7’ye yükselmiş, terminal dezenfeksiyon, önlem

ve izolasyonların yakın takibine rağmen 1 ay içinde VRE kolonize hasta sayısının 14’e yükseldiği saptanmıştır.

Bu 14 hasta içinde indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle fototerapi almak üzere 1 günlüğüne hastaneye yatırılan

bir hastanın da bulunması ve dikkatli izolasyon önlemlerine rağmen salgının kontrol altına alınamaması ne-

deniyle, VRE kolonize hasta sayısı servis şartları da göz önüne alınarak izole edilebilir düzeye ulaşıncaya kadar

yenidoğan yoğun bakım ünitesine hasta yatışına ara verilmiştir. Bulaş yolları araştırılırken poliklinik hastaların-

dan da örnek alınmış, servise hiç yatırılmamış 3 poliklinik hastasında da VRE kolonizasyonu tespit edilmiştir. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Başlangıçta 2 VRE kolonize hasta saptanmasını takiben sıkı temas izolasyon önlemleri alınmış, riskli olduğu

bilinen uygulamalar mümkün olduğunca kısıtlanmış, dezenfeksiyon sıklığı artırılmış, personele yeniden eğitim

verilmiş, eğitime uyum denetlenmiştir. İki haft alık hasta alımının durdurulmasının ardından VRE kolonize

hastaların mümkün olduğunca taburculuğu da sağlanıp, VRE kolonize hasta sayısı 3’e düşürülmüş ve hasta

alımına yeniden başlanmıştır. Takip eden dönemde personelin VRE ve diğer infeksiyon kontrol önlemlerine

uyumunda artış olduğu gözlenmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Alınan önlemlerin ciddiyetle uygulanması, personelin periyodik olarak VRE ile ilgili bilgilendirilmesi ve hasta-

ların izole edilmesiyle bu salgın literatürde 77-120 gün olarak bildirilen eradikasyon süresinden belirgin şekilde

kısa olan iki haft a gibi bir sürede sınırlandırılmıştır. Ortam kültürlerinde üreme olmaması ve alınan önlemlere

rağmen yeni VRE olgularının artarak devam etmesi, malzemelerin ortak kullanılmasına ve servis içinde çalı-

şanların el hijyeni kurallarına yeterince uymamasına bağlanmıştır. Hiçbir hastada VRE’ye bağlı sepsis, infeksi-

yon ya da ölüm gözlenmemiştir.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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S-11 
Bir Yenidoğan-Yoğun Bakım Servisinde 
Serratia Salgını

Saliha KANIK YÜKSEK1, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY1, Hasan TEZER2, Belgin GÜLHAN1,
Sevim ÜNAL3, Deniz GÖNÜLAL3

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Kliniği, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
3 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara

Soru(n)

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ikisi prematüre üç yenidoğan hastasında tespit edilen Serra-
tia marcescens kaynaklı nozokomiyal infeksiyon.

Olay/Olgu

Kasım 2013’te yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan 3 hastanın kan ve BOS kültürlerinde S. marcescens
üremeleri tespit edilmiştir. Etkenin tespit edildiği ilk olgu 27 haft alık prematüre doğum öyküsü olan ve postna-
tal hidrosefali nedeniyle dış merkezde ventriküloperitoneal şant takılması sonrası yenidoğan servisinde takip 
edilen hasta idi. Hastanın yatışından sonra kliniğinde bozulma olması nedeniyle yapılan tetkiklerinde BOS kül-
türünde S. marcescens üremesi tespit edildi. Diğer iki hasta ise ilk üreme tespit edilen hasta ile eş zamanlı olarak 
yanyana kuvözlerde yatan, biri prematürite, bronkopulmoner displazi ve PDA tanıları ile izlenirken diğeri ise 
term doğum sonrası ileus tanısı ile takip edilirken klinik durumlarında bozulma gözlenmesi üzerine alınan kan 
kültürlerinde S. marcescens üremesi saptanan hastalar idi. Elde edilen kültür üremelerinin antibiyogramları 
dikkate alınarak hastaların antibiyotik tedavileri düzenlendi. BOS kültüründe Serratia üremesi olan hasta du-
yarlı olduğu görülen sefotaksim ile 21 gün tedavi verilerek ve BOS kültür negatifl iği görülerek taburcu edildi. 
Diğer iki hasta ise yine antibiyogramları dikkate alınarak kan kültür negatifl ikleri görüldükten sonra 14 günlük 
intravenöz tedavi sonrası komplikasyonsuz taburcu edildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Arka arkaya gözlenen üremeler, hastaların eş zamanlı olarak hem yakın mesafeli kuvözlerde takip ediliyor ol-
ması hem de S. marcescens üremelerinin antibiyogramlarında direnç durumlarının aynı olması sebebiyle nozo-
komiyal salgın olarak nitelendirildi. Hastalara, diğer hastalara bulaşı önlemek ve salgın büyümesinin engellen-
mesi amacıyla temas izolasyonu uygulandı. Servis içi sağlık çalışanlarına daha önce uygulanmış olan hastane 
infeksiyonları kontrolü eğitimleri ve el hijyeninin önemi tekrarlandı. Temizlik önlemleri artırıldı. İnfekte has-
talar klinik durumlarının düzelmesi ve intravenöz tedavilerinin bitmesinin ardından kısa süre içinde taburcu 
edildi. Alınan önlemlerle salgın büyümesi engellendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

S. marcescens özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde hastane kaynaklı infeksiyonlara yol açan önemli 
bir etkendir. Serratia ilişkili nozokomiyal infeksiyonların yönetimi bakterinin beta-laktam, aminoglikozid ve 
kinolon gibi antibiyotiklere çoklu direnç özelliğinden dolayı oldukça zordur. Bu nedenle salgın yönetiminde 
en önemli basamak, salgın kaynağının tespiti ve mikroorganizmanın yayılımının önlenmesidir. Hastanemiz 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşanan ve kısa sürede yayılımı engellenen serratia salgınında kaynağın, dış 
merkezde yapılan operasyon sonrası steril bir alanda üreme görülmesi nedeniyle ameliyathane (başka merkez) 
olduğu düşünülmüştür. Sonradan üremeleri tespit edilen iki farklı hastaya bulaş ise, servis içi çalışanlarının has-
talara temas ve el hijyeni konularındaki eksikliklerine bağlanmıştır. Kaynağın tespit edilmesi ve alınan önlemler 
sonrasında salgın büyümeden ve mortalite gözlenmeden sonlanmıştır. Bu yaşanan küçük çaplı salgınla, hastane 
infeksiyonları konusundaki eğitimin ve kontrolünün sürekli gözden geçirilmesi ve tekrarlanması gereken dina-

mik konular olduğu bir kez daha görülmüştür.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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S-12 
Sitomegalovirüs İnfeksiyonu Olan İmmünkompetan 
Çocuklarda Gansiklovir Kullanımı

Hasan TEZER1, Elif ÇELİKELÇ 2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,  

  Ankara

Soru(n)

Konjenital sitomegalovirüs (CMV) ve perinatal CMV infeksiyonu ayırımı nasıl yapılmalıdır? Konjenital CMV

infeksiyonu tanısı almış bütün hastaların gansiklovir ile tedavi edilmesi gerekli midir?

Olay/Olgu

İmmün sistemi normal olan, CMV infeksiyonu tanısı almış 98 hastanın dosyaları geriye dönük olarak değerlen-

dirildi, hastaların demografik ve klinik özellikleri incelendi, gansiklovir verilen hastalarda tedavi endikasyonları

gözden geçirildi ve gansiklovir tedavisinin bu hastalardaki akut ve uzun dönem etkileri belirlendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çalışmaya dahil edilen 98 hastanın 3’ü konjenital CMV infeksiyonu, 36’sı muhtemel konjenital CMV infeksiyo-

nu, 44’ü perinatal CMV, 15’i CMV infeksiyonu tanısı almış idi. Olguların %50’sinde CMV hepatiti tespit edildi.

İşitme kaybı hastaların %3’ünde vardı. Olguların 11’i gansiklovir ile tedavi edilmişti. Bu 11 hastanın 7 tanesi

konjenital CMV infeksiyonu tanısı almışlardı. En sık gansiklovir verilme endikasyonu trombositopeni ve sant-

ral sinir sistemi tutulumu olarak tespit edildi. Gansiklovir tedavisi verilen ve tedavi almayan grupta semptom-

ların düzelmesi açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiş olup tedavi verilen grupta semptomların düzelme

süresi tedavi almayan gruba göre daha kısa olarak tespit edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

CMV infeksiyonlarında gansiklovir, tedavi için tercih edilen antiviral ajandır; ancak immün sistemi normal 

hastalarda kullanım endikasyonları sınırlıdır. Primer CMV infeksiyonu genellikle spesifik bir antiviral tedavi

gerektirmez buna rağmen yapılan sınırlı sayıda çalışmada akut ya da persistan ciddi CMV infeksiyonu olan

immünkompetan hastada antiviral tedavinin yararlı olabileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte gansiklovir te-

davisinin; intravenöz uzun süreli tedavi olması, yan etkilerinin sıklığı ve iyileşmenin sınırlı olması nedeniyle

konjenital CMV infeksiyonunda verilip verilmemesi tartışmalıdır. İmmün sistemi normal olan hastalarda ve

konjenital CMV infeksiyonu tanısı almış hastalarda gansiklovir kullanımı ile ilgili literatürde yeterli veri olma-

makla birlikte bu konunun tartışılması istenmektedir.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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S-13 Gebelikte Toksoplazma İnfeksiyonu

Cengizg  UZUN1

1 Özel Alman Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul 

Soru(n)

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği tüp bebek ünitesinden konsültasyon amacıyla toksoplazma IgM testi 

pozitif saptanmış 12 haft alık gebe bir hasta gönderiliyor ve nasıl bir yol izlemek gerektiğini soruyorlar. 

Olay/Olgu

Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde tüp bebek ünitesinden takip edilen in vitro fertilizasyon ile 12 haf-

talık gebe olan hastanın yapılan tetkiklerinde toksoplazma IgM testi pozitif saptanmış. Başka bir laboratuvarda 

daha test tekrarlanmış ve orada da pozitif saptanmış. Hastayı konsültasyon için polikliniğimize göndermişler.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın toksoplazma IgG antikorları negatif saptanmış. Bundan dolayı avidite testi istenmedi. Hastaya IgM 

grubu testlerin yalancı pozitifl iklerinin olabildiği, ancak bu yalancı pozitifl iği ekarte edebilmek için amniyosen-

tez ile alınacak amniyon sıvısında toksoplazma PCR testinin yapılması gerektiği söylendi. Ancak hasta bu işle-

min riskini, bebeğe bir zararı olup olmayacağını, yapılacak testin güvenilirliğini (pozitif veya negatif sonuçların 

kesin olup olmadığı), pozitif bir sonuç karşısında bebeği almak gerekip gerekmediğini, bebeğe zarar vermeden 

bir ilaç tedavisinin olup olmadığını sordu. Gebeliği ne olursa olsun devam ettirmek istediklerini de söylediler.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Bu durumda nasıl bir algoritma izlemeliyiz. Değerli gebeliği korumak ve en az zararla atlatmak için ne yapma-

lıyız?

Pediatrik İnfeksiyonlar
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S-14 
Pnömokok aşı türleri arasındaki karışıklıklar ve 
aşılama sorunları

Özlem GÜZEL TUNÇCANÇ 1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Risk grubu olan hastada pnömokok aşılaması.

Olay/Olgu

Kronik idiyopatik trombositopenik purpura nedeniyle splenektomi planlanan 34 yaşında erkek hastaya operas-

yondan 1 ay önce pnömokok aşılaması planı yapılmış. Hastaya Pneumo23 (polisakkarid pnömokok aşısı) aşının

reçetesi ve raporu hazırlanmış ancak hasta eczanelerde bulamamış. Hastaya eczanelerde mevcut olan, PVC13

(konjuge pnömokok aşısı) aşısı yapılmış. Hasta operasyondan 5 ay sonra Pneumo23 aşısını bularak polikliğini-

mize başvurdu. Elindeki aşıyı yaptırıp, yaptırmaması konusunda bilgi istemektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hasta pnömokok infeksiyonları için yüksek riskli olduğundan PCV13 ile aşılanmış olarak polikliniğimize baş-

vurmuştu. Hastanın elindeki PPSV23 içerikli aşının yapılması için önce zaman sorgulaması yapıldı. Hastanın

önceki aşısı ile arasında toplam 6 aylık bir süre geçtiği öğrenildi. Hastaya PPSV23 içeriğinde yer alan serotip-

lerle invaziv hastalık oluşma riski yüksek olması nedeniyle (PCV13’ün içerdiği serotiplerle invaziv hastalık riski

yaklaşık %30 iken PPSV23 içeren serotiplerle de %25) serotip çeşitliliğini sağlamak amacıyla yapılmasına karar

verildi. Bu konuda ACIP’in önerileri şu şekildedir: “PPSV23 aşı: > 65 yaş üzeri herkese; < 65 yaş altı yüksek risk 

grubunda olan erişkinler yapılması önerilmektedir. PCV13: < 65 yaş altı yüksek risk gruplarına önerilmektedir.

Önce PCV13 aşısı yapılanlarda: Yüksek riskte yer alan bir kişi 1 doz PCV13 ile aşılanırsa bunda sonra 8 haft a

sonrasında PPSV23 ile aşılanabilir”. Süre ile ilgili araştırmalarımızda konjuge aşıdan sonra polisakkarid aşının

en az 8 haft a sonra yapılabileceği önerisine ulaşılınca hastaya ilk aşıdan 6 ay sonra PPSV23 aşı yapıldı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu durumdaki hastalara mevcut olan PCV13 yapıldığında sonrasında rapel gerekli mi?

Beş yıl önce PPSV23 aşı ile aşılı olan yüksek riskli bir hasta tekrar rapel için başvurduğunda önerileriniz nasıl

olur?

PCV13 ile aşılayalım mı ya da geleceği söylenen PPSV23 aşısı için bekletelim mi?

Aşı ve İmmünizasyon
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S-15 Türkiye’de HPV (Human Papilloma Virüs) 
Aşısı Yaptırmak

Deryay  YAPAR1

1 Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Çorum

Soru(n)

HPV aşısının sosyal güvenlik kapsamında olmaması.

Olay/Olgu

Otuz altı yaşında daha önce cinsel aktivitesi olmayan, nişanlı olduğunu söyleyen kadın hasta HPV aşısı yaptır-

mak istemesi nedeni ile infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Nişanlısının genital siğil nedeni ile te-

davi aldığını öğrenen hasta, evlenmeden önce HPV hakkında bilgi almak ve HPV aşısını yaptırarak korunmak 

istediğini söyledi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya ülkemizde de bu aşıların olduğu ama etkin koruma için erken yaşta yapılması gerektiği, bütçe uygu-

lamalarına göre aşının sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmadığı ve tek doz olmadığı anlatıldı. Ailesel bir 

soruna dönüşen aşılama için hastaya ülkemizde de ruhsatlı olan kuadrivalan aşı önerildi. Ancak hasta bu kadar 

pahalı bir aşıyı karşılayamayacağını ve gerekirse nişanlısından ayrılacağını ifade etti.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

HPV servikal kanser ve siğillerin en önemli nedeni olup tüm kadınlar onkojenik HPV infeksiyonu açısından 

risk altındadır. Servikal kansere neden olan HPV tipleri bölgesel değişiklikler göstermekle birlikte vakaların 

%70-80’inden HPV-16 ve HPV-18 sorumludur. Düşük risk grubunda olan HPV-6 ve HPV-11 ise genital siğil-

lerin en sık nedenidir. Hastalık doğal immünite sağlayamazken aşılama ile antikor cevabı oluşturulabilir. Lisans 

almış Tip 6, 11, 16, 18’e karşı kuadrivalan ve Tip 16, 18’e karşı bivalan iki tip aşı mevcuttur. Ülkemizde de ruhsat 

alan bu aşıların primer hedefi HPV ile karşılaşmayan kadınlardır. 9-13 yaş arası en iyi immünitenin sağlandığı 

yaş olarak belirlenmiş olsa da 26 yaşa kadar yapılabilir. Cinsel aktivitesi olan kadınlarda 45 yaşına kadar da aşı-

ların koruyuculuğunun olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.

Servikal kanserler dünyada sık görülmekle beraber ülkemizde düşük insidanslı olarak kabul edilmektedir. An-

cak bunun gerçek sebebinin bildirimlerin yetersizliği mi yoksa ülkemizin sosyokültürel farklılığından mı kay-

naklandığını net olarak söylemek zordur. Ülkemizde yapılan çalışmalarda genital siğili olan erkeklerin cinsel 

partnerlerinde de yüksek riskli HPV tespit edilmiştir. Ülkemizdeki sosyokültürel yaşamla ilgili geç cinsel ak-

tivite yaşı ve tek eşliliğin avantajını da kullanarak hastamızda olduğu gibi riskli durumlarda kişilerin en sık 

karşılaşılan HPV türlerine karşı korunması amacıyla bu aşılama da gündeme alınmalıdır.

Aşı ve İmmünizasyon
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S-16 Erken İnfansi Döneminde Bir Boğmaca Olgusu

Ateşş KARA1, A. Bülent CENGİZ1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,

  Ankara

Soru(n)

Boğmacanın ülkemizde özellikle ergen, erişkin ve bebekleri etkileyen bir infeksiyona döndüğünü düşündüren

veriler bulunması.

Olay/Olgu

Türkiye’de boğmaca aşısı, 1968 yılından beri uygulanmaktadır. 2007 yılına kadar, dift eri-tetanoz-tam hücreli

boğmaca (DBT) aşısı şeklinde, bebeklere yaşamın ilk yılında üç doz (2, 3 ve 4. ayda) ve 16-24 aylık iken rapel

doz olacak şekilde toplam dört doz yapılmıştır. 2007’den beri tam hücreli boğmaca aşısı yerine aselüler aşı

(DaBT-IPA-Hib) uygulamasına geçilmiştir. Önceki yıllarda %60-70 düzeyinde olan DBT3 aşı oranları, 2009 yı-

lına gelindiğinde %97’ye ulaşmıştır. Son yıllarda artan aşı oranları ile birlikte ülkemizde boğmaca insidansında

önemli bir azalma olmuştur. Ancak, boğmaca ülkemizde, diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi vaka sayısı olarak 

çok azalmasına rağmen özellikle ergen, erişkin ve bebekleri etkileyen bir infeksiyon hastalığı şekline döndüğü-

nü düşündüren veriler bulunmaktadır. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bir vaka sunumu ile hem yenidoğan dönemi boğmaca riskine hem de bu bebeklerde kaynağın yakın çevresi ola-

bileceğine dikkat çekmek istedik. Otuz sekiz haft a 2 günlük olarak 3200 gram doğan erkek bebeğin, 28 günlük 

iken başlayan öksürük ve nefes tutması şikayetleri ile hastanemize başvurduğu, fizik muayenesinde öksürük ve

apnesi tespit edilen, akciğer dinleme bulguları normal olan bebeğin ateşinin olmadığı ve diğer fizik muayene

bulgularının ve gelişiminin yaşı ile uyumlu olduğu tespit edildi. Laboratuvar testlerinde beyaz küresi 28.000/

mm3, Hb değeri 12 g/dL, akciğer grafisi normal bulundu. Boğaz kültüründe B. pertussis üremesi tespit edildi.

Bebeğin 15 yaşındaki abisinin iki ay önce başlamış ve yaklaşık 30 gün süren öksürüğünün olduğu ve annesinin

de son 15 gündür aralıklı olarak prodüktif olmayan öksürüğünün olduğu öğrenildi. Annenin alınan boğaz kül-

türünde üreme olmazken, anne ve 15 yaşındaki abinin serolojk değerlendirmelerinin yakın dönem geçirilmiş

boğmaca infeksiyonu ile uyumlu olduğu görüldü.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnfekte ergen ve erişkinler, aşılanması yapılmamış ya da henüz tamamlanmamış bebekler için infeksiyon kayna-

ğı oluştururlar. Bebekleri koruma için koza stratejisi içinde, yeni annelerin ve yenidoğanla sıkı temasta olanların

aşılanması (sağlık çalışanlarının, çocuk bakımevlerinde çalışanların) selektif aşılaması düşünülmelidir. 

Aşı ve İmmünizasyon
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S-17 
Meningokokal Menenjit Tip B Tanısı Alan 
Suriyeli Bir Hasta

Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY1, Hasan TEZER2, Saliha KANIK YÜKSEK1, Belgin GÜLHAN1,
Dilek GÜLDEMİR3, Rıza DURMAZ4

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Kliniği, Ankara
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
3 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Ankara
4 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Meningokok infeksiyonları çocukluk çağında yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden önemli bir sağlık so-

runudur.

Olay/Olgu

Bu olgu sunumunda ateş, baş ağrısı, kusma ile başvuru sonrasında meningokokal menenjit tip B tanısı alan ve 3 

aydır Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen 11 yaşında kız hasta sunulmuştur. Suriyeli kız hastanın, 2 gündür olan 

baş ağrısı, ateş ve kusma şikayetleriyle dış merkeze başvurduğu, hastanın fizik muayenesinde bilinç bulanıklığı 

ve ense sertliğinin saptanması nedeniyle menenjit ön tanısıyla hastanemize yönlendirildiği öğrenildi. Başvuru 

muayenesinde dış merkezde saptanmayan, alt ekstremitelerde daha fazla olan peteşiyal döküntülerinin olması, 

ense sertliği, Kernig ve Brudzinski belirtilerinin pozitif olması nedeniyle meningokoksik menenjit ön tanısıyla 

lomber ponksiyonu ve ilk doz intravenöz seft riaksonu yapıldı. Laboratuvar incelemesinde tam kan sayımında 

lökositozunun [32.000/μL (N= 3.4-10.8 x 103/μL)] ve C-reaktif protein [26 mg/dL (N= 0-0.5)], eritosit sedi-

mentasyon hızı [N= 30 mm/saat (0-20)], aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) [45.9 saniye (N= 25-38)] 

yüksekliğinin olduğu saptandı. Hastanın beyin omurilik sıvısının (BOS) bakısında Giemsa boyamada silme 

polimorfonükleer lökosit, Gram boyamada gram-negatif kokların varlığı saptandı, BOS glukozu 40 mg/dL (N= 

40-70), protein 341 mg/dL (N= 15-45) ve eş zamanlı kan şekeri 108 mg/dL olarak tespit edildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın BOS örneğinin polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmesi sonucunda Neisseria meningitidis

tip B izole edildi. Kan, peteşiyal kazıntı ve BOS kültüründe üreme saptanmadı. Hasta 10 gün seft riakson tedavisi 

aldıktan sonra şifa ile taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Olgumuz meningokok tip B infeksiyonuna karşı ülkemizde olası yeni vakalara karşı dikkatli olunması açısından 

önem taşımaktadır. 

Aşı ve İmmünizasyon
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S-18 
Nötropenik Ateş: Gram-Pozitif İnfeksiyonlara 
Ampirik Yaklaşım

Özgürg  GÜNAL1

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat 

Soru(n)

Nötropenik ateşli hastada gram-pozitifl ere karşı ampirik tedavi ne zaman başlanmalı?

Olay/Olgu

Serebellar anaplastik medulloblastom tanısı olan 17 yaşında erkek hasta kraniyospinal radyoterapi ve 21 günlük 

intervallerle kemoterapi (sisplatin, vinkristin, etoposid ve siklofosfamid) tedavisi alıyor. Kemoterapinin 4. siklu-

sunda 39oC ateş şikayeti gelişen hastanın fizik muayenesinde oral mukozit varlığı saptanıyor. Laboratuvarında;

lökosit 200/mm3 (granülosit yok), hemoglobin 7.7 g/dL, platelet 15.000/mm3, sedimentasyon 137 mm/saat ve

CRP 95 mg/L olarak saptanıyor. Hastanın şikayetleri başlamadan beş gün önce takılı olan santral venöz kateteri

çalışmadığı için çıkartılmış.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya periferal venöz kan kültürleri alındıktan sonra ampirik olarak IV seft azidim 150 mg/kg/gün + amika-

sin 15 mg/kg/gün tedavisi başlanıyor. Takibinde hastanın kan kültürlerinde Streptococcus oralis (S: penisilin,

seft riakson, seft azidim, vankomisin, rifampisin, klindamisin; R: amikasin, siprofl oksasin) üremesi saptanıyor.

Tedavinin 2. gününden sonra hastanın ateşi düşüyor ve tedavisi 10. güne tamamlanıp kesiliyor. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

1. Febril nötropenik hastalarda ampirik tedavide glikopeptidler ne zaman kullanılmalıdır?

2. Bu hastada glikopeptid içeren bir kombine ampirik tedavi gerekir miydi?

3. S. oralis üremesi sonrası mevcut tedaviye devam etmek uygun bir yaklaşım mıdır?

4. Bu hastada hangi glikopeptid tedavisini tercih ederdiniz? (Yüksek riskli febril nötropenik hastalarda gliko-

peptid tercihleri arasında fark var mıdır?)

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar



211İNFEKSİYON DÜNYASI ■

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

S-19 
İnşaat Sırasında Meydana Gelebilecek Hematolojik 
İnfeksiyonların Engellenmesi

Mehmet ÖZEN1, Gülden YILMAZ2, Belgin COŞKUN2, Pervin TOPÇUOĞLU1, Bengi ÖZTÜRK3,
Mehmet GÜNDÜZ1, Erden ATİLLA1, Önder ARSLAN1, Muhit ÖZCAN1, Taner DEMİRER1,
Osman İLHAN1, Nahide KONUK1, İsmail BALIK2, Hamdi AKAN1, Günhan GÜRMAN1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Hastanemiz hematoloji binasının hemen karşısında inşaat yapılması.

Olay/Olgu

İnşaat çalışmaları sırasında inşaatın yakınındaki hematoloji servisinde yatan nötropenik hastalarda mortal ola-

bilen invaziv fungal infeksiyonların sıklığının arttığı bilinmektedir. Hastanemiz hematoloji binasının ana giriş 

kapısının hemen karşısında masif hastane binası inşaatı başlayacağı tarafımıza bildirildi. Bu inşaat nedeniyle 

invaziv fungal infeksiyon gelişme riski yüksek hastalarda bu infeksiyonları önlemek amacıyla harekete geçildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastane yönetimi ile görüşülerek, inşaat başlamadan önce hastaların mümkün olduğunca inşaattan kaynakla-

nan sorunlarla daha az karşılaşması için gerekli önlemlerin alınması sağlandı. Bunlar;

1. Hastalar mümkün olduğunca odalarında kapıları kapalı olarak tutuldu.

2. Tüm hasta odalarının pencereleri tamamen kapatıldı.

3. Servis kapıları, iç kapılar ve dış kapılar sürekli kapalı tutuldu.

4. Hastaların mutlaka odalarının dışına çıkması gerektiği zamanlarda maske takmaları sağlandı. 

5. Hematoloji binası ana giriş kapısı tamamen kapatılarak hasta giriş çıkışları servis kapısından yapılmaya 

başlandı. Böylece hasta-inşaat mesafesi artırılmaya çalışıldı.

6. Tüm hasta odalarına portabl Hepa filtre yerleştirildi. 

7. Hastalarla görüşülerek bu Hepa filtrelerin her zaman aktif olarak çalışması sağlandı.

8. Hepa filtrenin etkinliğini değerlendirmek için düzenli aralıklarla hastane dışı, servis içi ve oda içi ölçümler 

yapıldı.

9. Hepa filtre öncesi ve sonrası invaziv fungal infeksiyonlar karşılaştırılarak alınan önlemlerin etkinliği de-

ğerlendirildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu alınan önlemlerle inşaattan kaynaklanan artmış invaziv fungal infeksiyon riski mümkün olduğu kadar azal-

tılmaya çalışıldı.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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S-20 İmmünsüpresif Hastada Ekinokandinlerin Ampirik 
Kullanımı

Vuslat KEÇİK BOŞNAK1, İlkay KARAOĞLAN1, Mustafa NAMIDURU1, Ahmet ŞAHİNŞ 1,
Zehra İNCE1

1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

Soru(n)

Ekinokandinlerin, fungal infeksiyonların ampirik tedavisinde 1. basamak tedavi seçeneği olarak verilemeyişi-

nin hasta tedavisine olumsuz etkisi.

Olay/Olgu

Seksen yaşında KLL ve kalp yetmezliği tanıları olan hasta 4 gündür devam eden yüksek ateş şikayeti, nefes darlı-

ğı ile acile başvurmaktadır. Ateşi 39.3oC, Nabız: 126/dakika, TA: 110/70 mmHg, Solunum Sayısı: 32/dakika, Be-

yaz Küre: 600/mm3, CRP: 164 mg/dL, ESH: 68 mm/saat olan hasta fizik muayene bulgularıyla febril nötropeni,

sepsis ön tanılarıyla kliniğimize yatırıldı. Kan kültürleri alındı. Akciğer grafisi çekildi. Ampisilin-sulbaktam ve

siprofl oksasin tedavisi başlandı. Üçüncü gün genel durumu daha da kötüleşen ve ateşi devam eden hastanın tet-

kiklerinde düzelme görülmeyince antibiyotik tedavisi meropenem ve vankomisin şeklinde değiştirildi. Ancak 

klinik ve laboratuvar yanıt alınamayan, ateşi yüksek devam eden, oksijen satürasyonları düşen hastanın takip

ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yapılmasına karar verildi. Kan kültürleri ve akciğer grafisi tekrarlandı.

Yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi çekildi. Galaktomannan ve 1-3 beta d-glukan antijenleri istendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın alınan kan kültür sonucunda Candida spp. üremesi oldu. Daha önceki hastaneye yatışlarında azol

tedavisi kullanmış olduğu öğrenilen hastaya kaspofungin tedavisi başlandı. Tedavinin 6. gününde tamamlanan

kandida tür identifikasyonu sonucu azole dirençli Candida krusei üremesi oldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kandidemide erken antifungal tedavi hayat kurtarıcıdır. Erken antifungal tedavi planlanmasında her hastane-

nin kendi sürveyans ve lokal direnç durumlarının göz önünde bulundurulması gereklidir. Febril nötropenik 

hastalarda tür ayrımı yapılamadığında, non-albicans Candida spp. etken olarak düşünüldüğünde azol türevleri-

nin verilmesi, tedavide gecikmeye yol açabilir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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S-21 
Beklenmedik Dimorfik Küf Mantarı Şüphesinin 
Biyogüvenlik Düzeyi 2 Olan Laboratuvarda Yarattığı 
Riskler

Sedat VEZİR1, Ayfer ÖZIŞIK1, Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1, Cemal BULUT2, 
A. Esra KARAKOÇ1, Ali Kudret ADİLOĞLU1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Biyogüvenlik düzeyi 2 önlemlerinin alındığı bir tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarında, besiyerinde üreyen küf 

mantarının, Coccidioides immitis şüpheli değerlendirilmesi ile oluşan riskler ve alınması gereken önlemler.

Olay/Olgu

Dahiliye yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan ve perikardiyal efüzyonu bulunan 86 yaşındaki kadın hasta-

dan gönderilen perikard sıvısının direkt incelemesinde hücre sayımı 1740/mm3 eritrosit, 30/mm3 lökosit, %65 

polimorfonükleer ve %35 mononükleer lökosit ve lam lamel arası preparatta septasız, koyu renkli hifal yapılar 

tespit edildi. Sabouraud dekstroz agara yapılan mantar kültürü ekiminin 48. saatinde oda ısısında küçük, gri 

beyaz; 72. saatte beyaz, devetüyü renginde koloniler oluştu. Lam lamel arası preparatta artrokonidyalar, koyu 

renkli sferül benzeri yapılar tespit edildi. Bölümümüzde ileri tanımlama yapılamadığı ve ülkemizde henüz tam 

bir referans sistemi tanımlanmadığı için gözlemlenen mantar yapıların konsülte edilmesi amacıyla, lam lamel 

arası preparat steril bir petri kutusunda, üremenin olduğu besiyeri tüpü ile birlikte bir Üniversite Hastanesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına asistan doktorun hususi aracı ile nakledildi. Nakil sırasında üçlü paketleme 

yapılmadı. Ön değerlendirme sonucu “Coccidioides immitis şüpheli” olarak bildirildiğinde laboratuvarda ciddi 

panik yaşandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Artrokonidya inhalasyonu ile ciddi laboratuvar bulaş ihtimali bulunan dimorfik küf mantarı şüphesi üzerine 

laboratuvar boşaltıldı. Tüm pencere, kapı ve havalandırmalar kapatıldı. Ertesi gün uzman ve biyogüvenlikten 

sorumlu teknisyen tarafından dört saat formaldehid buharı uygulandı; takiben ortam, mesai saatinin başlangı-

cına kadar havalandırıldı. Mantar kültüründen preparat hazırlanması sırasında laboratuvarda bulunan perso-

nelin listesi yapıldı ve profilaksi için hastane infeksiyon kontrol komitesi ile iletişime geçildi. Daha sonra uygun 

biyolojik örnek nakil koşullarında Ulusal Halk Sağlığı Kurumu Mikoloji Laboratuvarına gönderilen preparat, 

petri ve yeni klinik numunelerin ileri incelemesinde C. immitis şüphesi doğrulanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları önemli biyolojik riskler içermektedir. Klinik örneklerde beklenmedik pa-

tojenlerle karşılaşılması her zaman bir olasılıktır. Laboratuvarların potansiyel biyolojik riskler, kazalar ve ma-

ruziyetlere hazır olmaları; böyle bir tehlike oluştuğunda yapılması gerekenlerle ilgili kurumsal yaklaşımlarının 

bulunması ideal koşuldur. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında olası riskler (olay, kaza ve maruziyetler); bun-

larla ilgili yaklaşımların tartışılması istenmektedir.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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S-22 Mikrobiyoloji Laboratuvarı İş Yükü 

Bora DOĞAN1, Serap SÜZÜK2

1 Alanya Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Antalya
2 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale

Soru(n)

Mikrobiyoloji laboratuvarının iş yükünün kurum yönetimine yeterince anlatılamaması.

Olay/Olgu

Kurum yönetimleri genellikle mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan işlerin önemsiz ve değersiz olduğunu

vurgulamaktadır. Mikrobiyoloji uzmanları yönetime laboratuvarın önemini anlatmakta güçlük yaşamaktadır.

Labotatuvar iş yükü değerlendirilirken yönetim tarafından test sayıları göz önüne alınmaktadır. Örneğin biyo-

kimya laboratuvarı kadar test sayısı raporlanamadığında mikrobiyoloji laboratuvarının iş yükünün az olduğu

kanısına varılmaktadır. Yönetim tarafından sadece niceliksel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Laboratuvarımızda çalışılan tüm testlerin aylar bazında listesi hazırlandı ve yönetime sunuldu. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İşlerimizin niteliksel yönünü anlatmakta sorunlar yaşıyoruz. Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan işlerin

kamu, özel ve üniversite hastaneleri ve laboratuvarlarında aynı sorunlarla karşılaşıldığını düşünmekteyiz. Bu

konunun tartışılmasını istiyoruz.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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S-23 Mikobakterilerin Laboratuvar Tanısı

AyçayçAA ÖZER DURMUŞLUŞ 1, Kayhan ÇAĞLAR1, Ayşe KALKANCI1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Mevcut sağlık sisteminin açmazları nedeniyle mikobakterilerin laboratuvar tanısında yaşanan zorlukları nasıl 

aşabiliriz?

Olay/Olgu

Bir meslektaşım tüberküloz tanısında yaşadığı sıkıntıları benimle paylaştı. 2010 yılında hastanelerinin göğüs 

hastalıkları polikliniğine aşırı kilo kaybı şikayetiyle başvuran erkek hasta, akciğer kanseri ön tanısı almış. 2012 

yılında tanı ve tedavisi için hastaneye yatışına karar verilmiş. Hastanede kaldığı dört ay süresince hastada kesin 

bir tanıya ulaşılamamış, tüberküloz kültüründe üreme olduğu gün eks olmuş. Hastanede geçirdiği dört aylık 

süreçte, hastadan tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarına iki defa mikroskobik yayma incelemesi için balgam örneği 

gönderilmiş, sonuç “uygun olmayan örnek” olarak rapor edilmiş. Dış tetkik olarak gönderilen balgam kültür-

lerinin sonuncusu hariç hepsi negatifmiş. Yatarak tedavi olduğu dört ay süresince hasta için toplam 94.500 TL 

sağlık harcaması yapılmış.

Hastanın yattığı hastanenin mikrobiyoloji laboratuvarı yaklaşık olarak, 400.000 nüfusa, 1000 yatak kapasitesine 

ve 10 yoğun bakıma hizmet veriyormuş. İldeki tek mikrobiyoloji laboratuvarıymış ve ilin diğer tüm hastane-

leri ve ilçe hastaneleri taşımalı sistemle örneklerini o laboratuvara gönderiyorlarmış ancak tüberküloz tanısı 

için sadece mikroskobik yayma incelemesi yapabiliyormuş. Gelen örnekler de genellikle uygun olmayan örnek 

oluyormuş. Dış tetkik laboratuvarına kültür için gönderilen örnekler, transport sırasında kapakları açılıp dökü-

lüyormuş. Laboratuvar olmadığı için, klinisyenler örnekleri laboratuvara göndermek yerine, hastaları en yakın 

laboratuvarın olduğu merkeze göndermek yoluna gidiyorlarmış.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Dış tetkik laboratuvarları ile görüşülmüş, örneklerin uygun şekilde transportunun sağlanamadığı saptanmış. 

Doğru örnek alımı ve transportu ile ilgili bölgede çalışan uzman hekimler, sorumlu hemşireler ve laboratuvar 

teknisyenleri ile toplantılar yapılmış. Klinisyenler çok sayıda şüpheli vaka ile karşılaştıklarını, şehirde kolay ile-

tişim kurabilecekleri ve hastaları yönlendirebilecekleri bir tüberküloz laboratuvarına ihtiyaçları olduğunu ancak 

doğru örnek verilmesi konusunda hastane ortalamasını tutturma kaygısı ve randevu sistemi nedeniyle hastaları 

bilgilendirmeye vakit bulamamaktan yakınmışlar. Tüberküloz laboratuvarı kurmak üzere yöneticilerle yapılan 

görüşmelerde bu harcama kalemine bütçe ayrılamayacağı, yalnızca homojenizasyon dekontaminasyon kiti ve 

EZN boya seti alabilecekleri söylenmiş. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sağlıkta dönüşüm projesi, TB kontrolü açısından, kendi içerisinde pek çok fırsatlar ve riskler barındırmaktadır. 

Uygulandığı kimi ülkelerde TB kontrolünde iyileşme sağlanırken kimi ülkelerde TB kontrol programı ciddi 

zararlar görmüştür. Mevcut sistemdeki sorunlar masaya yatırılarak TB kontrol programındaki iyileşmelerin ne 

şekilde sağlanabileceği konusunun tartışılması istenmektedir.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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S-24 
Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan 
Otomatize Sistemler 

Burçak ç CÖMERT KOÇAKÇ 1, Ayça ÖZER DURMUŞLU1, Kayhan ÇAĞLAR1, Ayşe KALKANCI1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan otomatik tanımlama cihazlarına ne kadar güvenilebilir?

Olay/Olgu

Rutin Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında konvansiyonel tanımlama yöntemleri yanında kimi zaman otomati-

ze sistemler de kullanılabilmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanelerde her yıl yenilenen ihale ile farklı bir sistem kurulabilmektedir. Bu sistemlerin güvenilirlik açısından

karşılaştırılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Literatür tarandığında farklı otomatize sistemleri öne çıkaran sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bütün kay-

nakların akılcı şekilde ele alındığı bir değerlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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S-25 
Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Ateşli ve 
İnfeksiyonlu Hastalarda Akut Faz Reaktanlarına 
Ne Kadar Güvenelim? 

Deryay KETEN1

1 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş

Soru(n)

Yoğun bakım ünitesinde takip edilen ateşli ve infeksiyon bulgusu olan hastaya yaklaşımda eritrosit sedimentas-

yon hızı, CRP ve prokalsitonine ne kadar güvenelim? 

Olay/Olgu

Altmış bir yaşında kadın hasta ani başlayan nefes darlığı nedeniyle acil servise getirildi. Öz geçmişinde özellik 

mevcut değildi. İlk değerlendirmede ateş 38°C, kan basıncı 140/85 mmHg, solunum sayısı 24/dakika, nabız 128/

dakika saptandı. Fizik muayenede her iki akciğer altta ralleri mevcuttu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hb: 

13.2 g/dL, BK: 11.200 K/uL, trombosit sayısı: 128.000 K/uL, BUN: 39 mg/dL, kreatinin: 1.2 mg/dL, AST: 83 U/L, 

ALT: 52 U/L, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 63 mm/saat, CRP: 87 mg/L tespit edildi. Pulmoner trombo-

emboli ön tanısı ile pulmoner arter anjiyografisi çekildi. Trombüs ile uyumlu raporlandı. Yapılan alt ekstremite 

venöz dopplerde derin ven trombozu saptandı. Hasta solunum sıkıntısı nedeniyle genel yoğun bakım ünitesine 

yatırıldı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Heparinize edildi. Takiplerinde solunumu ve kliniği toparlayan hastanın yatışının 5. gününde ateş yüksekliği 

39°C, nabız 148/dakika ve kan basıncı 85/50 mmHg olarak saptandı. Hastaya dopamin infüzyonu başlandı. 

Yapılan tetkikler sonucunda infeksiyon odağı ve kültürde üreme saptanamadı. BK: 13.800 K/uL ESH: 8 mm/

saat ve CRP: 12 mg/L olarak raporlandı. Hasta sepsis olarak kabul edildi ve piperasilin-tazobaktam 4 x 4.5 g IV 

başlandı. Hastanede çalışılmadığından prokalsitonin sonucu görülemedi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

1. YBÜ’de takip edilen hastaların ESH ve CRP değerlerinin yorumlanması nasıl olmalıdır?

2. ESH ve CRP değerlerinin klinik ile uyumsuzluk nedenleri nelerdir?

3. Prokalsitoninin tanı ve tedavideki yeri nedir?

4. Antibiyotik başlanmış hastaların tedavi takibi nasıl yapılmalıdır?

5. İmmünsüprese hastalarda prokalsitonin, ESH ve CRP değerleri nasıl yorumlanmalıdır? Normal bireylere 

göre nasıl farklılıklar gözlenmektedir?

6. Karaciğer yetmezliği olanlarda infeksiyon takibi nasıl yapılmalıdır? 

7. Devlet hastanelerinde kültür sonuçlarının geç çıkması, laboratuvar yetersizlikleri ve mikrobiyoloji labora-

tuvarlarında yeterli donanıma sahip olmayan teknisyenlerin çalıştırılması gibi sorunlar nasıl giderilebilir?

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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S-26 Kolistin ve Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae 
İnfeksiyonları 

Murat DİZBAY1, Berna ÖZDEMİR KEPEK1, Özlem GÜZEL TUNÇCAN1, Selçuk ÖZGER1, 
Gülçin TELLİ1, Ömer KARAŞAHİN1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Kolistin ve karbapenem dirençli Enterobacteriaceae infeksiyonlarında alternatif tedavi seçeneği veya seçenekleri

neler olabilir?

Olay/Olgu

Hastanemizde Ocak 2012-Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 6 hastada kolistin ve karbapenem dirençli Kleb-

siella pneumoniae’nın etken olduğu infeksiyonlar tespit edilmiştir. Beş hasta dahiliye yoğun bakım ünitesinde; 

bir hasta anesteziyoloji ve reanimasyon yoğun bakım ünitesinde takip edilmiştir. Bu hastaların 4 tanesi Şubat

2012’de dahiliye yoğun bakım ünitesinde yaşanan salgın ile ilişkilidir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Üç hastada ventilatör ilişkili pnömoni; 2 hastada kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, 1 hastada dekübit

infeksiyonu saptanmıştır. Sadece 2 hastada daha önce 7 günden uzun kolistin kullanımı tespit edilmiştir. İzo-

latlarda kolistin ve karbapenem direnci E-test yöntemiyle EUCAST kriterleri kullanılarak konfirme edilmiştir.

İzolatlar duyarlılık test sonuçlarına göre aynı zamanda tigesiklin, fl orokinolonlar, sefalosporinlere de dirençli

saptanmış olup aminoglikozid grubu antibiyotiklere duyarlı saptanmışlardır. Tedavide aminoglikozid grubu

antibiyotikler ile kombinasyon alternatifi denenmiştir (imipenem, sulbaktam veya netilmisin). Fakat hastaların

tamamı kaybedilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Karbapenemaz üreten K. pneumoniae suşlarının yayılması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir

problem haline gelmiştir. Karbapenem dirençli bu patojenlerin diğer antibiyotik gruplarına da karşı gösterdiği

yüksek düzey direnç sebebiyle etken oldukları infeksiyonların tedavisi oldukça zordur. Kolistin alternatif te-

davi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte artan kolistin kullanımına bağlı olarak giderek artan

sayıda kolistin direnci rapor edilmeye başlanmıştır. Bu patojenlerin etken olduğu infeksiyonların yayılmasının

engellenmesi için sıkı infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının önemini vurgulayarak alternatif tedavi

seçenekleri neler olabilir, tartışılmasını istiyoruz.

Bu mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi için neler yapılabilir? 

Bu tür panrezistan suşların ortaya çıkışının engellenmesi için karbapenem grubu antibiyotiklerin kısıtlanması

bir çözüm olabilir mi?

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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S-27 
Yoğun Bakımlarda “Doğru” Antibiyotik 
Tercihlerinin “Yanlış” Kullanımları

Hasan Selçuk ÖZGERç 1

1 Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Gaziantep

Soru(n)

Yoğun bakımlarda “doğru” antibiyotik tercihlerinin “yanlış” kullanımları.

Olay/Olgu

Çalıştığım merkez savaş koşullarında hizmet veren ve yoğun bakımlarda daha sıklıkla travma ve postoperatif 

hastaların takip edildiği bir merkezdir. Sık olmasa da crush sendromu ile takip edilen hastalar da YBÜ’lerde 

çoklu organ yetmezliği nedeniyle izlenmektedir. Bu hastalara bazen ateş ve beyaz küre yüksekliği nedeniyle 

çok gerekli olmasa da antibiyotik başlanabilmektedir. Antibiyotik gerekliliğinin tartışılması bir yana, gerekli 

olan olgularda ise dozlama konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Genel olarak kullanılan antibiyotik dozlamaları 

uygun değildir. Bu hastalarda sepsis ve ventilatör ilişkili pnömoni sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem crush 

sendromu hem de üzerine binen kan dolaşımı infeksiyonu veya ventilatör ilişkili pnömoni gibi durumlarda baş-

lanan antibiyotik dozlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirmede doktorların antibiyotiklerin 

uygulanma şekli ve süreleri ile ilgili yeterli bir order veremedikleri, uygulamayı yapan sağlık çalışanlarının da 

doz, doz aralığı, hızlı infüzyon, devamlı infüzyon konularında yetersiz oldukları saptanmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İnfeksiyon hastalıkları uzmanları, yoğun bakım ünitesi sorumluları ve hastane yönetimi ile yapılan değerlendir-

me sonucunda yoğun bakımda kullanılan antibiyotiklerin belirlenen infeksiyon uzmanlarınca günlük vizitlerle 

(infeksiyon hastalıkları uzmanının onayına tabi olmayan antibiyotikler de dahil) düzenlenmesine karar veril-

miştir. Antibiyotik tercihleri ve kullanımlarını da içeren akılcı antibiyotik kullanımı ve hastanemizdeki antibi-

yotik kullanım hataları ile ilgili eğitim verilmiştir. Yoğun bakım hemşirelerine antibiyotik uygulanması ile ilgili 

eğitim verilmiştir. Kalite çalışmaları doğrultusunda e-order uygulanmasına geçilmiş ve doktorların antibiyotik 

kullanımı ile ilgili net orderlar vermesi sağlanmıştır. Tüm hastanede belirlenen günlerde meropenem ve mok-

sifl oksasin “vizitleri” planlanmış ve antibiyotik kullanımları kısıtlanmaya çalışılmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda, crush sendromu ile birlikte kan dolaşımı infeksiyonu veya venti-

latörle ilişkili pnömoni gelişmesi durumunda vücut dağılım hacmindeki değişiklikler göz önüne alındığında 

antibiyotik dozlaması hakkında ne önerirsiniz?

Devamlı infüzyon uygulaması bu hastalarda faydalı olabilir mi?

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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S-28 
Yoğun Bakım Ünitesinde Antifungal Tedavi 
Endikasyonu: Nasıl ve Ne Zaman?

ÇÇiğdemğ  KADER1, Münire IŞLAK DEMİR1, Ayşe ERBAY1

1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat 

Soru(n)

Yoğun bakımda izlenen hastaların ateş etyolojisi araştırılırken ampirik tedavilerinde antifungal tedavi endikas-

yonu zamanı nasıl ve ne zaman uygulanmalıdır? 

Olay/Olgu

Altmış üç yaşında kadın hasta, mezenter arter iskemisi tanısı ile ileum rezeksiyonu yapılarak ileostomi ope-

rasyonu geçirmiş. Öz geçmişinde tip 1 diabetes mellitus ve hipertansiyon tanıları mevcut. Hasta postoperatif 

dönemde yoğun bakıma alınmış. Santral venöz kateteri mevcut ve total parenteral nütrisyon tedavisi almak-

tayken postoperatif 3. günde bakılan laboratuvar değerlerinde beyaz küre: 23.200/mm³, CRP: 168 mg/L olarak 

bulunmuş. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal. Postoperatif 3. günde 38.3°C gelişen ateş yüksekliği

nedeniyle kan kültürleri alındıktan sonra seft riakson 2 x 1 g IV infüzyon ve metronidazol 4 x 500 mg IV infüz-

yon tedavi başlanıldı. Seft riakson ve metranidazol tedavisinin 96. saatinde ateş yüksekliği devam eden hastanın

tedavisi meropenem 3 x 1 g IV infüzyon tedavisi ile değiştirildi. Mikrobiyoloji laboratuvarı ile görüşüldüğünde 

kan kültürlerinde üreme olmadığı inkübasyonunun devam ettiği öğrenildi. Meropenem tedavisinin 72. saatinde

ateş trasesinde azalma olmakla birlikte subfebril ateş yükseklikleri devam etti. Toplam antibiyotik tedavisinin

10. gününde kan kültüründe Candida glabrata olarak sonuçlandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Meropenem tedavisine; kaspofungin ilk gün 70 mg IV infüzyon; idamede 50 mg IV infüzyon tedavisi eklendi.

Ateş yükseklikleri tedavinin 72. saatinde düzeldi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Yoğun bakımda izlenen hastaların ateş etyolojisi araştırılırken ampirik tedavilerinde antifungal tedavi endikas-

yonu zamanı nasıl ve ne zaman uygulanmalıdır? Bizim olgumuzda meropenem tedavisine geçildiği anda yani

hastanın antibiyotik tedavisi almakta iken ve ateş yüksekliğinin 4. gününde antifungal tedavi başlanabilir miydi?

Bizim olgumuzda, ampirik tedaviden daha kesin tedavi başlanılmıştır, kan kültüründe C. glabrata üremesi gös-

terilerek meropenem tedavisine kaspofungin tedavisi eklenmiştir.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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S-29 Yoğun Bakımda Asinetobakter Salgını

Serpilp  MIZRAKÇIÇ 1

1 Özel Medline Antalya Hastane Kompleksi, İnfeksiyon Hastalıkları, Antalya

Soru(n)

Asinetobakter salgını sırasında ne yapılmalı?

Olay/Olgu

Genel yoğun bakım ünitesinde yatan 5 hastanın trakeal aspirat kültürlerinde Acinetobacter baumannii üremesi 

saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastalar temas izolasyonuna alındı. Temizlik, el hijyenine uyum, aspirasyon işlemlerinin nasıl yapıldığı, aspiras-

yon için kullanılan suların ne kadar sürede değiştirildiği gözden geçirildi. Yüzey kültürleri alındı. Yoğun bakım 

temizliği için klor tablet kullanılmaktaydı. O dönemde temizlik şirketinin ve elemanlarının değiştiği, klor tablet 

isteminin yapılmadığı, yatakların aynı bezle silindiği tespit edildi. El hijyenine uyumun yetersiz olduğu, aspi-

rasyonların steril şekilde yapılmadığı saptandı. Temizlik personeline ve sağlık çalışanlarına el hijyeni, yoğun ba-

kım temizliği ve dezenfeksiyonu, steril aspirasyon nasıl yapılmalı, izolasyon önlemleri hakkında eğitim verildi. 

Alınan yüzey kültürlerinde monitör, hasta yatak başları, etejer, hemşire deski, hasta dosyalarında Acinetobacter

üremesi saptandı. Yoğun bakımda ayrıntılı temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Bir süreliğine yoğun bakı-

ma yeni hasta alımı durduruldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu:

Yoğun bakımlarda dönem dönem salgınlar yaşanmaktadır. Temizlik personeli ve sağlık çalışanlarına ayda bir 

eğitim verilmesi, işe yeni başlayanların oryantasyon eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Çalışanların göz-

lem altında olduklarını bilmelerinin el hijyenine uyumu artırıcı bir rol oynadığı bilinmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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S-30 Son Kullanma Tarihi Geçmiş Malzemelerin Tekrar 
Sterilizasyonu: Doğru Yasağımız, Yanlış Gerçeğimiz

Zerrin AŞCIŞ 1, Pervin OLGUNDAN2, Neslihan ÖZTÜRK1, Ayşe ŞEVİK1

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji   

  Kliniği, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sterilizasyon Birimi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invaziv aletleri kullanmadan atmalı mıyız?

Olay/Olgu

Kadın doğum servisinde küretaj işlemi sırasında kullanılan 300 adet Karmen kanülünün ve 5 adet pnömotoraks

drenaj setinin kullanılmamış olmasına rağmen son kullanma tarihlerinin geçtiği için Sterilizasyon Ünitesine

sterilizasyon için gönderildiği öğrenildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Tek kullanımlık aletlerin tekrar kullanılmasına izin verilmemektedir. Fakat daha önce kullanılmamış, son kul-

lanma tarihi geçmiş, hastane için tekrar alımı mali yük olacak ve temini zaman alacak bu malzemelerin etilen

oksitle sterilizasyonuna, temin aşamasında alternatif çözüm üretilemediğinden izin verildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Hiç kullanılmamış malzemeleri tekrar sterilizasyon işleminden geçirmenin sakıncaları nelerdir? Özellikle ma-

liyeti yüksek malzemelerin kullanılmadan atılması ülkemiz koşullarında uygulayamadığımız bir yaptırım. Bir-

çok merkezde bu uygulamaya izin verilmese de göz yumulduğu ülkemiz gerçeğidir. Bu konunun tartışılması

istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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S-31 Tıbbi Atıkların Ayrıştırılması ve Tesliminde 
İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Rolü

Zerrin AŞCIŞ 1, Ayşe ŞEVİK1, Neslihan ÖZTÜRK1, Pervin OLGUNDAN2

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  

 Kliniği, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sterilizasyon Birimi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Hastanenin tıbbi atık miktarında artış olduğu idare tarafından İnfeksiyon Kontrol Komitesine iletildi.

Olay/Olgu

Evsel atık ve geri dönüşüm atıklarının tıbbi atığa atılması sonucu tıbbi atık miktarının arttığı düşünüldü. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanede yatan hasta sayısı ve yapılan cerrahi işlem sayıları kontrol edildi. Tıbbi atık miktarını artıracak yeni 

bir popülasyona ya da iş koluna rastlanmadı. İnfeksiyon kontrol hekimi ve hemşireleri tarafından yapılan eği-

timler tekrarlandı. Eğitimleri tıbbi atık toplayan personel değil tüm sorumlu hemşireler ve servis çalışanlarının 

alması sağlandı. Özellikle stajer öğrenci hemşirelerin tıbbi atık ayrıştırılması konusundaki eksiklikleri belirlendi 

ve eğitimleri tamamlandı. Tıbbi atıkların tesliminde bizzat infeksiyon hemşireleri görev üstlendi. Bu çalışmalar 

sonucunda tıbbi atık miktarlarında elde ettiğimiz azalma Tablo 1’de özetlenmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıbbi atıkların doğru ayrıştırılması, toplum sağlığı, çalışan sağlığı ve hastanenin maddi yükümlülükleri açısın-

dan önemlidir. İnfeksiyon hemşirelerinin gayretleri ve özeni bu konudaki verimliliği direkt olarak etkilemek-

tedir. Birçok hastanede, tıbbi atığın ilgili bertaraf firmasına teslimi bu konuda eğitimsiz temizlik personeli ve 

hizmetliler tarafından yapılmaktadır, hatta toplayıcı firma atıkları kendi elemanlarına tarttırıp hastaneye fatura 

etmektedir. Hastanemizde sorumlulukları oldukça fazla olan infeksiyon kontrol hemşireleri bu görevi de üst-

lenmişlerdir.

Tablo 1. Tıbbi atık miktarları

Tıbbi atık miktarı (kg) 2012 yılı Tıbbi atık miktarı (kg) 2013 yılı Fark (kg)

Mayıs ayı 3816 3476

Haziran ayı 2917 2071

Temmuz ayı 3384 2157

Ağustos ayı 2325 2307

Eylül ayı 2207 2132

Ekim ayı 2935 2174

Kasım ayı 2677 2739 

Toplam 20.261 17.056 3205

Hastane İnfeksiyonları
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S-32 Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru 
Kullanımı

Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIMÇ Ç 1

1 Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ordu

Soru(n)

Cerrahi profilakside doğru antibiyotik kullanım oranlarımızın düşük olması.

Olay/Olgu:

İnfeksiyon Kontrol Komitesi faaliyetlerimiz kapsamında tüm hastanelerde olduğu gibi cerrahi profilaksi amaçlı

antibiyotik uygulamaları düzenli olarak izlenmekte ve sonuçlarımız 3 aylık ve yıllık veriler halinde hastane

idaremize bildirilmektedir. Bu takipler sırasında saptanan 3 aylık verilerimiz değerlendirildiğinde uygunsuz

kullanım oranının genellikle yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin; Temmuz-Eylül 2013 döneminde uy-

gunsuz kullanım oranının %72’ye kadar çıktığı saptanmıştır. Yapılan düzeltici faaliyetler ile bir süre bu oranda

azalma izlenmekle birlikte takiplerde yeniden yükselme eğilimine geçmektedir. Uygunsuz kullanım içerisinde

ilk sırada uygun profilaktik ajanın uzun süreli kullanılması saptanırken ikinci sıklıkta özellikle seft riakson kul-

lanımı ve 72 saat sonrasında devam etme talebinde bulunulması yer almaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Cerrahi profilakside doğru antibiyotik kullanım oranlarımızın düşük saptanması üzerine tüm cerrahi hekim-

lerimize yönelik eğitim planlanmıştır. Güncel profilaksi kılavuzları referans alınarak, hastanemizde uygulan-

makta olan tüm cerrahi işlemler değerlendirilerek uygun antibiyotik profilaksi yaklaşımları anlatılmış ve cerrah

arkadaşlarımızdan da güncellenecek olan hastanemize ait cerrahi profilaksi kılavuzu için öneri ve katkıları so-

rulmuştur. Herhangi bir ek öneri olmamıştır. Güncellenen profilaksi rehberi tüm hekim arkadaşlarımıza ulaş-

tırılmıştır. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnfeksiyon Kontrol Komitesi faaliyetleri içerisinde cerrahi antimikrobiyal profilaksi uygulamaları izlenmekte ve

raporlanmaktadır. Bu konuda her 3 ayda eğitimler planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Ancak buna rağmen

yerleşmiş yanlış uygulamaların düzeltilmesinde güçlük yaşanmaktadır. Özellikle birinci kuşak kullanımında

herhangi bir sınırlama olmaması ya da üçüncü kuşakların ilk 72 saat onaysız kullanılması kontrolü zorlaş-

tırmaktadır. Gerekli eğitimler uygulandığı, uygunsuz kullanımın yaşandığı klinikler ile bireysel olarak doğru

kullanım ilkeleri paylaşıldığı ve sonuçlar idari birimlerle de paylaşıldığı halde bu kullanımlarda istikrarlı bir

doğru yaklaşım sağlanamaması halinde ne yapabiliriz? Bu konuda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var mıdır?

Hastane İnfeksiyonları
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S-33 Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT)
Kapsamındaki Antibiyotiklerin Reçetelenme 
Sorunları

Figeng OSMANOĞLU EZEN1

1 Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sakarya

Soru(n)

Teikoplaninin APAT kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme özel koşulları nasıl belirleniyor?

Olay/Olgu

Hastanemizde yatarken teikoplanin başladığımız bir derin insizyonel cerrahi alan infeksiyonu tanılı hastamıza 

tedavinin son 10 günü taburcu edilerek teikoplanin reçete edilmiştir. Ancak dış eczanelerden “Hastanede yatar-

ken başlanan antibiyotik tedavisinin taburcu sonrası da devam etmesi gerekmektedir” ifadesi de eklendiği halde 

hastamıza ilaç verilmemiştir. Eczacılar ısrarla hastamıza “osteomiyelit’’ tanısı yazılmazsa ilacı veremeyeceklerini 

belirtmişlerdir. Yine son günlerde hastanemiz eczanesinde tükendiği için dış reçete çıkılan benzer tanılı başka 

bir hasta için de yine dış eczaneden aynı “osteomiyelit’’ tanısının yazılması istenmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemiz ve dış eczanelerin eczacıları ile görüşülmüş ve APAT kapsamındaki bazı antibiyotikler için SGK 

geri ödeme özel koşulları aşılamamıştır. Söz konusu hastanın yatışı uzatılarak tedavisi tamamlanmıştır. Diğer 

olaydaki yatan hasta için ilacı günübirlik başka hastaneden temin edilmiş olup, bu hastanın tedavisinin aksama-

ması için istenen “osteomiyelit” tanılı reçetenin düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

APAT kapsamındaki antibiyotiklerin SGK geri ödeme özel koşulları hastaların gerçek tanıları ile zaman za-

man uyumsuzluk göstermektedir. Bazı kodların eksikliği ya da özel koşulların güncellenmemesi “malpraktis’’ 

yönünden ciddi riskler taşımaktadır. SGK geri ödeme özel koşulları en kısa sürede bilimsel veriler ışığında 

güncellenmelidir.

Takım Çalışması Etap 2
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S-34 Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Bildirimi

Hasan Selçukç  ÖZGER1

1 Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Gaziantep

Soru(n)

Antibiyogram bildirimi ve klinik hasta takibinin yönlendirilmesinde yaşanan problemler.

Olay/Olgu

Travma, ateşli silah yaralanmaları ve diyabetik ayak infeksiyonları nedeniyle oldukça fazla sayıda yara yeri in-

feksiyonu ve osteomiyelit takip etmekteyim. Özellikle ayaktan takip planladığım ve psödomonas üreyen has-

talarda antibiyogram sonuçları ile ilgili bir problem olduğu düşüncesindeyim. Psödomonas duyarlılık sonuç-

larında sadece piperasilin, seft azidim ve amikasin belirtilirken bu antibiyotiklere direnç olmadığı sürece diğer

antibiyotikler bildirilmemektedir. Özellikle ayaktan takip ettiğim bu hastalarda kemik doku penetrasyonu ve

biyofilm geçisi nedeniyle tercih etmek istediğim kinolon duyarlılığını sürekli sözel olarak laboratuvardan öğ-

renmek durumunda kalıyorum.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İlgili doktor arkadaşlara bu sorunu ilettiğimde bu durumun kısıtlı bildirim ile ilgili olduğunu belirtiyorlar.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Verdiğim örnekte belirtilen antibiyotiklerin kinolon duyarlılığını temsil ettiğine dair bir bilgiye sahip değilim.

Özellikle kısıtlı bildirim kurallarının bilimsel veriler kadar pratik uygulamayı yönlendiren belgeler çerçevesinde

tartışılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Takım Çalışması Etap 2



3777İNFEKSİYON DÜNYASI ■

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

S-35 Osteomiyelitli Olguların Tanı, Tedavi ve Takibinde 
Karşılaşılan Sorunlar

Deryay  KETEN1

1 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş

Soru(n)

Osteomiyelit şüphesi ile takip edilen hastaların tanısı, antibiyotik kullanımı-dozu, tedavi süresi ve takibinde 

gelişen sorunlar nasıl giderilebilir?

Olay/Olgu

Altmış sekiz yaşında erkek hasta 9 ay önce sol ayak üstünde kızarıklık ve şişlik nedeniyle infeksiyon hastalıkları 

polikliniğine başvurmuş. Sol ayak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucu osteomiyelit ile uyumlu ola-

rak raporlanmış. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 14 mm/saat, CRP: 8 mg/L saptanmış. Teikoplanin 400 mg/

gün olarak 50 gün uygulanmış. Şikayetleri kısmi olarak azalmış. Hasta, şikayetlerinin tekrar başlaması nedeniy-

le hastanemiz infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Travma, açık yara ve operasyon öyküsü belirtmedi. 

Öz geçmişinde 11 yıllık diabetes mellitus hastası olup insülin kullandığı ve diyabet komplikasyonlarının (nefro-

pati ve retinopati) mevcut olduğu öğrenildi. İlk değerlendirmede ateş 36.3°C, kan basıncı 120/80 mmHg, nabız 

82/dakika olarak saptandı. Fizik muayenede sol ayak metatarsofalangeal eklem paralelinde ısı artışı ve ödem 

mevcuttu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hb: 14.0 g/dL, BK: 6840 K/uL, trombosit sayısı: 138.000 K/uL, 

BUN: 42 mg/dL, kreatinin: 1.1 mg/dL, ESH: 10 mm/saat, CRP: 6 mg/L olarak tespit edildi. Ayak MRG’de kronik 

osteomiyelit ile uyumlu bulgular mevcuttu. Hasta kronik osteomiyelit ön tanısı ile servise yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Charcot ayağı olabileceği şüphesi nedeniyle ortopedi konsültasyonu istendi. Çekilen iki yönlü ayak grafisi ile 

tomografi bulguları ile kronik osteomiyelit tanısı teyit edildi. Daptomisin tedavisi 6 mg/kg/gün olarak başlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

1. ESH ve CRP değerleri normal olan osteomiyelit olgularının tedavi yanıtı ve süresi nasıl belirlenmelidir?

2. Osteomiyelit olgularının tedavi yanıtı değerlendirmesi hangi akut faz reaktanları ile yapılmalıdır?

3. Sunduğumuz olguda tedavi başarısızlığının nedeni ne olabilir?

4. Antibiyotik kullanım dozlarının infeksiyon hastalıkları uzmanları arasında da farklı olmasının nedenleri 

nelerdir? 

5. Osteomiyelit şüpheli vakaların ayak MRG sonuçları radyologlar tarafından “Sinyal değişimi- …sekans tu-

tulumu” gibi yuvarlak cümlelerle raporlanmaktadır. Bunun nedenleri ne olabilir? Bu tarz raporlarda klinis-

yen nasıl bir yol izlemelidir?

6. Osteomiyelitli olgularda cerrahi müdahale ne zaman yapılmalıdır?

Takım Çalışması Etap 2
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P-001 Gebelerde Kronik Hepatit B Yönetimi

Nuran SARI1, Özlem KÖSEOĞLU1, Tarık IRMAK1, Melek KAYA2, M. Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ1

1 NK Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 NK Sincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Gebelerde kronik hepatit B yönetimi nasıl olmalıdır?

Olay/Olgu

Kronik hepatit B nedeniyle 3 yıldır lamivudin tedavisi alan 32 yaşındaki kadın hasta (tedavi öncesi HBsAg (+), 

anti-HBs (-), HBeAg (-), anti-HBe (+), ALT: 95 U/L, HBV-DNA PCR: 6.2 x 106 kopya/mL, karaciğer biyopsisi; 

HAİ: 4, FBE: 1, altı ay ara ile yapılan tetkiklerde HBV-DNA PCR: negatif, ALT: normal sınırlarda) bir ay önce 

gebe kaldığını öğrenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde HBsAg (+), anti-

HBs (-), HBeAg (-), anti-HBe (+), ALT: 44 U/L, HBV-DNA: 8.7 x 105 kopya/mL olarak saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastada kullandığı lamivudin tedavisine sekonder yanıtsızlık olduğu düşünülmesi üzerine, yapılan direnç tes-

tinde rtM204V mutasyonu saptandı. Hastaya tedavisi, bebeğe bulaş riskleriyle ilgili bilgi verilerek, hastanın ge-

belik boyunca ilaç kullanma konusunda isteksizliğinin de bulunması nedeniyle mevcut tedavisi kesildi. Ancak 

yeni bir antiviral tedavi başlanmadı. Aylık olarak HBV-DNA ve ALT yakın takibine geçildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Önceden antiviral tedavi başlanan gebelerde kronik hepatit B tedavisinde takip nasıl olmalıdır? Bu olguda ol-

duğu gibi tedavi kesilmesi durumunda yeni antiviral tedavi başlanmalı mıdır? Başlanacaksa ne zaman? Takipler 

hangi sıklıkta yapılmalıdır? Bu konuların tartışılmasını istiyorum.

Viral Hepatitler
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P-002
Bir Kronik Delta İnfeksiyonu Tedavisinde Devam 
Sorunu

Mustafa Kemal ÇELEN1, Berivan TUNCA2

1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2 Kızıltepe Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Mardin

Soru(n)

Kronik delta infeksiyonunda tedavi tekrarı gereken durumlarda rapor çıkarılmasında sorun yaşanması.

Olay/Olgu

Kırk bir yaşında erkek hasta Kızıltepe’de yaşıyor. Hastanın 14 yıldır bilinen HBsAg pozitifl iği mevcut. 2009 yı-

lında anti-delta pozitifl iği nedeniyle hastaya pegile interferon alfa 2b başlanmış, bu tedaviyi 48 haft a kullanmış.

O dönemde ALT: 73, AST: 49, HBV-DNA: 2890 IU/mL, HDV-RNA 412: IU/mL, HBeAg (+), T. Bil: 1.1, PT: 16.1

sn, AFP: 11.2 olarak saptandı. Batın USG’de karaciğer parankimi doğal, dalak normal boyutta idi. Tedavi sonrası

HDV-RNA negatif, HBV-DNA negatif olduğu görüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Uzun süre takiplerini aksatan hasta Eylül 2013 tarihinde tekrar kontrole geldi. HBV-DNA: 395 IU/mL, HDV-

RNA: 11.200 IU/mL, ALT: 41, AST: 72, T. Bil: 2.9, D. Bil: 1.8, AFP: 13.1, PT: 15.2 sn, HBeAg (+) saptandı. Batın

USG’de karaciğer parankimi kaba, kontürler irregüle, segment 6’da hemajiyomla uyumlu 28 x 21 mm boyutun-

da lezyonu mevcut idi. PLT: 109.000 saptandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu hastaya yeniden PEG-IFN verilmesi planlandı. Ancak hasta daha önce tedavi aldığı için sistem tedaviye mü-

saade etmedi. Bu durumda yeniden tedavi için nasıl bir yol izlenmeli?

Viral Hepatitler
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P-003 HDV’de Tedavi Sorunu

Aslı HAYKIR SOLAY1, Meral USLU2

1 Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Iğdır
2 Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Diyarbakır

Soru(n)

Kronik hepatit B tanısıyla interferon alan hasta, sonrasında HDV ile infekte olduğunda nasıl tedavi edilir?

Olay/Olgu

Kırk beş yaşında kadın hasta. 2003 yılında kronik hepatit B tanısı almış ve takiplerine düzenli olarak geliyor. 

Nisan 2011 tarihindeki kontrolünde; AST: 94 IU/mL, ALT: 86 IU/mL, HBsAg (+), anti-HBs (-), HBeAg (+), 

anti-HBe (-), anti-HCV (-), anti-HIV (-), anti-HDV (-), HBV-DNA: 107 kopya/mL gelmesi üzerine karaciğer bi-

yopsisi yapılıyor ve HAİ: 6, fibrozis 3 şeklinde rapor ediliyor. Haziran 2011 tarihinde peg-IFN-alfa 2a başlanıyor. 

Bu tedaviyi 48 haft a süreyle kullanan hastanın tedavi sonu değerleri; AST: 30 IU/mL, ALT: 25 IU/mL, HBsAg 

(+), anti-HBs (-), HBeAg (-), anti-HBe (+), HBV-DNA (-). Tedavi sonrası birinci yıl kontrolünde (Haziran 

2013); AST: 112 IU/mL, ALT: 104 IU/mL, HBsAg (+), anti-HBs (-), HBV-DNA (-), anti-HDV (+). 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Takip ediliyor.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kronik hepatit B tanısıyla interferon alan bu hastanın HDV infeksiyonu nasıl tedavi edilebilir?

Viral Hepatitler
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P-004 
Bir Kronik Hepatit C Nüks Tedavisinde Rapor 
Düzenleme Sorunu

Selcan ARSLAN ÖZEL1, Cemal BULUT2

1 İskenderun Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Hatay
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Kronik hepatit C tanılı hastada ikinci pegile interferon (peg-IFN) + ribavirin tedavisi sırasında rapor çıkarılma-

sında sorun yaşanması.

Olay/Olgu

Kronik hepatit C tanılı (genotip 1b) hastaya bir yıl peg-IFN + ribavirin tedavisi uygulanmış. Tedavi sonu HCV-

RNA’sının negatif olduğu saptanmış. Takibinde 7. ayda HCV-RNA pozitifl eşince hastaya tekrar ikili tedavi baş-

lanmış. Raporu 6 ay olarak çıkarılmış. Hastanın ikinci ikili tedavisinin 12. haft asında ve 6. ay sonunda HCV-RNA

negatif olarak saptanmış ve bu aşamada hasta danışıldı. Rapor süresi dolunca tedavinin bir yıla tamamlanması

planlandı ve rapor süresi uzatılmaya çalışıldı. Ancak sistem 3. rapor uyarısıyla rapor düzenlenmesini reddetti. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

İnfeksiyon Dünyası Ortak Pano’da sorun paylaşılarak tartışma ve öneriye açıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Rapor 48 haft a üzerinden çıkarıldığı için ve iki defa 6 aylık rapor 52 haft a ettiğinden Sosyal Güvenlik Sistemi’nin

raporu onaylamıyor olabileceği, ikinci rapor süresinin 5 ay olarak girilmesi önerildi.

Viral Hepatitler
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P-005 
Rituksimab Tedavisi Alanlarda Hepatit B 
Profilaksisi

Dilek KARAMANLIOĞLU1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

HBsAg (-), anti-HBs (+), anti-HBc IgG (+), HBV-DNA (-) ve rituksimab tedavisi verilecek olan hastaya antivi-

ral profilaksi gerekir mi?

Olay/Olgu

Renal transplantasyon sonrası 4. yılında rejeksiyon gelişen ve rituksimab tedavisi planlanan hastanın hepatit se-

rolojik göstergeleri HBsAg (-), anti-HBs (+), anti-HBc-IgG (+), HBV-DNA (-) şeklindeydi. Bu hastaya antiviral 

profilaksisi gerekliliği tarafımıza soruldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Ülkemizde 2013 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nde “HBsAg negatif olduğu durumlarda HBV-DNA pozitifl iği 

ve/veya anti- HBc pozitifl iği durumlarında immünsüpresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monok-

lonal antikor tedavisi uygulanmakta olan hastalara ALT yüksekliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın 

lamivudin kullanılabilir. Söz konusu tedavilerin bitiminden sonraki en fazla 12 ay boyunca da lamivudin kul-

lanılabilir” şeklinde ifade bulunmaktadır. Ancak rituksimab gibi monoklonal antikor kullanımına yönelik özel 

bir bilgi bulunmamaktadır. İngiltere NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Kronik Hepatit 

B 2013 kılavuzunda HBsAg (-), anti-HBc (+) olan olgulara anti-HBs’si ne olursa olsun rituksimab veya diğer B 

hücrelerini baskılayıcı tedavi başlanacaksa lamivudin profilaksisi önerilmektedir. Profilaksi immünsüpresif te-

daviden önce başlanır ve immünsüpresif tedavi kesildikten en az 6 ay sonrasına kadar devam edilir. Rituksimab 

veya diğer B hücrelerini baskılayan ilaç dışında immünsüpresif alan hastalarda ise aylık HBV-DNA monitöri-

zasyonu önerilmektedir. Bu hastada da rituksimab tedavisi öncesi hastaya lamivudin profilaksisi başlanmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Günümüzde her geçen gün yeni bir immünsüpresif ajan tedaviye girmektedir. Bu tedavileri alan hastalarda he-

patit B profilaksisi önemlidir. SUT’da genel bir ifade olarak “immünsüpresif ajan” ifadesi yer almaktadır. Ancak 

immünsüpresif ajanların risk açısından kategorize edilmesi ve profilaksinin ona göre düzenlenmesi daha makul 

bir yaklaşım olarak görünmektedir. Bu olgu, konunun tartışılması ve öneriler yapılması amacıyla sunulmuştur.

Viral Hepatitler
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P-006 
İmmünsüpresif Tedavi Başlanması Planlanan 
Hastalarda Hepatit B Taraması

Şiran KESKEŞ 1

1 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Soru(n)

Herhangi bir sebeple immünsüpresif tedavi başlanacak olan hastalarda tedavi başlanmadan önce hepatit B gös-
tergelerinin tam olarak taraması yapılıyor mu?

Olay/Olgu

Hepatit B akut alevlenme nedeniyle hastanemiz infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran 27 yaşındaki er-
kek hastanın başvuru anında HBsAg (+), anti-HBs (-), HBeAg (-), anti-HBe (+), anti-HBc IgG (+), ALT: 120
IU/mL, AST: 76 IU/mL, HBV-DNA: 5.3 x 108 kopya/mL, delta antikoru negatif olarak saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastanın hikayesinden 3 ay önce dış merkezde akut lenfoblastik lösemi tanısı aldığı ve bu sebeple hastaya kemo-
terapi başlandığı öğrenildi. Hastanın dış merkezde yapılan tetkikleri incelendiğinde kemoterapi öncesi bakılan
HBsAg’nin negatif olduğu ancak anti-HBc IgG’nin bakılmadığı öğrenildi. Mevcut tablo ile hastaya “Sağlık Uy-
gulama Tebliği” uyarınca lamivudin 100 mg/gün tedavisi başlandı. Hastada bu tedavi altında biyokimyasal ve
mikrobiyolojik yanıt elde edildi; karaciğer transaminazları normal sınırlara, HBV-DNA saptanamaz seviyelere
geriledi. Hastanın şu an kemoterapisi devam etmekte olup, almakta olduğu lamivudin tedavisine devam edil-
mektedir. Hastanın tedavi altında serolojik, biyokimyasal ve virolojik parametreleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Hastanın lamivudin tedavisi altında laboratuvar değerleri.

Parametre Tedavi başı 1. ay 3. ay 6. ay 12. ay 18. ay 24. ay

HBsAg + + + + + + +

Anti-HBs - - - - - - -

HBeAg - - - - - - -

Anti-HBe + + + + + + +

ALT (IU/mL) 120 231 196 36 34 32 28

AST (IU/mL) 76 139 92 23 22 25 19

HBV-DNA

(kopya/mL)

5.3 x 108 1.3 x 105 4.4 x 103 Saptanamaz 

düzeyde

Saptanamaz 

düzeyde

Saptanamaz 

düzeyde

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Yukarıda sunulan olgu polikliniğimize hepatit B aktivasyon tablosuyla başvurdu. Bu tabloyla karşılaştığımızda
hepatit B aktivasyonu yapan sebeplerin araştırılması ve sorgulanması son derece önemlidir. Buna göre;

• Hastada daha önce HBsAg saptanıp saptanmadığı,

• Ailede hepatit B öyküsü olan hasta olup olmadığı,

• Karaciğer enzim yüksekliği yapabilecek ilaç, toksik madde vb. kullanımlar sorgulanmalı,

• HBeAg, anti-HBe, delta antikoru, anti-HCV, hepatobiliyer USG bakılmalıdır.

Bu olgunun kemoterapi öncesi gerekli hepatit B göstergeleri taraması yapılmadığı için immünsüpresif tedavi
altında hepatit B aktivasyonu geliştiği düşünülen bir olgu olarak değerlendirilmiştir. 

İmmünsüpresif tedavi başlanmadan önce hastaların hepatit B açısından detaylı taranması önemlidir. Bu neden-
le immünsüpresif tedavi başlayan bölümlerin bu açıdan farkındalıklarının nasıl artırılacağı, HBsAg pozitifl iği
saptamaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunun tartışılması is-

tenmektedir.

Viral Hepatitler
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P-007 
İmmünsüpresif Tedavi Sonrası Hepatit B Akut 
Alevlenmesi Tedavisi

Derya YAPARy 1

1 Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Çorum

Soru(n)

İmmünsüpresif tedavisi bittikten sonra lamivudin tedavisini bırakan hastada akut hepatit B alevlenmesinde 

lamivudin tedavisinin Bütçe Uygulama Talimatı’nda yer almaması.

Olay/Olgu

Non-Hodgkin lenfoma nedeniyle immünsüpresif tedavi alan hastanın HBsAg (+), HBV-DNA değeri 36 IU/mL 

olarak tespit edilmiş. Ancak o dönemde hastada splenomegali, trombositopeni, INR yüksekliği olması nedeniy-

le lamivudin raporu karaciğer sirozu tanısıyla 6 aylık düzenlenmiş. Hastanın immünsüpresif tedavisi Temmuz 

2013 tarihinde tamamlanmış ve 6 ay sonra kontrole çağrılmış. Hasta lamivudin tedavisini bırakmış. Hasta Ocak 

2014 tarihinde sarılık şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde AST: 2100 U/L, ALT: 2400 U/L, GGT: 

850 U/L, ALP: 640 U/L ve total bilirubin 12 mg/dL, indirekt bilirubin: 8 mg/dL, normal albumin değeri tespit 

edildi. Tam kan sayımı ve koagülasyon tetkikleri normal olarak sonuçlandı. Serolojik tetkiklerinde HBsAg, anti-

HBe, anti-HBc (+), HBeAg, anti-HBc IgM, delta antikoru (-) olarak tespit edildi. Hastanın HBV-DNA değeri 

1 MIU/mL olarak tespit edildi. Hastanın üst GİS endoskopisinde özefagusta varis, tüm batın USG’de assit ve 

splenomegali saptanmadı. Hastanın takibinde karaciğer enzimlerinde progresif düşüş olduğu gözlendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hasta hospitalize edilerek destek tedavisiyle birlikte lamivudin tedavisi başlandı. Hastaya lamivudin reçetesi 

düzenlendiğinde tedavinin ilaç raporu olmadan sosyal güvenlik kurumunca karşılanmadığı öğrenildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Bütçe Uygulamaları Talimatı’nda HBsAg pozitif hastalarda ALT yüksekliği, HBV-DNA pozitifl iği ve karaciğer 

biyopsisi koşulu aranmaksızın aldığı tedavi süresince ve tedaviden sonraki 12 ay boyunca lamivudin kullanı-

labilir ancak bahsedilen ilaçların ilaç kullanım raporu örneğinin reçeteye eklenmesi gerekir ibaresi mevcuttur. 

Talimata göre hastamızın da immünsüpresif tedavi aldığı dönemde lamivudin tedavisi almasıyla ilgili sorun 

yoktur. Ama hastanın ilk lamivudin raporunun hastanın kliniğine uygun olarak karaciğer sirozu olarak düzen-

lenmiş. Ancak sonrasında hastanın lamivudin tedavisini terk etmesiyle ortaya çıkan akut alevlenmeyle ilgili la-

mivudin tedavisinin sosyal güvenlik kurumunca karşılanmasına dair ibarenin olmaması ve hastanın kliniğinde 

karaciğer sirozu olmaması nedeniyle ilaç raporu düzenlenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bütçe Uygulama 

Talimatı standart durumları karşılarken hastamızda olduğu gibi standart dışı durumlarda yetersiz kalmaktadır. 

Kronik hepatit B akut alevlenmesi tedavisinin Bütçe Uygulama Talimatı’nda yer almaması nedeni ile bu duru-

mun tartışılması istenmektedir.

Viral Hepatitler
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P-008 
Pegile İnterferon ve Ribavirin Tedavisi Sırasında 
Gelişen Hashitoksikoz: Olgu Sunumu

Günay TUNCER y ERTEM1, Çiğdem MOROĞLU1, Gönül KOÇ2, Şirin HEKİMOĞLU1,
F. Şebnem ERDİNÇ1, Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

Soru(n)

Tiroid fonksiyon bozukluğu (tirotoksikoz) gelişti. Bu durumdaki hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?

Olay/Olgu

Kırk yedi yaşındaki kadın hastaya kronik hepatit C tanısıyla ikili tedavi başlandı. Tedavinin üçüncü ayında

halsizlik, iştahsızlık ve baş dönmesi ortaya çıktı. Tiroid fonksiyon testleri; TSH: 0.01 μIU/mL (normal değer:

0.35-5.5), sT3: 12.3 pg/mL (2.3-4.2), sT4: 7.1 ng/mL (0.7-1.7) idi. Tirotoksikoz saptanan hastanın anti-TPO: 

71 U/mL (≤ 60), anti-TG Ab: > 500 U/mL (≤ 60) ve tiroid reseptör antikoru (TRAB): 4.6 (0-14) idi. Tedaviye 

başlanmadan önce tiroid fonksiyonları normal olan hastada, ultrasonografik inceleme tiroiditle uyumlu bu-

lundu. Tiroid sintigrafisinde süpresyon, tiroid iyot uptake’i 4. saatte %0.9, 24. saatte %0.3 belirgin olarak düşük 

saptandı. Endokrinoloji bölümüyle tartışılan hastada ilaca bağlı olarak hashitoksikoz geliştiğine karar verildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Tiroiditin interferon etkisiyle gelişebileceği düşünüldü ve iki haft a süreyle tedavisine ara verildi. Semptomatik 

rahatlama sağlamak amacıyla sadece beta-bloker başlandı. Hastanın yakınmaları düzeldi ve üç haft a sonunda

tiroid hormonları normal sınırlara geldi. Hastada erken virolojik yanıt gelişti. Bunun üzerine haft alık tiroid

fonksiyon testleri kontrol edilerek, ikili tedaviye tekrar başlanmasına karar verildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İnterferonun yan etkisi olarak hashitoksikoz gelişmesi durumunda; interferon tedavisi kesilip ötiroid sağlandı-

ğında tekrar başlanabilir. Bu hastada tedaviye ara verilip tekrar başlanmıştır. Ancak hipertiroidinin nüks etmesi

durumunda ne yapılmalıdır? Bu konunun tartışılması gerektiğini düşünüyoruz.

Viral Hepatitler
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P-009 
Telaprevir Tedavisi Alan Bir Kronik Hepatit C 
Hastasında Anemi Yönetimi

TubaTT İLGAR1, Cemal BULUT1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Sami KINIKLI1,
Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Telaprevir tedavisi alan bir kronik hepatit C hastasında anemi yönetimi.

Olay/Olgu

Elli yedi yaşında erkek hasta, nüks kronik hepatit C tanısıyla telaprevir 3 x 750 mg tablet, peg-interferon alfa-

2b 100 mcg/haft a ve ribavirin sabah 400 mg, akşam 600 mg tedavileri başlandı. Tedavi başlangıcında hastanın 

hemoglobinini 14.8 g/dL idi. Tedavinin 4. haft asında hastanın hemoglobinini 12.5 g/dL’ye düştü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastanın hemoglobininin daha da düşme eğiliminde olduğu öngörülerek hastanın ribavirin tedavisinin dozu 

sabah 400 mg, akşam 400 mg’a azaltıldı, hemoglobin düşmeye devam ettiği için ribavirin dozu haft alık kont-

rollerle 200 mg azaltıldı. Tedavi 12. haft asında hemoglobinini 8.9 g/dL’ye kadar gerileyince ribavirin tedavisi 

kesildi. Tedavi 12 haft a tamamlandığından telaprevir tedavisi de kesildi. Hastanın hemoglobinini 14. haft ada 

tekrar 10.2 g/dL’ye yükseldi ve hastaya ribavirin yeniden başlanarak dozu kademeli olarak yükseltildi. Hastanın 

24. haft ada tedavisi tamamladı. Takiplerinde HCV-RNA negatif seyretti.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Telaprevir tedavisi alan hastalarda hemoglobin düşmeye başlayınca daha düşük değerleri görmeden ribavirin 

dozu da azaltılmaya başlanmalı mı? Ribavirin dozunu azaltmanın ve kesmenin yanıta etkisi var mı?

Viral Hepatitler
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P-010 
Pegile İnterferon, Ribavirin, Telaprevir Tedavisi 
Alırken İkinci Kez Amnezi Gelişen Bir Olgu

Gülbin CANPOLAT1, Cemal BULUT1, Sami KINIKLI1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Pegile interferon, ribavirin, telaprevir tedavisi başlanan kronik hepatit C’li hastada amnezi bulguların gelişmesi.

Olay/Olgu

Elli bir yaşında erkek hastaya iki yıl önce kronik hepatit C tanısı konmuş ve interferon-ribavirin tedavisi baş-

lanmış. Tedavi başlandıktan kısa süre sonra hastada unutkanlık şikayetleri başlamış. O dönemdeki psikiyatrik 

muayenesinde psikomotor fonksiyonlarda yavaşlama tespit edilmiş. Yapılan nörolojik muayenesi ve görüntü-

leme yöntemleriyle bir patoloji saptanmamış. Hastanın unutkanlık şikayetlerinde artış olmamış ve 48. haft ada

tedavisi kesildikten sonra şikayetleri tamamen gerilemiş. Tedavi kesilmesinden bir yıl sonra HCV-RNA’sı po-

zitifl eşen hastaya psikiyatrik muayenesi ve tüm tetkikleri tamamlandıktan ve bir sorun olmadığı görüldükten

sonra pegile interferon, ribavirin ve telaprevir tedavisi başlandı. Hasta henüz hastanedeyken yine unutkanlıktan

yakınmaya başladı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Psikiyatri hekimiyle tekrar iletişime geçildi. Hastanın muayenesinde tedavi gerektirmeyen hafif amnezi tarifl e-

diği ve kognitif fonksiyonlarının normal olduğu belirtildi. Hastaya ve yakınlarına kullanılan antivirallerin yan

etkileri konusunda bilgi verildi ve şikayetlerinde artış olursa hemen hastaneye başvurmaları anlatılarak ve bir

sonraki kontrolünde psikiyatri ve nörolojik muayeneleri tekrarlanmak üzere taburcu edildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İnterferonun tedavisi sırasında ateş yüksekliği, halsizlik, sitopeni , tiroid fonksiyon bozukluğu ve cinsel fonksi-

yon bozukluğu gibi yan etkilerle karşılaşılabilir. Bunların dışında daha az sıklıkta psikiyatrik yan etkileri de gö-

rülebilir. Psikiyatrik yan etkiler depresyon ve anksiyete bozukluğu ve daha az olarak demans ve demans benzeri

yan etkilerdir. Literatürde interferonun demans yaptığına dair yayınlar mevcuttur. Bu yan etkiler interferonun

nörotoksik etkilerine bağlanmıştır ve bazı yayınlarda tedavi sonlandırıldıktan sonra tamamen geri dönüşümlü

amnezi bulgularından bahsedilirken bazılarında progresif ve geri dönüşümsüz demans söz konusudur. Bizim

bu hastalarla ilgili başlıca iki sorunumuz vardır. Birincisi; kronik hepatit C’li hastalar yaşlanıyor ve bu hastalar

için yeni bir umut olan üçlü tedavinin yan etkilerini yaşlı hastalarda yönetmek çok daha zor. İnterferonun nö-

ropsikiyatrik yan etkilerini tedavi alan hastalarda iyi ayırt edebilmek için tedavi öncesi muayeneleri çok önem

taşımaktadır. Demansif ya da psikiyatrik bulgular varlığında bu bulguların antiviral tedavi sırasında kötüleşebi-

leceği unutulmamalıdır. İkinci problem ise; interferon tedavisi sırasında amnezi şikayetler geliştiğinde tedaviyi

keselim veya ara verelim mi? Biz bu olguda, bir önceki interferon, ribavirin tedavisi sırasında gelişen amne-

zisinin, tedavi sonlandığında düzelmesi nedeniyle interferon tedavisine devam ettik. Ancak yeni başlayan bu

şikayetler ilerlerse kesmeli miyiz?

Viral Hepatitler
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P-011 
Hepatit C Virüsü (HCV) İnfeksiyonu Tanısında 
Sinyal Eşik Değerinin Önemi

Emrah GÜLER1, Kaya SÜERy 2, Ayşe ARIKAN1, Meryem GÜVENİR1, Murat UNCU3, 
Tamer ŞANLIDAĞ4

1 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
4 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Soru(n)

KKTC’deki yasaya göre ülkeye çalışma, ikamet ve eğitim için gelen yabancı uyrukluların anti-HCV testini yap-

tırmaları zorunludur. Pozitif çıkması durumunda, kişiler devlet laboratuvarına sevk edilip sonucun doğrulan-

masıyla sınır dışı edilmektedirler.

Olay/Olgu

Ağustos 2010-Temmuz 2013 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuva-

rına anti-HCV tarama testini yaptırmak üzere başvuran 19.300 kişi çalışmaya alındı. Anti-HCV testi kemilü-

minesan enzim immünoassay (CEIA) yöntemiyle (Architect i2000 SR, Abbott, ABD) üretici firmanın önerileri 

doğrultusunda çalışıldı. Anti-HCV S/CO (eşik değeri) ≥ 1 olan olgular pozitif olarak kabul edildi. Kasım 2011 

tarihinden itibaren -80°C’de toplanan anti-HCV pozitif serum örneklerinde real-time PCR (Cobas Amoliprep/

Cobas Taqman HCV Qantitative Test) yöntemiyle HCV-RNA kantitasyonu araştırıldı. Bu numunelerden ilk 43 

tanesine HCV-RNA analizi yapıldı ve çıkan sonuçlar daha önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesindeki veri-

lerle yapılmış bir çalışmada belirlenen anti-HCV sinyal eşik değer (< 5.0) ile kıyaslandı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çalışmaya alınan kişilerin 159 (%0.82)’unda anti-HCV testi pozitif olarak saptandı. HCV-RNA analizi yapılan 

43 hastanın 6 (%13.9)’sında anti-HCV S/CO değeri > 5.0 iken, 37 (%86.1)’sinde ise < 5.0 idi. HCV-RNA açısın-

dan, anti-HCV S/CO değeri > 5.0 olan 6 hastanın 4’ü pozitif olarak bulunurken, < 5.0 olan 37 (%100) hastanın 

tümünde HCV-RNA sonucunun negatif olduğu görüldü. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Anti-HCV sonucu eşik değere yakın ve/veya düşük pozitif olgularda doğrulama amacıyla direkt olarak HCV-

RNA bakılmadan önce yeni örnek ile (en az iki haft a sonra) testin farklı bir cihazda (ELISA yöntemiyle çalı-

şan) yeniden araştırılmasının ve/veya klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmesinin daha doğru ve ekonomik 

olacağı kanısındayız. CEIA yöntemiyle anti-HCV S/CO değeri < 5.0 olan olgularda HCV-RNA pozitifl iğinin 

saptanmamış olması düşük titrasyonlardaki anti-HCV değerlerinin HCV infeksiyonu tanısına kesin ışık tuta-

mayacağını göstermektedir. Anti-HCV değeri düşük pozitif saptanan ancak klinik HCV infeksiyonu bulgusu 

görülmeyen ve biyokimyasal testleri normal düzeylerde seyreden hastalarda, doğrulama amacıyla PCR yönte-

miyle HCV-RNA kantitasyonunun araştırılması ilk tercih olarak düşünülmemelidir. 

Viral Hepatitler
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P-012 Kronik Hepatit B Tedavisinde Sorunlar

Süheyla KÖMÜR1, Aslıhan CANDEVİR ULU1, A. Seza İNAL1, Behice KURTARAN1, 
Yeşim TAŞOVA1, Hasan Salih Zeki AKSU1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Soru(n)

Tenofovirden entekavire geçişte geri ödeme sorunu.

Olay/Olgu

Kronik hepatit B nedeniyle izlenen 55 yaşında erkek hasta 6 yıldır tenofovir tedavisi alıyormuş. Rutin polik-

linik kontrolünde hastanın böbrek fonksiyonlarında bozukluk saptanmış. Hastanın kreatinin değeri 1.5 mg/

dL olunca nefrolojinin de görüşü alınarak tenofovirin kesilmesi planlanmış. HBV-DNA değeri negatif, ALT

normal sınırlarda seyrediyormuş. Tenofovirden entekavire geçilmesi planlanmış, ancak sosyal güvenlik kurumu

tarafından bu değişiklik uygun bulunmamış.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Endikasyon dışı ilaç kullanımı için Sağlık Bakanlığı’na dilekçe yazıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 6 aylık ilaç

kullanımı için izin alındı. Tedavinin devamı için 6 ay sonra tekrar başvuru istendi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Sağlık Uygulama Tebliği’nin eksik/yetersiz olması nedeniyle hastaların tedavisi aksamaktadır. Ayrıca hekim li-

teratüre uygun davranamamakta, endikasyon dışı başvuru yapmak zorunda kalıp zaman ve iş gücü kaybına

uğramaktadır.

Viral Hepatitler
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P-013 Kronik Hepatit B Tedavisi İçin Hasta Seçimi

Süheyla KÖMÜR1, Ferit KUŞCU2, Aslıhan CANDEVİR ULU1, Behice KURTARAN1, A. Seza İNAL1,
Yeşim TAŞOVA1, Hasan Salih Zeki AKSU1

1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana

Soru(n)

Fibrozisi yüksek düşük viral yükü olan hastaların tedavisi.

Olay/Olgu

Kronik hepatit B nedeniyle uzun süredir izlenen ve ailede kronik hepatit B’ye bağlı hepatoselüler karsinom 

öyküsü olan 23 ve 52 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Yirmi üç yaşında olan erkek hastaya asker-

likte karaciğer biyopsisi yapılmış ve fibrozisi 4, histolojik aktivite indeksi 11 olarak saptanmış. Hastanın üçer 

ay arayla bakılan HBV-DNA değerleri ise 298, 196 ve 1465 IU/mL, ALT: 51 olarak bulunmuş. Elli iki yaşında 

olan hastanın merkezimizde yapılan karaciğer biyopsisinde fibrozis 2, histolojik aktivite indeksi 11 olarak sap-

tanmış. Her iki hasta da HBV-DNA 2000 IU/mL’nin altında olduğu için sağlık uygulama tebliğine göre tedavi 

kapsamı dışındadır. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Endikasyon dışı ilaç kullanımı için başvuruldu, ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İleri fibrozis, düşük HBV-DNA’ya sahip olan hastaların tedavisi.

Viral Hepatitler
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P-014 
Şiddetli Akut Hepatit B Olgusunda Lamivudin 
Tedavisi: Olgu Sunumu

Meliha ÇağlaÇ ğ  SÖNMEZER1, Günay TUNCER ERTEM1, Ş. Şule ÇINAR1, F. ŞebnemFF  ERDİNÇ1, 
Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Alkolik hepatiti olan hastada akut hepatit B virüs infeksiyonu daha ağır seyredebilir mi? Bu hastada antiviral

tedavi vermek gerekir mi?

Olay/Olgu

Kırk yedi yaşındaki erkek hasta sarılık, iştahsızlık, halsizlik ve idrar renginde koyulaşma yakınmalarıyla acil ser-

vise başvurdu. Fizik muayenesinde skleralarda ve tüm vücutta sarılığı dışında anormallik yoktu. Öz geçmişinde

10 yıldır günde 150-200 cc alkol kullanımı vardı. Hasta akut toksik hepatit ve akut viral hepatit ön tanılarıyla

kliniğimize yatırıldı. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde kan şekeri 107 mg/dL , kan üre azotu 17 mg/dL, total

protein 6.1 g/dL, albumin 3.1 g/dL, total bilirubin 10.3 mg/dL, direkt bilirubin 6.6 mg/dL, ALT 485 U/L, AST

1098 U/L, GGT 1168 U/L, ALP 408 U/L, PTZ: 13.1 sn, INR: 1.08, aPTT 30.3 sn idi. Serolojik hepatit gösterge-

lerinden HBsAg, HBeAg, anti-HBc-IgM pozitif olarak saptandı. Hepatit etkeni olabilecek diğer virüslere ilişkin

göstergeler (anti-HSV IgM, anti-CMV IgM, anti-EBV IgM) negatif olarak saptandı. Hastaya alkolik hepatit

zemininde akut hepatit B tanısı konuldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastaya destekleyici tedavisi başlandı. Ancak yatışının beşinci gününde aminotransferaz değerleri yatışına

oranla dört kat artış gösterdi. Total bilirubin 30 mg/dL’ye kadar yükselen hastanın hemostaz parametreleri hiç

bozulmadı. Aminotransferaz ve bilirubin değerleri hızlı yükselen hastaya antiviral tedavi (lamivudin 100 mg/

gün) başlandı. Takiplerinde yatışının 13. gününde karaciğer enzimleri düşmeye başladı. Hastanın yakınmaları

iyileşme gösterdi. Yatışının 18. gününde lamivudin tedavisi altında ve kontrole gelmek üzere hasta taburcu

edildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Alkolik hepatiti olan hastada, yeni eklenen hepatit B virüs infeksiyonu karaciğer yetmezliğine gidişi hızlandı-

rabilir mi? Lamivudin tedavisinin bu durumda önleyici etkisi olabilir mi? Bu konunun tartışılması gerektiğini

düşünüyoruz.

Viral Hepatitler
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P-015 Kronik Hepatit C’li Hastalarda Kemoterapi

YunusYY GÜRBÜZ1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK1, F. Aybala ALTAY1,
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Kronik hepatit C nedeniyle iki kere pegile interferon ve ribavirin alan hastada relaps gelişmiş. Bu hasta kemo-

terapi alabilir mi?

Olay/Olgu

Yetmiş iki yaşında kadın hasta. Daha önce iki kez kronik hepatit C nedeniyle pegile interferon ve ribavirin te-

davisi görmüş. Her iki tedavi sonrası relaps görülmüş. En son tedavisini 2006 yılında almış. 2007 yılından beri 

takibe gelmeyen hastanın yakınının verdiği bilgiye göre hastanın kolon kanseri olduğu ve karaciğer metastazı 

bulunduğu belirtildi. Dışkı pasajı için hastaya stent takılmış. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta takip eden klinik tarafından in-op kabul edilmiş. Hastaya kemoterapi planlanmış. Ancak hastada kronik 

HCV infeksiyonu bulunması nedeniyle HCV’nin alevlenebileceği söylenmiş.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hasta yakını tarafından daha önce kliniğimizde takipli olması nedeniyle görüşümüze başvuruldu. Öncelikle 

hastayı takip eden merkezin önerilerine uyulması tavsiye edildi. Bu hastanın kemoterapi almasının HCV in-

feksiyonu yönünden yol açabileceği sorunlar nelerdir? Siz olsaydınız bu hastaya HCV tedavisi veya kemoterapi 

önerir miydiniz?

Viral Hepatitler
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P-016 HIV İçin Riskli Temasta Tanı Testleri

Aslıhan Burcu YIKILGAN1

1 Turgut Özal Üniverstesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

HIV için riskli cinsel davranışı olan hastadan HIV tanı testleri hangi algoritma ile istenmelidir?

Olay/Olgu

İnfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran 35 yaş erkek hasta bir ay önce şüpheli ve korunmasız cinsel ilişkisi

olduğunu ifade ederek HIV testi yaptırmak istediğini söyledi. İnternetten yaptığı araştırmalar sonrası psikolojik 

olarak olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti. Kliniğimize başvurmadan 10 gün önce p24 antijenine baktırdı-

ğını, sonucun negatif olmasına rağmen p24 antijeninin 3 haft a-3 ay içinde pozitif gelebileceğini, dolayısıyla

HIV PCR testi yaptırmak istediğini ifade etti. Hatta mümkünse HIV-PCR ve p24 antijen testlerinin ikisinin de 

yapılmasını istedi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Bu konuda psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenen hastanın yoğun ısrarı üzerine hastadan iki test de istendi.

Sonuçlarıyla tekrar poliklinik kontrolü önerildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

HIV tanısının konulmasında HIV PCR, p24 antijen tayini ve anti-HIV testleri kullanılır. HIV PCR temas son-

rası 9-11 gün içinde pozitifl eşir. p24 antijen testi 3 haft a-3 aylık periyotta pozitifl eşir. Anti-HIV ise 3-6 ay sonra

pozitifl eşir. Polikliniğe HIV şüphesiyle gelen hastalardan tanı testleri hangi algoritma ile istemelidir? Başvuru

anında tanı testleri negatif olan hastaların takiplerinde izlenmesi gereken algoritma nasıl olmalıdır?

HIV/AIDS
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P-017 Temas Sonrası HIV Profi laksisi

E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Yunus GÜRBÜZ1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n) 

HIV pozitif hastanın kanıyla bulaşmış kesici-delici alet ile yaralanan sağlık çalışanında temas sonrası profilaksi 

yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Olay/Olgu

Hastanemiz dahiliye servisinde çalışan bir hemşire, bayram tatilindeki nöbetinde serviste yatan bir hastadan 

kan aldıktan sonra yanlışlıkla iğneyi kendi eline batırdığını söyledi. İğnenin üzerinde gözle görünür kan lekesi 

varmış. Hastanın HIV pozitif olduğunu olaydan 6 gün sonra öğrenmişler.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Temas sonrası profilaksi için önerilen süre geçmiş olmasına rağmen, hemşireye antiretroviral profilaksi başlama 

kararı verildi. Ancak ilaçlar hastane eczanesinde bulunmadığı için dışarıdan temin edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

HIV teması olan sağlık çalışanlarında mümkün olan en kısa süre içinde ve en fazla 72 saat içinde profilaksi 

başlanması önerilmektedir. Bu olayda önerilen süre geçmiş olmasına rağmen antiretroviral ilaç başlamanın 

bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Ancak benzer çoğu durumda bu yaklaşım uygulanmaktadır. Ayrıca, 

önerilen kısıtlı sürede antiretroviral ilaç temininde de sorun yaşanmaktadır. Profilaksi gereken sağlık persone-

linde risk değerlendirmesi ve izlem nasıl planlanmalıdır? Bu konunun tartışılması istenmektedir.
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P-018 Sağlık Personeline Temas Sonrası HIV 
Profi laksisi Uygulanması 

Mahmut SÜNNETÇİOĞLU1, Esra HAZAN1, Mehmet Reşat CEYLANş 1, Ümit YAKAN1,
Mustafa Kasım KARAHOCAGİL1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Soru(n)

HIV pozitif hastadan kan alma işlemi sonrasında enjektör batmasıyla yaralanan sağlık çalışanında temas sonra-

sı profilaksiye başlamada, ilaç temin edilmesinde güçlük yaşanması. 

Olay/Olgu

Servisimizde yatan 13 yıldır HIV pozitifl iği mevcut olan ve tedavi alan hastadan kan alan hemşire, eline iğne

batması sonucu yaralanmış. Olay haft a sonu nöbetinde gelişiyor ve hemşire bu yaralanmadan nöbetçi hekimi

haberdar etmiyor. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Sağlık personeli üçüncü gün (mesainin ilk gününde) olay hakkında bilgi veriyor. Olay öğrenildikten sonra tet-

kikleri yapılan personele dörtlü ilaç kombinasyonu için raporu yazılıyor (Kan yoluyla bulaş olduğundan zido-

vudin/lamuvidin ve liponavir/ritonavir kombinasyonu başlanıyor) ama ilacı eczanelerde bulamadığı için ala-

mıyor. Ertesi gün ilaçları temin edemediği öğrenildiğinde HIV hastasının ilaçlarından o günkü dozu veriliyor

ve beşinci gün kendi ilaçlarını alıyor. Temas sonrası profilaksi için önerilen sürede ilaçları temin edemeyen

hemşireye uygun süre geçmiş olmasına rağmen antiretroviral tedavi başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Sağlık personeli standart önlemlerle ilgili yeterli özeni göstermemiş, kendisi için ciddi sonuçlar doğuracak ya-

ralanma sonrasında da geç başvuruda bulunarak kendisini riske atmıştır. Bu gecikmenin üzerine bir de ilk gün

ilimiz eczanelerinde ilaç bulunamamıştır. HIV teması olan sağlık çalışanlarında mümkün olan en kısa süre

içinde (en geç 72 saat içinde, mümkünse ilk iki saatte) profilaksi başlanması önerilmektedir. Ancak ilaçlar kısa

sürede temin edilemediği için benzer durumlarda profilaksiye geç başlanmaktadır. Bu şekilde önem arz eden

ilaçların temini ve bulundurulması konusunda nasıl bir yol izlenmelidir? Bu konunun tartışılması istenmekte-

dir. Personel için riskli bulaş ihtimali olan hastalıklardan korunmak için kısa sürede ilaca ulaşmak açısından bu

ve benzer ilaçların hastane eczanesinde bulundurulmasının uygun olacağı düşünüldü. 
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P-019
Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin 
HIV/AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve 
Tutumları

Ayla ÖZTÜRKy 1, İlayda CİNCİOĞLU1, Ayşe TERALI1, Özgür TOSUN2, Kaya SÜER3

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5. Sınıf Öğrencisi, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n) 

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, sağlık bilimleri ve paramedikal fakültelerde öğrenim gören Türkiye ve KKTC kö-

kenli öğrencilerin HIV ve AIDS hakkındaki bilgi düzeylerinin farklılıkları ve tutumları nelerdir?

Olay/Olgu

Üniversitemizde yapılan HIV-AIDS konulu çeşitli organizasyonlara katılan öğrencilerin soruları ve ilgileri se-

bebiyle, öğrencilerin bu konudaki bilgi düzeylerini ortaya koymayı amaçladık. Ayrıca tıp, diş hekimliği, sağlık 

bilimleri, eczacılık ve veterinerlik fakültesi gibi sağlık bilimlerini temel alan fakülteler ile diğer fakülteler arasın-

da bilgi düzeyi farklılığı olup olmadığını araştırmayı hedefl edik.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Öğrencilere uygulanmak üzere hazırlanan 42 soruluk ankete 848 kişi katıldı. Ankette öğrencilerin demogra-

fik bilgileri, HIV/AIDS hakkındaki genel bilgileri ve cinsel davranışları sorgulandı. Anket; tıp, diş hekimliği, 

eczacılık, sağlık bilimleri, veterinerlik, mimarlık, ilahiyat, mühendislik, hukuk fakülteleri ve diğer adı altında 

denizcilik ve iletişim fakülteleri, sağlık meslek ve beden eğitimi spor yüksekokulları öğrencilerine uygulandı. 

Cevaplar SPSS veri programına girilerek değerlendirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Katılanların %54.2’si erkek, %45.8’i kadın ve yaş ortalaması 21.6 ± 2.4’tür. Anket sonuçlarına göre katılımcıların 

%67.2 (567 kişi)’si daha önce HIV-AIDS hakkında bilgilendirme aldığını ifade etmektedir. HIV nedir sorusuna 

verilen cevapta fakülteler arası anlamlı bir fark bulunmamış ve tüm katılımcıların %91’i virus cevabını işaretle-

miştir. Tüm katılımcıların %38’i, oral kontraseptifl erin HIV bulaşından koruyup korumadığı hakkında bilgiye 

sahip olmadıklarını belirtirken, %4.5’i oral kontraseptif kullanımıyla HIV bulaşından korunabileceğini düşün-

mektedir. Analiz sonuçlarına göre tüm katılımcıların %62.6’sı AIDS’in tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu 

düşünürken, %17.6’sı bilgisi olmadığını ifade etmiştir.

Katılımcıların %40’ı HIV pozitif kişinin her zaman AIDS olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığını söylerken, 

%31.2’si de pozitif kişinin her zaman AIDS olduğunu düşünmektedir. HIV pozitif kişinin her zaman AIDS 

olduğu sorusuna diş hekimliği fakültesi %42.9, veterinerlik fakültesi %51.6 ve tıp fakültesi %18 oranında “evet” 

cevabını vermiştir. Sağlık ile ilgili olmayan fakülteler ise çoğunlukla bu konu hakkında fikri olmadığını belirt-

miştir. 

Sağlık ile ilgili fakültelerin HIV’in bulaş yolları ile ilgili daha donanımlı bilgiye sahip olduğu görülürken, diğer 

fakültelerin bazı bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Örneğin; infekte kan transfüzyonuyla bulaşın oldu-

ğunu, sağlık ile ilgili fakültelerin öğrencileri %74.3 oranla onaylarken, diğer fakülte öğrencileri %56.5 oranla bu 

yolla bulaşın olmadığını belirtmiştir.
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P-020 HIV Pozitif Hastada Uzun Süre Devam Eden 
Ateş Yüksekliği

Murat DİZBAY1, Tuğba ÖZDİLğ 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

 Soru(n)

Hepatosplenomegali ve yaygın lenfadenopatileri olan HIV pozitif hastada uzun süre devam eden ateş yüksek-

liği.

Olay/Olgu

Azerbaycan uyruklu, 10 yıldır IV ilaç bağımlısı olan hastanın 5 yıldır devam eden aralıklı ishal şikayetleri olu-

yormuş. Beş ay önce anti-HCV pozitif saptanmış. Bir iki aydır devam eden, günde 3-4 kez olan 38 dereceyi

bulan ateş yüksekliği oluyormuş. On kilo kaybı olan hasta kandida özefajiti nedeniyle tedavi edilmiş. Anti-HIV

pozitif saptanan, ateş yüksekliği devam eden hasta Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Hasta-

lıkları Servisine HIV ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi için yatırıldı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

HIV-RNA 106 kopya/mL, CD4 30 idi. Antiretroviral tedavi, profilaktik trimetoprim-sülfametoksazol ve klarit-

romisin başlandı. Tüberküloz spondilodiskit öyküsü ve Quantiferon pozitifl iği olan hastaya dörtlü antitüberkü-

loz tedavisi başlandı. Tomografisinde hepatosplenomegali, lenfadenopati, akciğerde nodül saptandı. Hepatosp-

lenik kandidiyazis yorumu olması nedeniyle kaspofungin başlandı. Aksiller lenf nodu patolojisi Ebstein-Barr

virüs infeksiyonuyla uyumlu geldi. Lenf nodunda EBV PCR 1200, serumda EBV PCR 1440 kopya/mL saptandı.

On gün valasiklovir verildi. Serumda kriptokok antijeni negatift i. Spinal MR’da lenfoma yorumu olan hastaya

kemik iliği biyopsisi yapıldı. Malignite lehine bulgu saptanmadı. Antiretroviral tedavisinin 2. haft asında HIV-

RNA 7180 kopya/mL, CD4 168 idi. Antiretroviral, antifungal, antitüberküloz tedavisinin 1. ayında ateş yüksek-

liği devam eden hastaya ikinci kez aksiller lenf nodu eksizyonu yapıldı. Nekrotizan granülomatöz lenfadenit,

aside dirençli basiller, kriptokok ile uyumlu fungal mikroorganizmalar görüldü. Kraniyal MR çekildi. LP ya-

pıldı. BOS’ta kriptokok antijeni negatift i. Kültüründe üreme olmadı. Antifungal tedavisi amfoterisin B olarak 

değiştirildi. Tedavilerinin 2. ayında ateş yüksekliği devam eden hastanın görüntülemeleri tekrarlandı. Lenfade-

nopatileri sebat etmekteydi, akciğerdeki nodüllerin sayı ve boyutunda artma saptandı. Antitüberküloz tedavi

altında alınan lenf nodunda tüberküloz basillerinin görülmesi, hastanın Azerbaycan uyruklu olması nedeniyle

tedavisine moksifl oksasin eklendi. Ateş yüksekliği devam eden hasta sosyal nedenlerle taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Taburculuktan 1 ay sonra kontrole gelen hastanın genel durumu iyiydi fakat ateş yüksekliğinin devam etmekte

olduğunu bildirdi. CD4 150 olan hastanın HIV-RNA sayısında düşme saptandı. Antiretroviral, antitüberküloz

ve antifungal tedavisi devam eden hastada ateş yüksekliğinin devam etmesiyle ilgili olarak başka neler yapılabi-

lir? Mevcut tedaviye devam edelim mi, HIV direnç testi isteyelim mi? 
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P-021 Stigma: HIV Pozitif Bireyin Laneti

Ahmet Çağkan İNKAYAÇ ğ 1, Şehnaz ALP1, Aygen TÜMER2, Serhat ÜNAL1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2 Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara

Soru(n)

Akkiz immünyetmezlik sendromu üzerindeki ön yargıları ortadan kaldırmak.

Olay/Olgu

Küçük bir il merkezinde yaşayan ve akkiz immünyetmezlik sendromu tanısıyla takipte olan bir kişi KBB muaye-

nesi için devlet hastanesine başvurduğu sırada poliklinik sekreterinin ‘Sizde kronik infeksiyon hastalığı varmış, 

bu hastalık nedir?’ sorusuna muhatap olur.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İlgili hastane telefonla arandı. Bu uygulamanın hatalı olduğu, sonra muhatap olan kişinin neler hissedebileceği 

sorumlu hekime anlatıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bir kişinin kan yoluyla bulaşan hastalığının olması hekimlik pratiğimizi etkilememelidir. Her hastaya standart 

infeksiyon kontrol önlemlerini uygulayarak yaklaşmamız, infekte bireylerle infekte olmayan bireyleri ayırt et-

meden davranılması gerekmektedir. Stigma, HIV infekte kişilerin tıbbi hizmet alımlarında karşılarında örülen 

duvar olmamalıdır. Duvarlar örmeye devam edecek olursak, hastalarımızı nasıl tedavide tutarız?
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P-022
Sabah Seher Vakti Çıktım, Yanaklarım 
Kırmızı*

Ahmet Çağkan İNKAYAÇ ğ 1, Şehnaz ALP1, Aygen TÜMER2, Serhat ÜNAL1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara

Soru(n) 

Ülkemizde artan cinsel serbestlik sayesinde, seksüel birleşme yaşı düşmekte; evlilik dışı ilişkiler artmaktadır.

Binaenaleyh, cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında yeterli bilgisi olmayan kişiler korunmasız ilişki sonrası

anksiyete geliştirmektedirler.

Olay/Olgu

Otuz dört yaşında erkek olgu para karşılığı cinsel ilişkiden 2 haft a sonra elinde 4 farklı anti-HIV ELISA sonucu

olduğu halde polikliniğimize başvurdu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Kişiye bilimsel olarak hastalığın gelişim süreci ve testler hakkında bilgi verildi. Danışmanlık hizmetine rağmen

tatmin olmayan hastanın anksiyetesinin olduğu fark edildi. Psikiyatri kliniği ile konsülte edilen hastada ‘HIV

psikozu’ tespit edildi. Uygun ilaçlar ve psikoterapi ile hasta sağlığına kavuştu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Toplumda cinsel sağlık konusu tevatürlerden ibaret olarak bilinmektedir. Cinsel sağlık dersleri lise dönem-

lerinden itibaren müfredata konulmalıdır. Yukarıda belirtilen örnekte tarifl enen hastaya yaklaşımda tüm he-

kimler standart duruş sergilemelidir. Gereksiz testler, milli ekonomiye, ülke bütçesine zarar vermesinin yanı

sıra, hastanın anksiyetesini dindirmeyecektir. Tüm tedbirlere rağmen HIV psikozu geliştiğinde multidisipliner

yaklaşımla hasta tedavi edilmelidir.

(* Ferhangişeyler, Ferhan Şensoy)
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P-023
Annemden Bana Miras, Çocuğuma da 
Bulaşmasın Doktor Bey! 

Ahmet Çağkan İNKAYAÇ ğ 1, Şehnaz ALP1, Aygen TÜMER2, Serhat ÜNAL1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakükültesi ADs Tedavi ve Araştırma Merkezi, Ankara

Soru(n) 

On yedi yaşını yeni bitirmiş genç hanım pediatrik infeksiyon kliniğinden sevkedildi. Doğumsal HIV infeksiyo-

nu nedeniyle ART aldığı fakat son 6 aydır ilaç temin edilemediği için ART’ye ara verdiği anlaşıldı.

Olay/Olgu

Doğumsal HIV infeksiyonu, CMV retinitine bağlı sağ gözde körlük nedenleriyle pediatrik infeksiyon kliniğin-

de takip edilen Kader rumuzlu hasta 18 yaşına girdiği için kliniğimize sevkedildi. Kendisine HIV danışmanlık 

hizmeti verildi. Sözlendiği öğrenildi ve HIV pozitif kişinin cinsel yaşamı hakkında tekrar tekrar bilgi verildi. Üç 

ay süreyle ortadan kaybolan hastanın evlendiği öğrenildi. Eşiyle birlikte kliniğimize yeniden başvurdu. Tekrar 

sero-uyumsuz çift lere yönelik bilgilendirme ve korunma yöntemleri anlatıldı. Bu arada tetkikleri yapıldı ve gebe 

olduğu anlaşıldı. Direnç testi istendi ve NNRTI, NRTI ve PI direnç mutasyonu saptanmadığı için kendisine 

TDF/FTC + LPV/r başlandı. Gebeliğin ve tedavinin 24. haft asından itibaren HIV-RNA saptanamaz düzeye 

geriledi. Hamileliğinin 35. haft asında Kader’in eşi trafik kazasında vefat etti. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Gebelik süresince TDF/FTC + LPV/r tedavisi kullanan Kader, HIV-RNA’sı saptanılamaz olduğu halde doğuma 

verildi. Sectio ile doğum gerçekleştirildi. Eylem süresince IV zidovudin uygulandı. Doğum sonrası Miraskal-

maz bebeğin HIV-RNA’sı negatif olarak ART altında takip edildi. ART 4. ayda kesildi. Miraskalmaz bebek şimdi 

10 aylık ve halen daha HIV-RNA’sı negatif.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

HIV bulaşı kader mi?

Gebelere ART verilebilir mi? Güvenilir mi?

ART’ye ne zaman başlayalım?

Doğum eylemi sırasında neler yapılmalı?

Doğum sorası bebeğin takibi nasıl olmalı?

Erken ART ile HIV ile infekte yenidoğanda viral eradikasyon sağlanabilir mi?

HIV/AIDS
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P-024
HIV Pozitif Hastaların Cinsel Partnerlerinin 
Bilgilendirilmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Gönül ÇİÇEK Ç Ç ŞENTÜRKŞ 1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Yunus GÜRBÜZ1, F. Aybala ALTAY1, Nilgün ALTIN1,
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

HIV pozitif olduğu tespit edilen bir hasta cinsel partnerine bilgi vermekten kaçınır ise, bu bilgilendirme nasıl

ve kim tarafından yapılmalıdır.

Olay/Olgu

Kırk dört yaşında kadın hasta beyinde geniş kitle/apse? ön tanısıyla nöroloji kliniğinde takip edilirken HIV po-

zitif olduğu tespit edildi. CD4+: 17 hücre/mL olarak raporlandı. Hastaya serebral toksoplazmoz tanısı koyuldu.

Bu arada eşinin 10 yıldır HIV/AIDS tanısıyla tedavi aldığı öğrenildi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela

yeni tanı alan bir hastamız 20 tane cinsel partneri olduğunu söyledi. Bunların hepsine HIV pozitif olduğunu

söylemeye çekindiğini ifade etti. Peki bu cinsel partnerler 5-10 yıl sonra serebral toksoplazmoz veya başka bir

tanı ile gelirlerse bu sorumluluk kimin olacak? Hasta mahremiyeti ile toplum hukuku HIV pozitif hastada nasıl

dengelenecek? Bu durumda doktorun sorumluluğu ne olacaktır? Hasta cinsel partnerini bilgilendirmek iste-

mezse bu bilgilendirme görevi kimin olacaktır?

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

HIV infeksiyonu gerek prognozu gerek bulaş yolu nedeniyle hastalık tanındığından beri hastaların toplumda

damgalanmalarına neden olmuş ve tıbbi açıdan bütün etik prensiplerin değerlendirilmesine imkan sağlamıştır.

Bu temel etik prensiplerden biri bireyin özerkliğine saygı ilkesidir. Sağlık personelinin HIV/AIDS hastasının

mahremiyetine ve gizliliğine saygı göstermesi gerekir. Ancak hasta cinsel partnerine bilgi vermeyi reddediyorsa

(hasta onun adına açıklama yapmayı teklif eden sağlık personelinin yardımını da reddediyorsa ve bu konuda

uyarılmış ise) ve cinsel partnerin bu durumu öğreneceği başka bir yol yoksa, mahremiyet ilkesi bu durumda

sınırlandırılabilir. Biz klinik olarak, bu durumda hastanın eşiyle birlikte konuşup eşine de test yaptırıyoruz. An-

cak yukarıda ikinci olguda olduğu gibi hastanın birden fazla cinsel partneri varsa veya hasta il dışından geliyor

ve eşini test yaptırmaya getiremiyor ise biz de çözüm bulamıyoruz.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Aslında literatüre baktığımızda bu sorunun sadece bizde değil birçok ülkede olduğunu görüyoruz. İngiltere’de

National AIDS Trust (NAT) tarafından HIV partner bilgilendirme raporu hazırlandığını, bazı ülkelerde partner

bilgilendirme servislerinin açıldığını görüyoruz. Ancak bu ülkelerin hepsinde HIV partner bilgilendirme ile

ilgili etik, hukuk ve mahremiyet ile ilgili çözümlenmemiş problemler mevcut. İnfeksiyon camiasında bu konu-

nun tartışılıp en ideal çözümün bulunması istenmektedir.

HIV/AIDS
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P-025 Karbabenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Üreyen 
Hastalar ve Salgın Değerlendirmesi

Burçak VAROLç 1, Fatih ERBEY2, Didem ATAY2, Eda MÜSELLİM3, Dilek ARMAN4, Gülyüz ÖZTÜRK2

1 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, İstanbul
3 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, İstanbul
4 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Soru(n)

Yüksek oranlarına sahip, karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae’ya bağlı gelişen kan dolaşımı infeksiyonlarının pediatrik 
kemik iliği nakil ünitesinde artış nedenlerinin saptanması.

Olay/Olgu 

Bir haft alık dönemde pediatrik kemik iliği nakil ünitesinde yatan ve kan kültürlerinde karbapenem dirençli K. pneumoniae üreyen 
üç hasta ve salgın düşüncesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İnfeksiyon kontrol ekibi ile pediatrik kemik iliği ünitesi sorumluları mevcut durumu değerlendirmek ve yayılımı önlemek için 
biraraya geldi. 

Bu doğrultuda;

1. Risk/analiz değerlendirme tablosu oluşturulup hastaların ortak olan ve olmayan özellikleri araştırıldı.

2. Üremesi olan çocukların refakatçilerinden rektal sürüntü kültürü alındı.

3. Ameliyathanede takılan kateterlerden kontrol kültürler gönderildi (yara sürüntü, kan, kullanılan setler, kullanılan kateter vb).

4. Ünitede üremesi olan hasta odalarından ortam kültürleri alındı.

5. Tüm hastalardan tarama kültürleri alındı.

Saptanan bulgular;

a. Kateter takılacak olan hastalara takılmadan önce banyo yaptırılmadığı,

b. KOHORT uygulamasının yapılmadığı (Hemşire/personel),

c. Yetersiz eleman sayısının olduğu; bu durumun hasta bakımını olumsuz etkilediği (hemşire/temizlik).

d. Bakım veren sağlık personeli ve temizlik personelinin sürekli değiştiği,

e. Eğitimleri tamamlanmayan personellerin alanlarda çalıştırıldığı,

f. Bu üç olgunun da aynı hastaneden gelmiş olduğu görüldü.

Alınması gereken önlemler belirlendi, uygulandı;

a. Kateter takılacak olan hastalara öncesinde banyo yaptırılması,

b. Kateter bakımında klorheksidinli bakım ürünlerinin kullanılması (öneri düzeyinde),

c. Kohort uygulamasının yürütülmesi, dışarıdan kabul edilen hastaların tüm kültürlerinin alınması kültür sonuçları negatif yanıtı 
alıncaya kadar izole edilmesi,

d. Hasta başına düşen hemşire sayısının düzeltilmesi,

e. Karbapeneme dirençli K. pneumoniae ile kolonize ya da infekte hastaları temas izolasyonuna alınması,

f. Sağlık personeline temas önlemleri ile ilgili eğitim verilmesi, uyumun gözlemlenerek geri bildiriminin sağlanması planlandı,

g. Karbapenem dirençli K. pneumoniae ile kolonize ya da infekte hastaların ve onlara bakım veren personelin kohortlanması 
sağlandı,

h. El hijyeni için gerekli materyalleri temin etmek, el hijyenine uyumu gözlemlemek ve geri bildirimi planlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Yüksek mortalite oranlarına sahip, tedavi seçenekleri açısından da kısıtlı olan karbapenem dirençli Enterobacteriaceae izolatlarının 
pediatrik kemik iliği ünitesi gibi yüksek riskli alanlarda varlığı o dönemde infeksiyon kontrol ekibi ve mikrobiyoloji laboratuvarı 
için zorluklar oluşturmuştu. Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae taşıyıcılığının erken tespiti, doğru el hjiyeni ve temas önlem-
leri uygulamaları, hasta /personel kohortlaması tüm hastane geneline yayılarak bu salgın sınırlandırılmıştı. Karbapenem dirençli 
Enterobacteriaceae kaynaklı infeksiyonların özellikle yüksek riskli ünitelerde izolasyonu ve tedavisiyle ilgili görüş ve önerilerinizi 
dinlemek isteriz.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-026 Varisella Zoster İmmünglobulin Temininde 
Yaşanan Zorluklar

Fatma Nurhayat BAYAZITy 1, Aslıhan Burcu YIKILGAN1

1 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n) 

Gebelikte riskli temas sonrası ilk 96 saat içinde uygulanması gereken varisella zoster immünglobulinin ilgili

resmi kurumdan temin edilememesi.

Olay/Olgu

Gebeliğinin üçüncü haft asında olan hasta, infeksiyon hastalıkları polikliniğine riskli temas nedeniyle başvurdu.

Öyküsünden, evdeki 3 yaşındaki kız çocuğunun suçiçeği geçirmekte olduğu ve kendisinin bir haft adır kızıyla

beraber uyuduğu öğrenildi. Hastanın ifadesine göre, kendisi suçiçeği geçirmemiş. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastadan varisella zoster IgG tetkiki istendi. Ertesi gün gelen negatif sonuca bakılarak, hastanın suçiçeğine karşı

duyarlı olduğu anlaşıldı. İmmünglobulin temini için gerekli evrak ve reçete düzenlendi. Hasta yakını yurt dışı

ilaç kapsamındaki ilacı almak üzere Eczacılar Odası’na yönlendirildi. Ancak ilgili kurumun elinde hiç immüng-

lobulin olmadığı ve en erken bir haft a sonra getirtilebileceği öğrenildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Varisella zoster infeksiyonu gebelikte geçirildiği takdirde, hem annede ölümcül komplikasyonlar (pnömoni vb.)

görülme hem de bebekte konjenital anomali gelişme riski mevcuttur. Pasif bağışıklık sağlanması için en geç 96

saat içinde varisella zoster immünglobulinin hastaya uygulanması gereklidir. Ülkemizde üretilmediği için yurt

dışından getirtilen serumun kısa zaman içinde temini her zaman mümkün olmamaktadır. Bu konuyla ilgili

çözüm önerilerinin tartışılması istenmektedir.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-027
Suçiçeği Geçiren Kişi ile Temas Sonrası 
Başvuran Gebelerin Profi laksisi: 
Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı?
 

Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLUÇ ğ 1, Cemal BULUT1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Günay TUNCER ERTEM1, 
Sami KINIKLI1, Necla TÜLEK1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Suçiçeği geçiren kişi ile temas sonrası başvuran gebelerin profilaksisinde yaşanan sorunlar.

Olay/Olgu

On beş haft alık gebeliği bulunan 28 yaşında kadın hasta “kızımdan suçiçeği bulaşmış olabilir mi?” endişesiyle 

başvurdu. Üç gündür 6 yaşındaki kızının tüm vücudunda kaşıntılı döküntüler mevcuttu ve çocuk doktoru bu 

döküntülerin suçiçeği olduğunu söylemişti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının gebelik sırasında suçiçeği-

nin bulaşması halinde bebeğin zarar görebileceğini söylemesi üzerine hasta kliniğimize başvurmuştu. Kendisi 

daha önce suçiçeği geçirip geçirmediğini bilmiyordu. Gebelik öncesinde ve gebeliği sırasında herhangi bir tara-

ma testi yapılmamıştı. Başvuru sırasında herhangi bir şikayeti ve vücudunda döküntüsü yoktu. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın varisella serolojisini öğrenmek için varicella IgM ve IgG antikor testleri istendi. Ancak test sonuçla-

rının iki gün sonra çıkacağı öğrenildi. Fetüse bulaşı önlemek amacıyla varisella zoster immünglobulin (VZIG) 

verilebileceği, ancak ülkemizde bulunmadığı, belki yurt dışından getirtilebileceği hastaya anlatıldı. Hastanın 

VZIG kullanmak istemesi üzerine reçete ve rapor düzenlenerek hasta Türk Eczacıları Birliği’ne yönlendirildi. 

Türk Eczacıları Birliği’ne başvuran hastaya ilacın şu anda ellerinde bulunmadığının ve ilacın gelmesinin bir 

haft ayı bulacağının söylenmesi üzerine VZIG vermekten vazgeçildi ve hastanın takip edilmesine karar verildi. 

İki gün sonra varisella IgG’nin pozitif olduğu öğrenildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Gebelik sırasında geçirilen varisella zoster infeksiyonu sonucu spontan abortus, fetal ölüm ve konjenital ano-

maliler meydana gelebilir. Özellikle gebeliğin ilk 20 haft asında varisella zoster infeksiyonu %2 oranında konje-

nital varisella sendromuna neden olabilir. Seronegatif bir gebenin varisella zoster infeksiyonlu hasta ile teması 

halinde ilk 96 saatte VZIG profilaksisi verilmesi önerilmektedir. Ancak ülkemizde VZIG bulunmamakta, Türk 

Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından getirtilmektedir. Ancak bu prosedür genellikle bir haft ayı bulmakta 

ve ilk 96 saatte verilmesi gereken ilaç için geç kalınmaktadır. İlaç temini için hastanın kendisinin Türk Eczacıları 

Birliği’ne başvurması gerekmekte, bu da zaten stres içindeki aileyi daha da yıpratmaktadır. Bu prosedürün daha 

basit hale getirilmesi, Türk Eczacıları Birliği’nin elinde bu ilacı bulundurması, hekimlerin online olarak ilacın 

bulunup bulunmadığını öğrenebilmeleri bu sorunla ilgili çözüm yolları olabilir. Ayrıca, ZVIG’nin bulunamadı-

ğı durumlarda asiklovir ya da valasiklovir ile 7 gün boyunca profilaktik tedavi öneren yayınlar da bulunmakta-

dır, ZVIG’nin bulunamadığı durumlarda asiklovir tedavisi de bir seçenek olarak düşünülebilir. Gebelerde temas 

sonrası varisella profilaksisinde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ayrıntılı şekilde tartışılması gerektiğini 

düşünmekteyiz.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-028 Suçiçeği Profi laksisinde Varisella Zoster 
İmmünglobulin Temin Edil(e)memesi?

Mustafa Kasım KARAHOCAGİL1, Fatih ESMER1, Ali İrfan BARAN1, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU1,
Fırat ADIYAMAN1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Soru(n)

Suçiçeği geçirenlerle teması olan gebelere ve termde suçiçeği geçiren gebelerin bebeklerine varisella zoster im-

münglobulin (VZIG) uygulamak gerekmektedir. Ancak VZIG ülkemizde bulunmamakta, yurt dışından temin

edilinceye kadar profilaksi için geç kalınmaktadır.

Olay/Olgu

Yirmi yaşında 37 haft alık gebe, iki gün önce başlayan ve tüm vücuda yayılan vezikülopapüler lezyonlar ile acil

servise başvurdu. Hastanın suçiçeği geçiren bir çocuk ile yakın zamanda temas öyküsü vardı. Lezyonların tipik 

olması ve VZV IgM antikorlarının pozitif olması üzerine hastaya suçiçeği tanısı konuldu. Aynı gün doğum

eylemi başlaması nedeniyle acil doğum yaptırılan annenin bebeğinde infeksiyon gelişimini önlemek amacıyla

VZIG verilmesi planlandı, bu amaçla reçete düzenlenip talebi yapıldı ama 96 saat içinde temin edilmediği için

verilemedi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Anne infeksiyon servisinde lezyonlar kurutlanıncaya kadar izole edildi, semptomatik tedavi verildi, bu sürede

emzirme yaptırılmadı ve anne sütünün devamı için süt sağımına devam edildi. Yenidoğana VZIG verilemediği

için iki haft a süreyle kuvözde infeksiyon gelişimi açısından takip edildi, bu sürede suçiçeği gelişmeyen yenido-

ğan taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Varisella zoster virüs infeksiyonu geçiren kişiyle temas (aynı evde kalma, bir saatten fazla oyun arkadaşlığı,

hastane teması) eden bağışıklık yetmezliği olanlar (primer ve sekonder immün yetmezlikler, lösemi, lenfoma)

ve suçiçeği olgusuyla teması olmuş daha önce suçiçeği geçirmediği kanıtlanan gebelere temastan sonraki ilk 96

saat içerisinde ancak tercihan ilk 48-72 saat içerisinde VZIG yapılmalıdır. VZIG annede infeksiyon şiddetini

azaltmakla birlikte, hastalığın bebeğe geçişi azalttığına dair veri bulunmamaktadır. Annenin doğumdan beş gün

önce veya iki gün sonrasında infeksiyon geçirmesi durumunda bebeğine de VZIG verilmelidir. Annesi suçiçeği

geçiren yenidoğanda suçiçeği görülme olasılığı %25-30 civarındadır ve bebek doğduktan sonra ilk 96 saatte

VZIG yapılmalıdır. Yenidoğanda görülen suçiçeği %30 civarında ölüm riski taşır. VZIG uygulanmasına rağmen

infeksiyon gelişebilmekte, ancak gelişen infeksiyonun şiddeti sıklıkla daha hafif olmaktadır.

Ülkemizde VZIG preparatı bulunmamakta, yurt dışından eczacılar odası aracılığıyla temin edilmektedir. Te-

min edilinceye kadar geçen sürede profilaksi için geç kalınmaktadır. Benzeri problemler, diğer immünglobulin

preparatlarında da yaşanmaktadır. Bu tür preparatların Sağlık Bakanlığı tarafından ithal edilerek, her İl Sağlık 

Müdürlüğü veya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde bulundurulmasının bir çözüm olabileceği düşünüldü. Bu pre-

paratların en geç 72 saat içinde temininin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığınca neler yapılabilir?

Başkaca ne gibi çözüm önerileri olabileceği tartışılmak istendi.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-029
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm 
Yenidoğanlarda Doğum Sonrası Anne Sütü 
Kaynaklı Sitomegalovirüs İnfeksiyonu:
3 Olgu 

Fatma NARTER1, Yasemin AKIN1, Gülden ÇELİK2

1 Dr. Lütfi  Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
2 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Soru(n)

Seropozitif annelerin sütü preterm bebeklere doğum sonrası sitomegalovirüs (CMV) geçişinin başlıca sebebidir. Doğum son-
rası kazanılmış CMV infeksiyonunun klinik  belirti ve bulguları pnömoni, enterit, kolestaz, hepatosplenomegali, sepsis benzeri 
bulgu, trombositopeni ve nötropenidir. 

Taze anne sütüyle beslenen, kan ürünü transfüzyonu bir olgu dışında hiç yapılmamış, büyümekte olan üç preterm olgu, doğum 
sonrası (PN) 47., 57., 48.  günlerinde   trombositopeni ve/veya nötropeni, birinde sepsis benzeri bulgu saptanması ve  etyoloji-
lerinde  anne sütü kaynaklı CMV infeksiyonu geçişinin gösterilmesi  nedeniyle sunuldu.

Olay/Olgu

1. olgu: Preterm erkek yenidoğan 28 6/7 gestasyon haft asında, 21 yaşındaki guatr nedeniyle propilthiourasil kullanan ve oligo-
hidramniyoz saptanan anneden, Doppler’de diyastolik akım kaybı nedeniyle sezaryenle 910 g (10.p) ağırlığında doğdu. Takibin-
de PN 47. gününde postkonsepsiyonel (PC) 35 6/7 GH’de (1630 g) nötropenisi (lökosit: 5910/mm3, mutlak nötrofil sayısı: 290/
mm3)  saptandı. Semptomu olmayan hasta zenginleştirilmiş anne sütüyle ölçülü besleniyor ve son iki haft a ilave olarak anne 
göğsünü emiyordu. Olgumuzda CMV IgM: 2.73 COI (pozitif > 1 COI), CMV IgG: 41.79 U/mL (pozitif > 1 U/mL) saptandı. 
Kanda CMV viral yük  düşük pozitif (< 100 IU/mL), idrarda CMV viral yük pozitif (595 IU/mL) bulundu. Annede CMV IgM: 
0.196 COI (pozitif > 1 COI), CMV IgG: 500 U/mL (pozitif > 1 U/mL) ve anne sütünde CMV DNA viral yük düşük pozitif (< 100 
IU/mL) saptandı. Konjenital CMV infeksiyonunu ekarte etmek için PN 1. haft ada Guthrie kartına alınmış olan topuk kanında 
CMV viral yük bakıldı, negatif sonuçlandı.

2. olgu: Otuz sekiz yaşında G4P4, 24 saatlik EMR saptanan anneden, fetal distres nedeniyle 27 4/7 GH’de preterm kız yenido-
ğan, sezaryenle  845 g (10.p) ağırlığında doğdu. PN 34. günde anemi (Hct: %22) nedeniyle  toplam bir kez eritrosit transfüzyonu 
yapıldı. Yatışının 57. gününde (35 5/7 GH) nötropenisi ve trombositopenisi (lökosit: 9.830/mm3, mutlak nötrofil sayısı: 770/
mm3, trombosit: 75.000 mm3) saptandı. Semptomu olmayan hasta zenginleştirilmiş anne sütüyle ölçülü besleniyor ve son iki 
haft a ilave olarak anne göğsünü emiyordu. Olgumuzda CMV IgM: 27.85 COI (pozitif > 1 COI), CMV IgG: 26.87 U/mL (pozitif 
> 1 U/mL) saptandı. Kanda CMV DNA PCR pozitif (5.420.000 kopya/mL), idrarda CMV DNA PCR kalitatif negatif bulundu. 
Annede CMV IgM: 0.2 COI (negatif), CMV IgG > 500 U/mL (pozitif > 1 U/mL) ve  anne sütünde CMV DNA PCR kalitatif 
pozitif saptandı. Doğum sonrası 3. günde Guthrie kartına alınmış olan topuk kanında CMV viral yük negatif saptandı.

3. olgu: Preterm kız yenidoğan, 29 yaşındaki  G1P1, son evre yaygın metastatik kolon kanseri saptanan anneden 28 5/7 gestas-
yon haft asında, sezaryenle  1135 g (50.p) ağırlığında doğdu. Spontan solunumda tam enteral beslenirken (preterm formula ve 
aile onaylı gönüllü verici anne sütü) PN 48. günde sepsis benzeri tablo saptandı. Bu nedenle alınan tam kan sayımında anemi 
(Hb: 7.5 g/dL, Hct: %22.7) ve trombositopeni (101.000/mm3) saptandı. İzlemde en düşük trombosit sayısı 25.000 mm3 saptandı. 
Geçici solunum sıkıntısı dışında klinik semptomu olmadı. Hemokültüründe üreme olmayan  olguda viral infeksiyon düşünüle-
rek bakılan CMV IgM: 2.13 COI (pozitif > 1 COI), CMV IgG: 29.68 U/mL (pozitif > 1 U/mL) saptandı. Kan ürünü transfüzyo-
nu almayan olgunun idrarda CMV DNA PCR pozitif (13.080.000 kopya/mL), kanda CMV DNA PCR pozitif (217.200 kopya/
mL) saptandı. İlk topuk kanı örneğinden CMV PCR çalışıldı ve negatif sonuçlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

CMV seropozitif annelerin bebeklerinde doğum sonrası kazanılmış CMV infeksiyonunda anne sütüyle beslenme ve gestasyon 
haft asının küçük preterm olması önemli risk faktörleridir. Bu annelerin 32 gestasyon haft asının altında doğan çok düşük do-
ğum ağırlıklı bebeklerinin, dondurulmuş anne sütüyle beslenmeleri ve ilk  haft a içinde konjenital CMV infeksiyonunun ekarte 
edilip, kazanılmış CMV infeksiyonu açısından izlenmeleri önerilir.

Prematüre bebekleri anne sütüyle beslemek bir çok sağlık yararı bulunmakta ve AAP tarafından önerilmektedir, ancak doğal 
anne sütü ile preterm bebeklere (32 gestasyon haft asından veya doğum ağırlığı 1500 gramdan küçük) CMV infeksiyonunun 
geçiş riski bulunmaktadır.  CMV seropozitif kadınların %96’sında doğum sonrası birkaç gün içerisinde CMV reaktivasyonu 
olduğu ve anne sütünde CMV DNA bulunduğu gösterilmiştir. Çok küçük preterm bebeklerde anneden çocuğa geçiş oranları 
beslenme pratiklerine bağlı olarak %10-37 arasındadır. Bu geçişi azaltmak için ülkemiz koşullarında en geçeri metotlardan 
hangisi (dondurulmuş anne sütü?, Holder pastörizasyon?) uygulamaya konulabilir?

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-030
Yabancı Uyruklu Hastalarda İntrakraniyal 
İnfeksiyon ve Tüberküloz Gerçeği

Mutlu UYSAL YAZICI1, Ganime AYAR1, Şanlıay ŞAHİN1, Bahar ÇUHACI ÇAKIR1,
Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY2, Hasan TEZER3

1Ankara Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2 Ankara Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Ünitesi, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Soru(n)

Sudan’dan gelen bilinci kapalı hastada endemik bölgede olmasına rağmen intrakraniyal infeksiyon varlığında

tüberküloz tanı zorluğu.

Olay/Olgu

On yedi yaşında kadın hasta, ilk kez 5 Aralık 2013 tarihinde bilinç bulanıklığı ve ateş şikayetleriyle hastaneye

başvurmuş. Görüntüleme tetkiklerinde; intrakraniyal kitle, apse? saptanan hasta ileri tetkik ve tanı için hastane-

mize yönlendirilmiş. Çocuk yoğun bakımda entübe, bilinci kapalı olarak izlenen hastanın kitle ekartasyonu için

çekilen kraniyal MR görüntülerinde parasagital bölgede yaygın intrakraniyal kalsifikasyon saptanması üzerine

hastada tüberküloz düşünüldü. BCG skarı olmayan hastada, PPD: 28 x 15 mm saptandı. Balgam ve derin trakeal

aspirattan ARB ve tüberküloz PCR gönderildi, negatif saptandı. İzlemde hidrosefali gelişen ve nöbet geçiren

hastaya beyin cerrahisi tarafından şant takıldı ve eş zamanlı beyin biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucu; CD68+

epiteloid histiyositlerle karakterize granülomlar görüldü. Patoloji başta tüberküloz olmak üzere granülomatöz

infeksiyon ile uyumlu olarak rapor edildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ayırıcı tanıda tüberküloz ekarte edilemediğinden hastaya dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı. On beş gün

antitüberküloz tedavi uygulanmasına rağmen hidrosefali ve beyin ödemi arttı ve hasta kaybedildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tüberküloz hastalığının tanısını koymak zordur. Hastanın tüberküloz açısından endemik bölgeden gelmesi ne-

deniyle böyle bulgularla gelen hastada ayırıcı tanıda apse, kistik tümörler, araknoid kist, sarkoidoz, leishmania

düşünülmelidir. Granülomatöz reaksiyon görülmesi tüberküloz tanısı için yeterli olmamakla birlikte, hastada

CD68 boyasının pozitif saptanmış olması, mikobakteriyel gen ekspresyonunun CD68 pozitif miyeloid hücreler-

le literatürde de ilişkilendirilmiş olması, hastada PPD pozitifl iğinin bulunması, hastanın tüberküloz açısından

endemik bölgeden geliyor olması ve malignite lehine kemik iliği ve diğer detaylı incelemelerde patoloji saptan-

mamış olması nedeniyle hastamıza dörtlü antitüberküloz tedavi başlandı.

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-031 Çocuklarda Kronik Hepatit B Tedavisi

Dilek KARAMANLIOĞLU1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Tedaviye yanıtsız çocuk hastada yaklaşım ne olmalıdır?

Olay/Olgu

On iki yaşında erkek hasta HBsAg (+), HBeAg (+), HBV-DNA: 1.000.000 kopya, karaciğer biyopsisinde HAI: 

7, fibroz: 2, ALT: 60 IU/mL olması nedeniyle hastaya lamivudin tedavisi başlanmış. Tedaviye uyumu tam olan 

hastanın tedavinin 2. yılında HBV-DNA: 1000 kopya olarak gelmiş. Tarafımıza tedavi planı açısından danışıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Son kılavuzlarda çocuklarda kronik hepatit B tedavisi için öneriler şunlardır: Kompanse karaciğer hastalığı olan 

çocuklarda öncelikle peginterferon alfa 48 haft alık tedavi önerilmektedir. Diğer bir alternatif ise lamivudindir. 

Diğer antivirallerin kronik HBV’li çocuklarda kullanımı konusunda FDA onayları olmasına rağmen yeterli ça-

lışma olmadığı için ilaçların prospektüsünde kullanım önerisi yoktur. Adefovire 12-17 yaş arası kullanım onayı 

verilmiştir. Entekavirin 16 yaş ve üzeri için kullanımı bulunmaktadır. Tenofovirin 12 yaş ve üzeri onayı bulun-

maktadır. Bu hasta hiç pegile interferon tedavisi almamıştır ve bize lamivudin tedavisi altında HBV-DNA’nın 

negatifl eşmemesi üzerine başvurmuştur. Bu tür durumlarda ilk araştırılması gereken hastanın tedaviye uyumu 

olup olmadığıdır. Ancak bu hastada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ailesi tarafından belirtilmiştir. 

Lamivudin direnci düşünülmesi gereken diğer bir konudur. Hastadan lamivudin direnci çalışılması için tetkik 

istenmiştir. Sonucu beklenmektedir. Kılavuzlara göre böyle bir hastada iki alternatif yol izlenebilir. Tedavi kesi-

lerek izlemeye devam edilebilir. Çocuklarda yeterli çalışma bulunmayan diğer antivirallerin kullanım önerileri 

ise daha ileri dönem karaciğer hastalığı olanlarla sınırlı kalmaktadır. Hastamızda ileri dönem karaciğer hastalığı 

olmadığı için lamivudin tedavisi kesilerek yakın takibe alınmasına karar verildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu hastada pegile interferon tedavisini deneyebilir miyiz? Lamivudin tedavisine devam etse miydik? Endikas-

yon dışı kullanım formu ile başka bir antiviral tedaviye geçelim mi?

Pediatrik İnfeksiyonlar
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P-032
Altta Yatan Serviks Kanseri Nedeniyle Tekrarlayan 
Üriner İnfeksiyonu Olan Genç Hasta: 
HPV Aşısı Engelleyebilir miydi?

ÇÇiğdemğ MOROĞLU1, Ş. Şule ÇINAR1, Erim ERSOY2, Metin ÖZSOY2, F. Şebnem ERDİNÇ1,
Günay TUNCER ERTEM1, Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

HPV aşılaması serviks kanserini önler mi?

Olay/Olgu

Yirmi üç yaşında kadın hasta; evli ve bir çocuk sahibi. Yaklaşık bir yıl önce serviks kanseri tanısı almış. İleri evre

olması nedeniyle inoperable olarak değerlendirilmiş ve kemoterapi, radyoterapi verilmiş. Bu sürede sık üriner

sistem infeksiyonu geçiren ve sık antibiyotik tedavisi alan hasta, kliniğimize komplike üst üriner sistem infeksi-

yonu tanısıyla antibiyotik tedavisinin düzenlenmesi amacıyla yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İdrar kültüründe Proteus spp. üremesi oldu. Hastaya ampirik olarak başlanan meropenem tedavisine devam

edildi. Tedavisi on güne tamamlanan, kontrol idrar kültüründe üreme olmayan hasta, yaygın cerrahi rezeksiyon

yapılmak üzere ilgili kliniğe başvurması için taburcu edildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Ülkemizde ve tüm dünyada sık görülen jinekolojik kanser olan serviks kanseri, yüksek mortalite oranı ile kadın

sağlığı açısından önemli bir sorundur. Bununla birlikte önlenebilir bir kanser türü olduğu düşünülmektedir.

Korunma; yaşam tarzına dikkat edilmesi, düzenli aralıklarla tarama (pap smear, HPV tiplemesi) ve aşı ile sağ-

lanabilir. Hastamızda HPV varlığı araştırılamamakla birlikte HPV aşısı yapılmış olsaydı kanser gelişimi önle-

nebilir miydi?

Aşı ve İmmünizasyon
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P-033 Sağlık Personelinin İnfl uenza Aşısına Tepkisi

Serpil MIZRAKÇIp Ç 1

1 Özel Medline Antalya Hastane Kompleksi, İnfeksiyon Hastalıkları, Antalya

Soru(n)

Sağlık personelinin infl uenza aşısı olmak istememesi.

Olay/Olgu

İnfl uenza mevsiminin başlaması nedeniyle tüm sağlık personeline infl uenza aşısı yapılması planlanmıştır. Aşı 

hastane tarafından temin edilmiş ancak uygulamaya gelindiğinde sağlık personelinin yarısı aşı yaptırmaktan 

vazgeçmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İnfeksiyon kontrol hekimi olarak çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlama-

nın temel görevimiz olduğu anlatıldı. Sağlık personeli infl uenzanın yanı sıra gündemde olan MERS-CoV hak-

kında bilgilendirildi. Aşılamanın öneminden bahsedildi. Yine de aşı olmak istemeyen personelden aşı olmak 

istemediğine dair imza alındı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İnfl uenza aşısı ensefalomiyelit, nevrit, Guillain-Barre sendromu gibi nadir görülen yan etkiler nedeni ile sağlık 

personelinde aşıya karşı bir önyargı oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili gerek görsel gerekse yazılı medya tarafın-

dan doğru bilgilendirme yapılmalıdır.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-034 Sağlık Personeli Grip Aşısına Neden Sıcak 
Bakmıyor?

ÇÇiğdemğ  ATAMAN HATİPOĞLU1, Cemal BULUT1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Bedriye KARACA1,
Sami KINIKLI1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Sağlık personelinin gribe yönelik aşılanmasında hedefl enen oranlara ulaşılamamaktadır.

Olay/Olgu

Grip, dönemsel olarak kendini gösteren, hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarının sağlığını ilgilendiren

viral bir hastalıktır. İş gücü kaybının yanı sıra, grip altta yatan hastalığı olan kişilerde ölümcül olabilmekte ya da

ağır komplikasyonlarla sonuçlanabilmektedir. Aşı ile önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen sağlık personeli

aşı olmayı reddederek hem kendi sağlığını hem de hizmet verdiği kişilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Aşının

etkisinin yeterli olmadığı, yan etki görülme riski, gribin önemli bir hastalık olmadığı düşüncesi gibi nedenlerle

sağlık personeli grip aşısı yaptırmaktan kaçınmaktadır. Mevsimsel aşı yapılması gereken dönemde hastanelere

aşı temin edilmesi gecikebilmekte, bu gecikme nedeni ile sağlık personelinde “zaten aşı zamanının geçtiği” dü-

şüncesi oluşmaktadır. Bunun yanı sıra bir grup sağlık personelinin kendi isteği ile aşı temin ederek yaptırdığı

bilinmekte ancak tam sayısı bilinmemektedir. Sonuç olarak sağlık personelinin hastanemizde grip aşısı yaptır-

ma oranı yıllık ortalama %7-10 civarında olup 2013 döneminde bu oran %7 olarak saptanmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemizde sağlık personelinin grip aşısı yaptırma oranı düşük olduğu için 2013 yılı sonbaharında daha

çok kişiyi aşılamak hedefl endi. Önceki yıllarda grip bulaş riskine göre birimler önceliklendirilerek, personelin

haft anın belirli gün ve saatlerinde aşı yaptırabilecekleri duyurusu yapılmıştı. Bu uygulamanın kişilerin başvu-

rusunda kısıtlayıcı bir yöntem olabileceği düşünüldü. Son grip aşılama döneminde ise aşı temin edildiği zaman

her birime hastanemize mevsimsel grip aşısı geldiği bildirilerek aşı yapılmak üzere kliniğimize davet yazıldı.

Tüm hastane personeline ulaşabilmek amacıyla anonslar da yapılarak sağlık personeline aşılanmaları hatırlatıl-

dı. Tüm bu çalışmalara rağmen aşılanma oranı istenilen düzeye ulaşmadı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Diğer sağlık kurumlarında da benzer sorunlar yaşanıyor mu?

Aynı sorunları yaşayan kurumlar varsa bu soruna bir çözüm üretebilmişler mi?

Zaman ve iş gücü gerektiren bir uygulama olmakla birlikte personelin aşılanması amacıyla hastane içinde gezici

aşılama ekibi kurmak bir çözüm olabilir mi?

Bu konunun tartışılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-035 
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Çalışanlarının Hepatit B İmmünizasyonu Açısından 
Değerlendirilmesi 

Kaya SÜERy 1, Meryem GÜVENİR2, Emrah GÜLER2, Ayşe ARIKAN2, Tamer ŞANLIDAĞ3

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Soru(n)

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi personelinin HBsAg ve anti-HBs verileri tam olarak bilinmi-

yordu.

Olay/Olgu

Diş hekimliği fakültesinde çalışanların hepatit B immünizasyonu kısmen bilinmekteydi. Bu nedenle tüm perso-

nelin hepatit B’ye karşı bağışıklığının araştırılması istendi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesinde çalışan 36 doktor, 1 hemşire, 33 yardımcı personel, toplam 70 sağlık personeli 

çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kişilerden uygun şekilde 5 mL kan alınıp serumları ayrıldı ve HBsAg ve anti-HBs 

ELISA yöntemi (cobas c411, ROCHE) ile çalışıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Çalışmaya alınan 70 kişiden hiçbirinde HBsAg pozitif saptanmadı. Anti-HBs antikorları yönünden ise 36 dok-

torun 33 (%91.6)’ü, 1 hemşirenin 1 (%100)’i, 33 personelin (memur, hizmetli) 14 (%42.4)’ü ve toplam 70 kişinin 

48 (%68.5)’inde anti-HBs antikorları pozitif saptandı. Elde edilen veriler sonucunda; doktor ve hemşirelerin 

yüksek oranda hepatit B’ye karşı bağışık oldukları görüldü. Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarında anti-HBs 

pozitifl iğinin %100’e çıkarılması amacıyla aşı programı başlatıldı.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-036 Kuduz Aşılamasında Hekimlerin Bilgi Eksikliği

Derya YAPARy 1, Hüseyin MORAY2, Dursun TUNÇ2

1 Hitit Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çorum
2 Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü, Çorum

Soru(n)

Hekimlerin kuduz aşılaması ile ilgili yeterli bilgi düzeyinin olmaması.

Olay/Olgu

Aralık ayında Çorum ilinin Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyünde kuduz şüpheli büyükbaş hayvan ölümü

olması üzerine Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli ile ilgili köye gidildi. Yozgat’ta kuduza bağlı hayvan

ölümlerinin saptandığı bir köy ile sınır komşusu olduğu tesadüfen öğrenildi. Kuduz şüpheli hayvanın kuduz

açısından incelenmesi için gerekli numunelerin alınmış olduğu tespit edildi. Kuduz şüpheli hayvan sahiplerine

ilçe devlet hastanesinde aşılama başlatıldığı öğrenildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Köy halkına kuduz ve tetanoz aşılaması ile ilgili bilgi verildi. Kuduz şüpheli hayvan ile riskli teması olan kişilere

aşılama ile birlikte kuduz  immünglobulini de yapılmasına karar verildi. Ölen hayvanın kuduz çıkması halinde

köy ve komşu köylerdeki hayvanlara kuduz aşılaması yapılacağı öğrenildi. Hayvanlara aşı yapacak personele

temas öncesi kuduz profilaksisi yapılması planlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kuduz aşılaması halk sağlığı açısından kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Bu ne-

denle öncelikle hekimlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bir ilde kuduz vakası tespit

edildiğinde komşu illerin birbirine ivedilikle bildirmesi alınacak önlemler açısından önemlidir. Kuduz şüpheli

hayvanların kontrolü sağlanamazken ayrıca aşılamalarda görülen bilgi eksikliği kaynaklı aksaklıklar nedeni ile

istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-037 
Kuduz Şüpheli Temaslarda Evcil Hayvanların Takibi 
ve Bilgi Akışı ile İlgili Pratikte Karşılaşılan Sorunlar

Figen OSMANOĞLU EZENg 1

1 Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sakarya

Soru(n)

Kuduz şüpheli temaslarda evcil hayvanların takibi ve sürece ait bilgi akışında kişilerin ve kurumların sorumlu-

lukları nelerdir?

Olay/Olgu

Bölgemize ait bir okulun bahçesinde sahipsiz bir kedi ile yüzeyel (kanamasız-tırmalama) temas nedeniyle hasta-

nemize 1-2 haft a içinde 3 çocuk ebeveynleriyle başvurmuştur. Hasta ve yakınlarından alınan bilgi ile söz konusu 

kedinin takibinin ve muayenesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Rutin bildirim uygulamaları yapıldığı halde 

kedinin ne muayenesi ne de kontrollü takibi mümkün olamadığından hastaların hepsinde gözlem süresini kap-

sayacak şekilde aşı uygulamaları tamamlanmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İlgili belediye aranarak bilgi verilmiştir. Ancak belediye “şüpheli temas” tanımlaması nedeniyle görevin İl Tarım 

Müdürlüğüne iletileceğini belirtmiştir. Ancak hasta yakınları vasıtası ile alınan bilgiler doğrultusunda bir çö-

züm oluşturulamadan söz konusu kedinin gözlem süresi de dolmuştur.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sokak hayvanları ile ilgili yasalar çıkmış olmasına rağmen, gerek kişiler gerekse kurumlar sorumluluklarını cid-

diye almamaktadır. Sonuç olarak bir hayvana yapılacak tek doz bir kuduz aşısının bedeli, üç çocuğa yapılan top-

lam dokuz doz aşı olabilmektedir. Ekonomik boyutu bir yana, özellikle serum uygulaması da gereken hastalarda 

bu durum “malpractice” yönünden ciddi riskler taşımaktadır. Sahipli hayvanların bile aşısının denetlenemediği 

gerçeğinden hareketle, kişi ve kurumların sorumluluklarını hekim uyarısı olmadan ciddi ve profesyonel şekilde 

yerine getirmeleri için neler yapılabilir?

Aşı ve İmmünizasyon
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P-038 
Hastanemizde Çocuk Hastalara Kuduz Antiserumu 
Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar

Tuba İLGAR1, Duygu ÇERÇİOĞLU1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Necla TÜLEK1,
F. Şebnem ERDİNÇ1, Sami KINIKLI1, Günay TUNCER ERTEM1, Ali Pekcan DEMİRÖZ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Hastanemizde çocuk hastalara kuduz antiserumu uygulanması.

Olay/Olgu

Hastanemizde kuduz aşı merkezi infeksiyon hastalıkları servisinde bulunmaktadır. Gelen hastalar infeksiyon

hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistanlarınca değerlendirilmekte, hastalara gereğinde kuduz profilaksisi

uygulanmaktadır. Çocuk hastalar da acil servise başvurduktan sonra kliniğimize yönlendirilmektedir. Kuduz

antiserumu uygulanması gereken hastalarda allerji gelişme riski olduğundan müdahale etmek gerektiğinde kul-

lanmak üzere önce hastaya damar yolu açmak, sonra da yara çevresine ve intramusküler olarak kuduz antiseru-

mu uygulanması gerekmektedir. Bu hastalar, içinde bebeklerin de bulunduğu tecrübemizin az olduğu bir hasta

grubudur.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çocuk hastalara intramusküler kuduz antiserumu uygulaması gerektiğinde, işlem infeksiyon hastalıkları ve

klinik mikrobiyoloji asistanlarınca yapılmaktadır. Kuduz antiserumu at kaynaklı olduğundan allerji/anafilaksi

gelişme riski vardır. Böyle bir reaksiyon çocuk hastalarda geliştiğinde acil müdahalede özellikle tedavi dozları

konusunda sorun yaşanabilmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Çocuk hastalarda allerji/anafilaksi gibi sorunlar ve adli sorumluluk göz önüne alındığında çocuklarda kuduz

antiserumu uygulamasının çocuk doktorları tarafından yapılması daha doğru olur mu? Bu konunun ayrıntılı

bir şekilde tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-039 Kitle Bağışıklığı (Herd Immunıty) ve Kızamık

Ferit KUŞCUŞ 1, E. Ediz TÜTÜNCÜ2

1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana
2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Kızamıktan korunmada kitle bağışıklığının (herd  immunity) rolü önemli midir?

Olay/Olgu

Hastanemizde, 2013 yılının ilk aylarından itibaren kızamık tanısı doğrulanan hastaların sayısında belirgin bir 

artış olduğu gözlendi. Yapılan araştırma sonrasında ulaşılan, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin yayımladığı 

12 Mart 2013 tarihli Kızamık Raporunda, Türkiye’de 1 Ocak 2012-2 Şubat 2013 tarihleri arasında 1005 olgunun 

tanısının doğrulandığı belirtilmiştir. Kızamık eliminasyon programı çerçevesinde 2008-2011 yılları arasında 

yerli olgu hiç bildirilmezken, 2012 yılında hasta sayılarında belirgin bir artış olmuştur. Ülkemizde etkili bir 

eliminasyon programı yürütülmesine ve 2006 yılından sonra yüksek aşılama oranlarına erişilmesine rağmen, 

salgın oluşması nedeniyle “Kitle Bağışıklığı (Herd Immunity)” kavramının gözden geçirilmesi gerektiği düşü-

nüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kitle bağışıklığı (herd immunity) kavramı ile ilgili literatür taraması yapılarak kavramın temel prensipleri araş-

tırıldı. Kitle bağışıklığı en genel tanımıyla; toplumdaki bireylerin belirli bir oranının, bir infeksiyon hastalığına 

karşı bağışıklanması durumunda, o toplumun bağışık olmayan bireylerinin de indirekt olarak infeksiyondan 

korunmasının sağlanmasıdır.

Temel çoğalma sayısı (R0): İnfeksiyöz bir olgunun, tamamen duyarlı bir topluma girdiğinde, bulaştırıcılık dö-

nemi boyunca, ortalama olarak infekte ettiği insanların sayısı olarak tanımlanır. Örneğin; R0 değeri 4 olan bir 

infeksiyon hastalığı için, infeksiyöz bir birey, duyarlı toplumla temas ettiğinde, ortalama 4 kişiye bu hastalığı 

bulaştıracaktır (Şekil 1, Tablo 1). Ancak bir toplumda her zaman bütün bireyler hastalığa karşı duyarlı değildir, 

içlerinden bağışık olanlar da mevcuttur. Bu durumda hastalığın yayılım dinamiğinde, efektif çoğalma sayısın-

dan (Reff ) bahsedilir.

Tablo 1.

Hastalık Bulaş yolu R0 Toplum bağışıklığı için gerekli eşik

Dift eri Damlacık 6-7 %85

Kızamık Damlacık, hava yolu 12-18 %92-94

Kabakulak Damlacık 4-7 %75-86

Boğmaca Damlacık 12-17 %92-94

Polio Fekal-oral 5-7 %80-86

Rubella Damlacık çekirdeği 5-7 %80-85

Pandemik infl uenza (H1N1) 1.6? %40?

Aşı ve İmmünizasyon
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Efektif çoğalma sayısı (Reff ): Herhangi bir infeksiyon hastalığına karşı, belirli bir oranda (P) bağışık bireylerin 

bulunduğu bir toplulukta, duyarlı bireylerin oranı (1-P) ile hastalığın temel çoğalma katsayısının (R0) çarpımı

ile elde edilir. Bağışık bireylerin de bulunduğu bir toplumda, hastalığın gerçek bulaştırıcılık kapasitesinin değe-

rini yansıtır ve aşağıdaki matematiksel ifade ile gösterilir.

Reff = (1-P) R0

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnfeksiyon hastalıklarının bir toplumda varlığını sürdürebilmesi için efektif çoğalma sayısı (Reff ) 1’e eşit ol-

malıdır. Yani infeksiyöz birey en az bir kişiye daha bu hastalığı bulaştırmalıdır ki bu hastalık o toplum içinde

endemik olabilsin. Eğer Reff  değeri 1’den büyükse toplumda salgın beklenmelidir. Reff  değerinin 1’den küçük 

olduğu (Reff  < 1) durumlarda ise o hastalık toplum içinde giderek yok olacaktır. Dolayısıyla bağışıklama ile Reff  

değerinin 1’den küçük olması hedefl enmektedir. Bu kavramın matematiksel olarak ifade edilmesi ile bir infeksi-

yon hastalığının salgın oluşturmasını engellemek için toplumda ne oranda (P) bağışıklama yapılması gerektiği

bulunabilmektedir. Bu orana “Toplumsal Bağışıklık Eşiği” denir.

Örneğin, kızamık hastalığının, yapılan farklı çalışmalar sonucunda tespit edilmiş olan temel çoğalma sayısı (R0)

18 olarak alınırsa, yani tamamen duyarlı bir toplumda, kızamıklı bir hasta ortalama 18 kişiye bu hastalığı bu-

laştırma potansiyeline sahipse, bu toplumda kızamık salgını gelişmesini engellemek için uygulanması gereken

minimum aşılama oranı (P) şu şekilde hesaplanır:

P > 1-(1/R0)

P > 1-(1/18)

P > 0.94

Hesaplama sonucunda toplumun %94’ünden fazlasının aşılanması gerektiği tespit edilmektedir. Bazı infeksiyon

hastalıkları için R0 değerleri ve toplum bağışıklığı sağlanabilmesi için gerekli eşik değerler Tablo 1’de sunulmuştur.

Sonuçta Kızamık dahil, aşıyla korunulabilir infeksiyon hastalıklarının salgınlara yol açmaması için bağışıklama

oranlarında “Toplumsal Bağışıklık Eşiği”nin aşılması gerekmektedir.

Şekil 1.
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P-040 Seyahat Sağlığı

Yeşim YILDIZş 1, Murat DİZBAY1, Firdevs AKTAŞ1, Kenan HIZEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Seyahat sağlığı konusundaki standardizasyon eksikliği.

Olay/Olgu

İnfeksiyon hastalıkları polikliniğine Hindistan’a seyahati öncesinde yapılması gereken aşılar, kullanması gere-

ken ilaçlar ve seyahat süresince infeksiyonlardan korunmak için dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili bilgi 

almak üzere sağlıklı erişkin bir hasta başvurdu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

internet sitelerinden seyahat edilecek bölge ile ilgili endemik hastalıklar, o bölgeye seyahat öncesi mutlaka yapıl-

ması gereken aşılar ve hastaya uygulanması gereken profilaksilerle ilgili bilgi alındı. Bu doğrultuda CDC’ye göre 

hepatit A aşısı, tifo aşısı ve sıtma profilaksisi önerilmekte, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü sayfasına göre 

japon ensefaliti, hepatit A, tifo, poliomiyelit, DBT, hepatit B aşısı ve sıtma profilaksisi önerilmekte. Biz hastanın 

serolojik tetkiklerini istedik, hepatit A ve B’ye bağışık olduğunu gördük, sıtma profilaksisini planladık. Hasta 

tekrar seyahatten bir haft a önce polikliniğimize geldi. Tur rehberinden aldığı bilgiyle menenjit aşısı olması ge-

rektiği ve seyahat öncesinde karaciğer fonksiyonlarına baktırması gerektiği yönünde uyarıldığını belirtti.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

CDC önerileri ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün önerileri arasında farklar bulunmaktadır.

Bu durumda Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bilgilerini referans alıyoruz ancak aşı ve profilaksi önerileri 

gereğinden fazla görünmektedir.

Örneğin; tifo ve poliomiyelit aşısı temin edilememektedir. Temininin sağlanması ya da önerilerden Türkiye’de 

bulunmayan aşıların kaldırılması konusunun tartışılmasını istiyoruz.

Seyahat edecek kişilerin seyahatten bir ay önce ilgili merkezlere başvurmalarının sağlanması konusunda öne-

rileriniz nelerdir?

Aşı ve İmmünizasyon
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P-041 Tetanoz Antiserum Uygulamasında Eksiklikler?

Aybegümy gAA  ÖZŞAHİNŞ 1, Zeliha KOÇAK TUFAN1, Rahmet GÜNER1, Tümer GÜVEN1,
Gül Ruhsar YILMAZ2, Mehmet A. TAŞYARAN1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Acil servise kesici delici alet yaralanması nedeniyle başvuran hastalarda tetanoz aşı ve antiserum uygulamasın-

da aksaklık olması.

Olay/Olgu

Üç ay önce renal transplantasyon yapılan ve  immünsüpresif tedavi kullanan 32 yaşında erkek hasta ayağına

çivi batmasından 10 gün sonra ayak altında şişlik ve kızarıklık ve lokal uyuşma olması nedeniyle tarafımıza

başvurdu. Çivi batması gerçekleştiğinde dış merkezde bir acil servise başvurduğu, tetanoz aşısı yapıldığı ancak 

antiserum uygulanmadığı, daha önceki aşı durumunun sorgulanmadığı öğrenildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta hospitalize edilerek yumuşak doku infeksiyonuna yönelik antibiyoterapi başlandı. Lokal tetanoz ön tanısı

ile 3000’i insan kaynaklı tetanoz antiserumu uygulandı. Hastanın ilk başvurduğu dış merkezde çalışmakta olan

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji hekimlerine konu ile ilgili bilgi verildi. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Acil servislerde çalışan hekimlere ve aile hekimlerine tetanoz aşılaması ve antiserum uygulaması hakkında tek-

rarlayan eğitimlerin düzenlenmesi ile eksik uygulamaların önüne geçilmesi sağlanmalıdır.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-042 Ülkemizde Erişkin Aşılama

Ahmet Çağkan İNKAYAÇ ğ 1, Hakan BABAOĞLU1, Serhat ÜNAL1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Ülkemizde erişkin aşılama programının uygulanma sürecindeki eksiklikler nasıl giderilmeli, erişkin popülasyo-

nunun uygun şekilde aşılanması ve aşı takibinin yapılması için ne gibi önlemler alınmalıdır?

Olay/Olgu

Özellikle kış aylarında kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve infl uenza hastalarının solunum yetmezliği ile acil 

servis başvurularının sayıca arttığını gözlemlemekteyiz. Acil servis konsültanlık döneminde bu hastalarının 

çoğunluğunun hiçbir aşı yaptırmadığını, aşı hakkında bilgileri olmadığını gözlemledik

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Değerlendirilen ve aşı hakkında bilgisi olmayan hastalara aşı programı ve yararları hakkında bilgi verildi. Aşı 

programına dahil olmaları için ilgili birimlere yönlendirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Erişkin aşılamanın ülkemizde diğer koruyucu hekim hizmetleri gibi ikinci plana itildiğini biliyoruz. 

Önlenebilir infeksiyonlar nedeniyle artan mortalite ve maliyet bu kadar göz önünde iken erişkin aşılama prog-

ramının daha gündemde ve daha fazla uygulanması için neler yapabiliriz? 

Erişkin aşılama programı aile hekimliği sistemine entegre edilebilir mi?

Bu konuların tartışılması istenmektedir.

Aşı ve İmmünizasyon
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P-043 Nötropenik Ateşte Galaktomannan

İmran HASANOĞLU1, Tümer GÜVEN2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Zeliha KOÇAK TUFAN2,
Rahmet GÜNER2, Mehmet A. TAŞYARAN2

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Nötropenik ateş tanısıyla takip edilen hastalarda sonucu ortalama 1 haft ada çıkmasına rağmen galaktomannan

istemek doğru mudur?

Olay/Olgu

Hastanemizde 12 yataklı hematoloji kliniği, 8 yataklı onkoloji kliniği bulunmaktadır. Nötropenik ateş tanısıyla

bu kliniklerde yatan ve tarafımızca günlük takibi yapılan hastalarda gerekli görüldüğünde galaktomannan isten-

mekte fakat sonucu en erken 1 haft a içinde elimize ulaşmakta. Bu gecikme nedeniyle tanı ve tedavi yönlendirici

olarak bize yardımı olmamaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ekim 2011 tarihinden itibaren toplam 110 galaktomannan testi istenmiş olup 8 hastada pozitif sonuç elde edil-

miştir. Seroloji bölümü ile görüşüldüğünde hasta sayısı az olduğu için serumların toplanıp dış laboratuvara

gönderildiği ve haft ada 1 gün çalışıldığı öğrenildi. Buna bağlı olarak sonuçların geç geldiği, bu konuyla ilgili

herhangi bir şey yapılamayacağı söylendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Geç sonuçlanan galaktomannan testinin tanı ve tedavi yönlendirmede kullanımı nasıl olmalıdır? Böyle bir du-

rumda istemek maliyet etkin midir? Bu konunun tartışılması istenmektedir.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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P-044
Ardışık Üç Karaciğer Nakli Yapılan Bir Hastada 
Gelişen Progresif Multifokal Lökoensefalopati: 
Olgu Sunumu 

Fatih ÖZDEMİR1, Adil BAŞKIRAN1, Yaşar BAYINDIRş 2, Zeynep ÖZDEMİR3, Barış OTLU4,
Volkan İNCE1, Sinan GÖNÜLLÜ5, Serhat Murat HOPOĞLU2, Sezai YILMAZ1

1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya
4 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
5 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Malatya

Soru(n)

Ardışık üç karaciğer nakli yapılan bir hastanın JC polyoma virüs infeksiyonuna bağlı progresif multifokal lökoensefalopati nede-
niyle kaybedilmesi.

Olay/Olgu

Özefagus varis kanamasıyla hastaneye başvuran 55 yaşındaki erkek hastaya kronik hepatit B’ye bağlı son dönem karaciğer yetmez-
liği nedeniyle kadaverik karaciğer nakli yapıldı. İlk nakilden sonra gelişen hepatik arter trombozuna bağlı iki kez daha karaciğer 
nakli yapılmak zorunda kalındı. 

En son karaciğer naklinden 9 ay sonra rutin kontrolleri için polikliniğe başvuran hastanın son iki haft adan beri ekstremitelerinde 
güçsüzlük ve konuşma bozukluğu şeklinde nörolojik semptomları vardı. Ateş, baş ağrısı, meningeal irritasyon bulguları ve krani-
yal sinir tutulumu mevcut değildi. Kraniyal manyetik rezonans incelemesinde bilateral frontoparietal ve oksipital loblarda özellikle
periventrikuler ve subkortikal hemisferik beyaz cevherde asimetrik yaygın hyperintens alanlar izlendi. Post kontrast T1-ağırlıklı
görüntülerde kayda değer kontrast tutulumu izlenmedi. Sol taraft a lateral ventrikül arka boynuzunda basıya sebep olan kitle etkisi
mevcuttu (Resim 1).

Resim 1. Sol taraft a lateral ventrikül arka boynuzunda basıya sebep olan kitle etkisi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya lomber ponksiyon yapıldı. Radyolojik bulguları da göz önüne alınarak yapılan tetkikler sonucunda polimeraz zincir re-
aksiyonu ile JC polyomavirüs yükü 450.000 kopya/mL olarak saptandı. İmmünsüpresif ilaçları kesildi. Etkinliği hakkında kısıtlı 
veriler olmasına rağmen hastaya beş gün boyunca sitarabine tedavisi uygulandı. Hastanın motor fonksiyonları klinik takipleri 
sırasında daha da kötüleşti. Üç haft a sonra yapılan ikinci MR incelemesinde beyaz cevherde görülen lezyonların karakterinin
değişmediği gözlendi.

Yorum/Tartışılması İstenen Konu

Progresif multifokal lökoensefalopati ciddi immünsüprese hastalarda JC polyomavirüs reaktivasyonu sonucunda ortaya çıkan 
santral sinir sisteminin litik infeksiyonudur. Progresif multifokal lökoensefalopati, karaciğer nakli sonrası nadir görülen bir du-
rumdur. Atipik radyolojik bulgular ya da beyin omurilik sıvısında virüs varlığı hasta sağkalımını olumsuz etkileyen faktörlerden-
dir. Başta HIV/AIDS’li hastalar olmak üzere ağır immünsüpresyonun olduğu solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda
ilerleyen motor fonksiyon bozukluğu ve nörolojik semptomarın olduğu hastalarda progresif multifokal lökoensefalopati akla gel-
melidir.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar



868888 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-45 Böbrek Transplantı Hastalarında Rutin İdrar 
Kültürü Alınmalı mıdır?

H. Kübra ÖZDEMİR1, Zeliha KOÇAK TUFAN2, Rahmet GÜNER2, Birkan BOZKURT3

1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Soru(n)

Böbrek transplantı hastalarında rutin idrar kültürü alınmalı mıdır?

Olay/Olgu

Diyabetik nefropati nedeniyle izlemde olan 26 yaşında kadın hasta Temmuz 2013 tarihinde 85 yaşındaki canlı

donörden böbrek nakli yapılması sonrası, takiplerinde ilk altı ay içerisinde iki kez ateş yüksekliğinin de eşlik 

ettiği semptomatik ve dört sefer de asemptomatik üriner sistem infeksiyonu tanısıyla izlendi. Hastaya ilk üriner

sistem atağında semptomlarının hafif olması ve piyürisinin olmaması nedeniyle ayaktan tedavi verilmişti ancak 

takipte ateşinin olmaması ve sistemik semptomların gelişmesi üzerine yatırılarak izlendi. Hastanın izlemine ait

detaylar Tablo 1’de özetlenmiştir. Kan ve idrar kültürü antibiyogramına göre uygun antibiyoterapi verildi. İlk 

iki üriner sistem infeksiyonu atağına ateş yüksekliği eşlik etmekteydi. Diğer ataklarda ise hasta asemptomatikti.

Ancak hastanın ilk atağında hafif semptomları olması ve piyürisi olmamasına rağmen hızla bakteriyemik sey-

retmesi üzerine tüm atakları antibiyotik tedavisiyle izlendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Transplantasyon sonrasında altı ay içinde altı kez üriner sistem infeksiyonu tanısıyla takip edilen hasta kültür

antibiyogramına uygun antibiyotik tedavisiyle izlendi. İmmünsüpresyon hastadaki en önemli predispozan fak-

tördü. Anatomik predispozan faktörler açısından yapılan radyolojik görüntülemelerde herhangi bir patoloji

yoktu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Transplantasyon sonrası takip edilen hastalar, asemptomatik olmalarına rağmen rutin idrar kültürü ile izlenme-

li ve asemptomatik olsalar bile tedavi edilmeli midir? 

Tablo 1. Hastanın izlemine ait klinik ve laboratuvar özellikler

13.08.13 16.09.13 10.10.13 21.11.13 02.02.14 13.01.14

Lökosit (K/uL) 7000 990 4650 4900 6890 5720

CRP 7.1 31.6 0.5 - 0.4 -

Sedimentasyon (mm) 46 - - - - -

Prokalsitonin 0.07 - - - - -

Tam idrar tetkiki

Lökosit 7 12 77 29 75 63

Eritrosit 1 68 3 1 5 3

Lökosit esteraz (-) +1 +3 +2 +3 +3

Nitrit (+) (-) (-) (+) (-) (+)

İdrar kültürü *ESBL (+) 
E. coli

ESBL (+)
E. coli

ESBL (+) 
E. coli

ESBL (+) 
K. pneumoniae

ESBL (+) 
K. pneumoniae

ESBL (+) 
K. pneumoniae

Semptomlar Ateş Ateş - - - -

Tedavi Ertapenem Meropenem Ertapenem Amoksisilin-klavulanik asit Ertapenem Ertapenem

Süre (gün) 14 14 14 14 10 Tedavi devam etmekte

* Takibinde ateş yüksekliğinde alınan 2 ayrı kan kültüründe ESBL(+) K. terrigena üremesi saptandı.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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P-046 Renal Transplantasyonlu Hastalarda Asemptomatik 
Bakteriüri 

Dilek KARAMANLIOĞLU1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Renal transplantasyonlu hastalarda asemptomatik bakteriüri.

Olay/Olgu

Kırk beş yaşında erkek hasta, 8 ay önce renal transplantasyon yapılmış. Hastanın şikayeti olmamasına rağmen 

tam idrar tetkikinde de saptanan piyüri nedeniyle alınan idrar kültüründe 105 CFU/mL Escherichia coli üremesi 

üzerine tarafımıza tedavi planı açısından danışıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Bazı klinisyenlerde asemptomatik bakteriürinin komplike idrar yolu infeksiyonu nedeni olup, renal fonksiyon-

ları bozma korkusu nedeniyle antibiyotik tedavi verme yatkınlığı bulunmakta. Ancak IDSA 2013 Erişkinde 

Asemptomatik Bakteriüri tanı ve tedavi kılavuzunda renal transplantasyon alıcıları için asemptomatik bakte-

riüri ile graft  sürveyi arasında ilişki saptanmadığı için hem renal transplantasyonlu hem de diğer solid organ 

transplantasyonlu hastalarda asemptomatik bakteriüri açısından tarama ve tedavi önerilmemektedir. Ayrıca 

başka bir maddede genel olarak asemptomatik bakteriüri ile birlikte piyüri varlığının antimikrobiyal başlanması 

için endikasyon olmadığı belirtilmekte. Bazı uzmanlar ise böbrek nakli sonrası ilk 6 ay için bakteriüri taraması 

yapılıp tedavi edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Biz bu hastada kılavuzu temel alarak antibiyotik tedavisi 

önermedik.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Renal transplantasyonu olan veya başka solid organ transplantasyonu olan hastalarda asemptomatik bakteriüri 

kılavuza göre tedavi gerektirmemektedir. Bu durum etken patojene göre farklılık gösterebilir mi veya piyüri 

varlığı tedavi kararını etkiler mi? Bu tür hastalarda asemptomatik bakteirüri tedavi kararının tartışılmasını is-

tiyoruz.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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P-047 
Derin Trombositopeniye Rağmen Altı Ay Boyunca 
Oral TMP-SMZ ile Tedavi Edilen Nokardiyoz Olgusu

F. Aybala ALTAYy 1, Vedat ASLAN2, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK1, Murat ALBAYRAK3, 
Harika OKUTAN3, İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Diyarbakır
3 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Derin trombositopenide TMP-SMZ ile infeksiyon tedavisi düşünülebilir mi?

Olay/Olgu

Hematoloji kliniğinde trombositopeni nedeniyle izlenmekte olan 65 yaşında erkek hasta, ITP tanısı ile prednol
48 mg/gün 2 aydır almış ve buna rağmen trombositleri 11.000 olarak saptanması üzerine steroide yanıtsız kabul
edilerek azaltma fazına geçilmiş ve IVIG verilerek splenektomi planlanmıştı. Trombosit sayısı normale döndüğü
sırada gelişen Nocardia spp.’ye bağlı gelişen pnömoni ve santral sinir sistemi infeksiyonu nedeniyle hasta 21 gün
imipenem + amikasin tedavisi aldı ve ardından oral TMP-SMZ tedavisine geçildi. Bu arada hastanın trombosit-
lerinin tekrar 10.000 seviyesine gerilemesi ve TMP-SMZ’yi oral tolere edememeye başlaması üzerine trombopo-
ietin reseptör agonisti (TRA) başlandı ve oral TMP-SMZ stoplanarak tedavi yeniden imipenem ve amikasin ola-
rak düzenlendi. Ancak yine de 1 aylık tedavi sonrası hastanın trombosit sayısının 3 bine kadar düştüğü gözlendi.

Bu şekilde tedavinin 2.5 ayına gelindiğinde hastanın infeksiyonu düzelmekteydi ancak TRA ve diğer tedavilere
rağmen platelet düzeyi kabul edilebilir sınırlara ulaşmamaktaydı. Ancak hastanın aktif kanaması yoktu ve pe-
riferik yaymada plateletler iri görünümdeydi. Hasta ısrarla evine gitmek istiyordu ; tedavisi en az 6 ay sürmesi
gereken bir tedaviydi ve hastanede kalması için nokardia infeksiyonu dışında takip gerektiren durumu yoktu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Evine gitmek isteyen hastada oral TMP-SMZ tek tedavi seçeneği olduğu için oral TMP-SMZ tedavisine geçile-
rek eve gönderilmesine karar verildi. Hastaya ilacını düzenli kullanmasının, kendini travmadan korumasının ve
sık kontrole gelmesinin önemi anlatılarak taburcu edildi.

Bir ay sonraki kontrolde trombosit sayısı 2000/mm³ ancak genel durumu iyi, aktif kanama olmamış; yeni şi-
kayeti yoktu. Oral TMP-SMZ’nin hafif bir kaşıntı ve döküntü yaptığı; ancak antihistaminikle sorun kalmadığı
öğrenildi. Hematologlar TRA tedavisini fayda görmediği için stopladı.

Bir ay sonraki kontrolde PY’de trombositlerin iri görünümlerini koruyamadığı izlendiğinden TRA yeniden
başlandı. 

Kontrollerde akciğer infeksiyonu düzelen ve plateletleri 3000’de seyretmesine rağmen aktif kanaması olmayan
hasta oral TMP-SMZ ile sürdürülen 6.5 ay süre sonunda şifa kabul edilerek tedavisi durduruldu. 

Tedavi bitiminden 3 haft a sonraki kontrolde trombosit sayısı halen 2000/mm³ idi.

İki ay sonra hasta tekrar yatırılarak splenektomisi yapıldı ve postoperatif 15. günde trombosit sayısı 361.000
olarak saptandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

TMP-SMZ’nin en önemli ve yaygın yan etkilerinden biri olarak bilinen trombositopeni genellikle hastalarda
tedavi kesmeyi ya da tedavide bu seçeneğin baştan dışlanmasını gerektirir. Ancak, bizim hastamız trombosit
artırıcı ajanların kısmi desteği ve yakından izlemle bu riskli dönemi başarıyla atlatmış ve sağlığına kavuşmuştur.
Özellikle uzun dönem tedavi gereken ve başka seçeneklerin uygun olmadığı durumlarda, iyi seçilmiş hastalar-
da, gerçekten gerekli olduğunda yakın takip şartıyla bu yaklaşım işe yarayabilir.

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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P-048 
Yaygın Metastazı Olan Meme Kanserli Olguda Çok 
İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii Pnömonisi

Aslı OKAN1, Mustafa Cihat OĞAN2, Gülşen İSKENDERş 2, Sabahat ÇEKEN2

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

  Ankara

Soru(n)

İmmünsüpresif hastalarda balgam örneğinde Acinetobacter baumannii üremesi her zaman pnömoni lehine an-

lamlı mıdır? Çok ilaca dirençli Acinetobacter olgularında tedavi yaklaşımı nasıl olmalıdır? Kolonizasyon düşü-r

nülen hastada tedavi endikasyonu var mıdır?

Olay/Olgu

Altmış yedi yaşında kadın hasta 7 yıldır meme kanseri tanısıyla medikal onkoloji tarafından takip edilmektey-

miş. Son 1 yıldır beyin, karaciğer ve akciğerde yaygın metastazları saptanmış. Hastanın IV kemoterapisi sonlan-

dırılarak oral kemoterapiye geçilmiş. Ancak hasta oral kemoterapiyi tolere edemediği için semptomatik tedavi 

amacıyla medikal onkoloji kliniğine yatırılmış.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastanın servise yatışının 3. gününde nefes darlığı gelişmiş. Ateş yüksekliği saptanmamış. Beyaz küre 11.000/

mm3, CRP: 30, sedimentasyon: 20 olarak bulunmuş. Çekilen akciğer grafisinde metastazları mevcut olan hasta-

da belirgin infiltrasyon saptanmamış. Hastaya göğüs hastalıkları hekimi önerisiyle infeksiyon hastalıkları kon-

sültasyonu istenmiş. Hasta değerlendirildiğinde genel durumu ortaydı, solunum seslerinde dinlemekle yaygın 

ronküs dışında belirgin patoloji yoktu. Altta yatan malignite nedeniyle pnömoni ekartasyonu net yapılamadığı 

için hastaya ampirik olarak piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. Hastadan tedavi öncesi balgam kültü-

rü gönderilmesi önerildi. Hastanın balgam kültüründe A. baumannii üremesi saptandı. Direkt muayenede az 

sayıda lökosit ve epitel mevcuttu. Üreyen A. baumannii kolistin, tigesiklin ve amikasine duyarlı diğer ilaçlara 

dirençliydi. Öncelikle kolonizasyon lehine düşünülmekle birlikte hasta malignitesinin olması ve genel durumu-

nun kötü olması sebebiyle infeksiyon hastalıkları servisine nakil alınarak tedavisi tigesiklin olarak düzenlendi. 

Tedavinin 4. gününde alınan balgam kültüründe aynı etken aynı duyarlılıkta üredi. Bunun üzerine tedaviye 

kolistin 2 x 75 mg (baz) inhaler olarak eklendi. Tedavi takibinde alınan balgam kültüründe üreme olmadı. Has-

tanın antibiyoterapisi 14 güne tamamlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Uzun süreli hastanede yatış, immünsüpresyon, yoğun bakımda takip edilme, mekanik ventilasyon, invaziv gi-

rişimler ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı çok ilaca dirençli Acinetobacter infeksiyonu/kolonizasyonu r

için kolaylaştırıcı faktörlerdir. Dirençli Acinetobacter infeksiyonlarının tedavisi sorun teşkil etmektedir. r Acine-

tobacter pnömonisinde inhale kolistin kullanımının yararlı olduğu bilinmektedir ancak mevcut çalışmalarda r

sistemik tedaviye inhaler tedavinin eklenmesi önerisi net değildir. Tigesiklin toplumdan kazanılmış pnömo-

ni tedavisinde onay almış bir ilaç olmasına rağmen hastanede gelişen dirençli Acinetobacter pnömonilerinde r

pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok ilaca dirençli Acinetobacter pnömonilerinde tedavi yaklaşımı na-r

sıl olmalıdır? İmmünsüpresif hasta grubunda kolonizasyon/infeksiyon ayırımı yapmak oldukça güçtür. Kolo-

nizasyon düşünülen hastalarda etkenin eradikasyonu amacıyla tedavi verilmeli midir? Tedavi vermek ileride 

hastanın takibinde yarar sağlar mı? İlerleyen dönemde hastada nötropeni gelişmesi durumunda kolonizasyon 

infeksiyona sebep olabileceği için tedavi edilmeli midir?

İmmünsüpresif Hastada İnfeksiyonlar
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P-049 Üç Farklı Pre-İnkübasyon Koşulunda Kan Kültürü 
Şişelerinde MRSA Suşlarının Üreme Zamanı

Kaya SÜERy 1, Meryem GÜVENİR2, Aslı AYKAÇ3

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofi zik Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n):

Kan kültürü sonuçlarının klinisyene bildirilme süresi uzadıkça mortalite ve morbidite oranlarını olumsuz etki-

ler görülebilmektedir. 

Olay/Olgu:

Yatan hastalar açısından, metisiline dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlarına en kısa zamanda tanı konul-

ması hem hastanın iyileşmesi hem de klinisyenin tedaviyi değiştirmesi için oldukça önem taşımaktadır. Yatan

hastalarda kan kültürü sonuçlarının erken zamanda klinisyene bildirilmesi mortalite ve morbilite açısından

önemlidir. Çalışmanın amacı, üç farklı pre-inkübasyon (4°C, 25°C ve 37°C) sıcaklığında 24 saat inkübasyona

bıraktığımız kan kültürü şişelerinin en kısa sürede alarm verdiği pre-inkübasyon sıcaklığını belirlemektir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?: 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde izole edilen 19 MRSA suşu çalışmada kullanılmıştır. Bakte-

rilerin identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri Phoenix 100 (BectonDickinson, USA) cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. I. Grup 4°C, II. Grup 25°C ve III. Grup 37°C’ye olmak üzere üç gruba ayrılmış olan kan kültür şi-

şeleri inokülasyon öncesi 24 saat istenilen pre-inkübasyon sıcaklığında bekletilmiştir. Her bir grup için 19 tane

kan kültürü şişesi ve 1 tane negatif kontrol kullanılmıştır. MRSA suşları, beyin kalp infüzyon broth içerisinde

McF 0.5’e ayarlanmıştır. Her kan kültürü şişesine 10 mL 0.5 McF MRSA süspansiyonu eklenmiştir. İnokülasyon

yapılan kan kültürü şişeleri BACTEC 3D ALERT (Becton Dickinson, USA) kan kültürü cihazına yerleştiril-

miştir. Üç farklı pre-inkübasyon koşullarında bekletilen kan kültürü şişeleri arasında en erken 37°C’de 24 saat

bekletilen kan kültürü şişelerinden en yüksek üreme sinyali alınmıştır (ANOVA, Tukey’s Multiple Comparison

Test, F= 8.927, dF= 6,084, **; p< 0.05).

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

MRSA kökenli hastane infeksiyonları mortalite ve morbidite açısından önemini korumaya devam etmekte-

dir. Kan kültürü şişelerinin 37°C’de bekletilmesi, MRSA bakteremisi tanısının konulmasında klinisyene zaman

kazandıracağını düşünmekteyiz. Kan kültürü şişelerinin saklama koşulu oda sıcaklığı olarak bildirilmektedir.

Ancak farklı pre-inkübasyon koşullarında bekletilen kan kültürü şişeleri içerisindeki besiyerinin etkilenip etki-

lenmediği ile ilgili ileri çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
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P-050
Hantavirüs İnfeksiyonu Tanısında 
Serokonversiyonun Saptanması İçin Ardışık Olarak 
Alınan Serum Örneklerinin Önemi

Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIKÇ 1, Ayşegül ULU KILIÇ2, Yavuz UYAR3

1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Merkez

 Laboratuvarı, Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi, Ankara
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Soru(n)

Hantavirüs infeksiyonu ön tanılı olgularda laboratuvar test sonuçlarında serolojik test sonuçları negatif geldi-

ğinde ne yapılmalıdır?

Olay/Olgu

2011 yılında hantavirüs infeksiyonu düşünülen bir olguda gönderilen örnekte immünfl oresan antikor (İFA) 

tekniği ile yapılan serolojik incelemede anti-hantavirüs IgM antikoru ara değer olarak saptanmış, IgM’ye özgü 

immünblotlama tekniğiyle yapılan doğrulama testi ise negatif bulunmuştur. Hastadan olası anti-hantavirüs IgM 

ve IgG seropozitivitesi için iki haft a sonra tekrar kanı istenmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastadan gönderilen ikinci kan örneğinde hem IFA hem de immünblotlama tekniğiyle anti-hantavirüs IgM 

pozitifl iği saptanmış olup (anti-hantavirüs IgG: negatif), hantavirüs infeksiyonu ön tanısı laboratuvar ile de 

doğrulanmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Serolojik yöntemlerle tanı konulurken 10-14 gün arayla gönderilen ardışık iki serumun aynı anda teste alınması 

ve aradaki titre artışının görülmesi tanıda büyük önem arz etmektedir. Şüphelenilen hastaların ilk örnekleri 

negatif bulunsa dahi eğer hasta, akut hastalığın başlangıç dönemindeyse ve klinik olarak hantavirüs infeksiyonu 

düşünülüyorsa mutlaka seronversiyonun takibi amacıyla tekrar kan örnekleri laboratuvara gönderilmelidir.
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P-051
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve Tatarcık Humması 
İnfeksiyonlarının Serolojik Tanısında İzlenen 
Çarpraz Reaksiyon

Dilek YAĞCI ÇAĞLAYIKÇ 1, Serdar GÜL2, Yavuz UYAR3

1 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Merkez

  Laboratuvarı, Ulusal Arbovirus ve Viral Zoonotik Hastalıklar Ünitesi, Ankara
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Soru(n)

2011 yılının Temmuz ayında Yozgat ilinde ateş ve trombositopeniyle izlenen hastaların serum örneklerinde Kırım-
Kongo kanamalı ateşi (KKKA) ve Tatarcık humması (Sandfl y fever virus: SFV) antikorları pozitif saptanmıştır.

Olay/Olgu

2011 yılı Temmuz ayı içinde Yozgat ilinde ateş ve trombositopeniyle izlenen dört hastadan 8’er gün arayla SFV IgM
ve KKKA IgM testlerinin çalışılması için ardışık iki serum örneği gönderilmiştir. Bir hastada SFV IgM ve KKKA
IgM sonucu pozitif diğer üç hastanın aynı örneğinde çalışılan SFV IgM sonucu aradeğer, KKKA IgM sonucu po-
zitif bulunmuştur (Tablo 1). Aynı semptomlarla seyredebilen bu iki hastalığın ayırıcı tanısı için ne yapılmalıdır?

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaların dördünün de gönderilen birinci örneklerinde KKKA RT-PCR testleri çalışılmış ve sonuçlarının pozitif 
olduğu görülmüştür (Tablo 1). Bu nedenle bu hastaların tanısı KKKA yönünde düşünülmüştür. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bunyavirüsler için yaşanan çapraz reaksiyon sorunu, Flavivirüsler başta olmak üzere pek çok etken için serolojik 
testlerde yaşanmaktadır. Altın standart olan nötralizasyon testleri ise çok zaman alıcı testlerdir. Moleküler yön-
temlerle tanıyı desteklemenin dışında hangi yöntemlerin kullanılması gerektiğiyle ilgili olarak tartışılması isten-
mektedir.

Bunyaviridae ailesindeki etkenlerin antijenik benzerlikleri nedeniyle türlerin ayırt edilmesi tam sağlanamamak-
tadır. Kullanılan SFV testleri immünfl oresan antikor (IFA), KKKA testleri ise capture ELISA testleridir. IFA test-
lerinin özgüllüğü yüksek olmasına rağmen aradeğer saptanması da KKKA yönünde düşündürmektedir. Ayrıca,
infeksiyon etkenlerinin epidemiyolojik ve coğrafik dağılımları da düşünülerek hangi etkenin ön tanıda ilk sırada
yer alması gerektiği de tartışılmalıdır. Yozgat ilinin esas olarak KKKA yönünden endemik bir bölge olduğu akılda
tutulmalıdır.

Tablo 1. Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve tatarcık humması serolojik tanısında izlenen çapraz reaksiyon

Hasta no-kaçıncı kan 

olduğu

KKKA PCR KKKA IgM SFV IgM SFV IgG

1-1 Pozitif Pozitif

1-2 Pozitif Pozitif Pozitif

2-1 Pozitif Negatif

2-2 Pozitif Aradeğer Negatif

3-1 Pozitif Negatif

3-2 Pozitif Aradeğer Negatif

4-1 Pozitif Negatif

4-2 Pozitif Aradeğer Negatif
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P-052 Sifi liz Tanı Testleri

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Ali PEHLİVAN, Sedat VEZİR1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Sifilizin tanısında ve tedavi takibinde kullanılan testlerin, rutin uygulamalara giren yeni yöntemlere göre yeni-

den gözden geçirilmesine ve yeni algoritmaların oluşturulmasına ihtiyaç var mıdır? 

Olay/Olgu

Laboratuvarımızdan istenen Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) test sonucu negatif olan bir hasta-

da daha sonra eş zamanlı VDRL ve Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) testi istenmiş, VDRL testi 

negatif bulunurken TPHA testi pozitif bulunmuştur. İstemi yapan klinisyen test sonuçlarının yorumlanmasında 

laboratuvar uzmanından destek istemiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın test sonuçlarının yorumlanmasında, testlerin duyarlılık ve özgüllükleri, infeksiyonun dönemiyle ilgili 

yalancı negatif sonuçların olabileceği bu nedenle spesifik test istemlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. La-

boratuvarda kan bağışçılarının taranması için yeni uygulamaya giren Syphilis EIA (Treponema pallidum spesifik 

antijenlerine karşı oluşan IgG ve IgM antikorlarını kalitatif olarak tespit eden) yöntemiyle hasta örneği tekrar 

test edilmiş ve sonuç pozitif bulunmuştur. Hasta ilgili kliniğe yönlendirilmiş, eşinin sifiliz yönünden değer-

lendirilmesinde, laboratuvarımıza gönderilen serum örneğinde her üç test çalışılmış; VDRL: Negatif, TPHA: 

Pozitif ve Syphilis EIA: Pozitif bulunmuştur.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Sifilizin tanısında ve tedavi takibinde özgül olmayan antikorların veya özgül treponemal antikorların varlığını 

test eden yöntemler kullanılmaktadır. Sifiliz taramasında yaygın olarak kullanılan yöntemler nonspesifik lesitin 

bazlı bir antijen içeren kardiyolipin testleri (VDRL veya RPR) veya treponemal antikorların kullanıldığı yüksek 

duyarlılık ve özgüllüğe sahip spesifik TPHA testi, Treponema pallidum partikül aglütinasyon (TPPA) testi veya 

EIA testidir.

Bu testlerin özgüllükleri ve duyarlılıkları birbirinden farklıdır. Nonspesifik testlerde yalancı negatifl ik özellikle 

erken ve geç dönem sifiliz olgularında görülebilmektedir. Bu nedenle sifilizin tanı ve takibinde seçilecek test 

yöntemlerine göre yeni algoritmaların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Test algoritmalarının oluşturulmasında 

multidisipliner bir yaklaşım ve çok yönlü klinisyen ve laboratuvar uzmanı iletişimi ve iş birliği gerekmektedir.
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P-053 Nörobruselloz

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Sedat VEZİR1, Ali PEHLİVAN1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Ülkemizde yaygın bir zoonotik infeksiyon olan brusellozun tanısında kullanılan testlerin yeniden değerlendi-

rilmesine ihtiyaç var mıdır?

Olay/Olgu

Nörobruselloz ön tanısıyla gelen BOS örneğinde brusella aglütinasyon testi istemi ve yapılanlar.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Nörobruselloz ön tanısıyla gelen BOS örneğinde RBT (Rose Bengal Testi) Brusella tüp aglütinasyon (SAT) ve

Coombs testi çalışıldı. RBT pozitif ve SAT 1/80 titrede pozitif bulunurken, Coombs testi sonrası test 1/2560

titrede pozitif bulundu. Test sonuçları istemi yapan klinisyene telefonla ve yazılı olarak bildirildi. Hastadan

serum örneği istendi, kültür laboratuvarı ile görüşülerek BOS ve kan örneklerinde Brusella kültürlerinin isten-

mesi ve infeksiyon hastalıkları ile hastanın konsülte edilmesi ve tedavisinin düzenlenmesi önerildi. Ertesi gün

gelen serum örneğinde RBT, Brusella SAT ve Coombs testi çalışıldı. Serumda çalışılan RBT pozitif ve SAT 1/80

titrede pozitif bulunurken, Coombs testi sonrası test 1/2560 titrede pozitif bulundu. Test sonuçları istemi yapan

klinisyene telefonla ve yazılı olarak bildirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bruselloz ve nörobruselloz tanısında kullanılan RBT ve SAT yeterli midir? Coombs testi her çalışılan SAT ya

uygulanmalı mıdır? Coombs testi uygulaması rutin tanı laboratuvarlarının tümünde uygulanmakta mıdır? Bu

testlerin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç var mıdır? Duyarlılığı ve özgüllüğü daha yüksek olan yeni yön-

temler rutin uygulamalarda yer almalı mıdır? Hangi yöntemler tercih edilmelidir? Uygulamaya yeni konulacak 

yöntemlerin seçiminde tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının ve infeksiyon hastalıkları uzmanlarının iş birliği nasıl

olmalıdır? Bruselloza yönelik tanı testleri genel algoritması nasıl olmalıdır? Laboratuvar uygulamaları ve sonuç

karşılaştırmaları için standardizasyon gerekli midir?
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P-054 Mayaların Tür Düzeyinde Tanımlanması

Ayşe KALKANCIyş 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Kan kültüründe üreyen mayaların tanımlanmasında nasıl bir yol izlenmelidir?

Olay/Olgu

Bir meslektaşım tarafından yaşadığı bir durumla ilgili görüşüm soruldu. Çalıştığı hastanede kan kültüründe 

veya steril vücut bölgelerinden alınan örneklerde bir maya mantarı ürediği zaman isimlendirmede sorunlar 

yaşadığını belirtti. Otomatik cihazların bu alanda ne kadar güvenilir olduğunu, otomatik cihaz alamayacak ise 

hangi konvansiyonel yöntemleri kullanabileceğini sordu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle sözlü temasa geçilmiş. Bazıları örnekleri kendilerinin tanımlayabilece-

ğini söylemiş. Bazıları otomatik sistem önerisinde bulunmuş. Bazıları kandida ve kandida dışı diye ayırmanın 

yeterli olacağını söylemiş. Meslektaşım bunun yeterli olup olmadığı konusunda kararsız. Kandida cinsi içinde 

antifungal ilaçlara farklı duyarlılık düzeyi olan türler olduğunu bildiği için, tür düzeyinde tanımlama yapmak 

istiyor. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Maya mantarları rutin laboratuvarda nasıl isimlendirilir? Mikrobiyoloji laboratuvarında neler yapılabilir? Doğ-

ru isimlendirme için hangi yöntemler kullanılmalıdır? Hangi otomatize sistem veya sistemler daha güvenilir 

sonuç verebilir? Antifungal duyarlılık yapılmalı mıdır? Hangi durumlarda yapılmalıdır? 
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P-055
Menenjit Ön Tanısı ile Çocuk Hastalıkları Servisinde 
İzlenen Hastanın Kan Kültüründe 
Neisseria meningitidis Üremesi

Serap YAĞCI1, Mihriban YÜCEL1, Ayfer ÖZIŞIK1, Hilal BÖLÜKBAŞI1, Serçin TAŞAR2, 
Zahide YALAKİ2, Selin NAR ÖTGÜN3, A. Esra KARAKOÇÇ1, Ali Kudret ADİLOĞLU1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara
3 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı Daire Başkanlığı Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans

  Laboratuvarı, Ankara

Soru(n)

Menenjit ön tanılı hastalardan bakteriyoloji laboratuvarına gönderilen BOS örneklerinin rutin kültürlerinin

yanında, eş zamanlı kan kültür örneklerinin de alınmasının önemi-gerekliliği.

Olay/Olgu

Acil çocuk polikliniğine üç gündür süren yüksek ateş ve emmede azalma şikayetleriyle getirilen 45 günlük er-

kek bebekte ateş odağı bulunamamış, lomber ponksiyon yapılmış ve hasta akut bakteriyel menenjit ön tanısı ile

yatırılmıştır. Hastanın BOS ve kan kültürleri istenmiş ve hastaya sefotaksim-ampisilin sulbaktam başlanmıştır

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Laboratuvarda BOS örneği; koyun kanlı, çukulata ve EMB agar besiyerlerine ekilip, çukulata agar %5 CO
2
’li

ortamda, koyun kanlı agar ve EMB agar aerobik ortamda 48 saat 37°C’de inkübe edilmiştir. BOS örneğinden

hücre sayımı ve gram/metilen mavisi ile boyalı mikroskobik inceleme yapılmış, hücre sayımında lökosit: 80/

mm3 bulunmuş, boyalı mikroskobik incelemede mikroorganizma görülmemiştir. 48 saat inkübasyondan sonra

BOS kültürü “üreme olmadı” olarak raporlanmıştır.

Hastadan alınan kan kültürü; BacT/Alert 3D (biomerieux) kan kültür sistemine yüklenmiş, 24 saat sonra pozitif 

üreme alarmı vermiştir. Pozitif alarm veren kan kültür şişesinden, koyun kanlı, çukulata ve EMB agar besiyerle-

rine pasajlar yapılıp, uygun şartlarda 24 saat 37°C’de inkübe edilmiştir. Koyun kanlı ve çukulata agarda S tipi, 1

mm çaplı, parlak koloniler şeklinde saf üreme olmuş, EMB agarda üreme olmamıştır. Yapılan Gram boyamada

gram-negatif diplokok/koklar görülmüş, katalaz ve oksidaz testleri pozitif olarak bulunmuş ve kliniğe ön bilgi

verilmiştir. Suş Vitek 2 (bioMerieux) Neisseria-Haemophilus tanımlama kartı ile N. meningitidis olarak tanım-

lanmıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı Daire Başkanlığı Ulusal Solunum

Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı tarafından N. meningitidis serogrup B olarak doğrulanmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

N. meningitidis çocuklarda ve genç erişkinlerde bakteriyel menenjitin önde gelen sebeplerindendir. Menenjit

gibi invaziv infeksiyonlarda, güç üreyen veya düşük sayıda mikroorganizma varlığında BOS kültürüyle birlikte

eş zamanlı kan kültürlerinin de alınmasının önemi ve gerekliliği bu olgu ile bir kez daha görülmüştür.
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P-056 Sulbaktam Antibiyogram Sonuçları

Ömer KARAŞAHİNŞ 1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Acinetobacter baumannii için sulbaktamın antibiyotik duyarlılık zon ve MİK değerlerinin bilinmemesi.

Olay/Olgu

Bilinen epilepsi öyküsü olan 54 yaşındaki erkek hasta status epileptikus nedeni nöroloji yoğun bakımda entübe 

takip edilirken, yatışının 5. gününde ateş yüksekliği, taşikardi, oksijen ihtiyacında artma, PAAG’de yeni gelişen 

infiltrasyon ve pürülan sekresyon nedeniyle danışıldı. CRP: 255 mg/dL, prokalsitonin 8.67 ng/mL, beyaz küre: 

15.300/mm3 saptandı. Hastadan endotrakeal aspirat alındı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Endotrakeal aspirat örneğinden kültür ve Gram boyama yapıldı. Gram-negatif koklar görüldü. Nöroloji yoğun 

bakımda etkeni A. baumannii iki VİP olgusu olması nedeniyle ampirik kolistin ve sulbaktam tedavisi başlandı. 

Kültür sonucunda A. baumannii üremesi oldu. Kolistin duyarlı ve ampisilin sulbaktam orta duyarlı idi. Tedaviye 

devam edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Çoklu ilaç dirençli Acinetobacter türlerine yönelik yoğun bakımlarda artan kolistin kullanımı kaçınılmaz olarak r

kolistin dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Karbapenem dirençli A. baumannii suşlarında ko-

listin direncinin gelişmesini önlemek için kolistin ile sulbaktam kombinasyonu uygundur. Sulbaktam karbape-

nemlere bir alternatif olabilir. Diğer beta-laktamaz inhibitörlerinin aksine (örn. klavulanik asit ve tazobaktam) 

sulbaktam Acinetobacter’e karşı PBP-2’ye bağlanarak intrensek aktivite gösterir. Laboratuvarımızda kullanılan 

ampisilin-sulbaktam diski 10 μ/10 μ ampisilin ve sulbaktam içermektedir. Üretici firma önerisiyle Acinetobacter 

için disk zonunun 15 mm olması duyarlılık sınırı olarak kabul edilmektedir. Acinetobacter suşlarında sulbaktam r

duyarlılığı için EUCAST, CLSI, CASFM gibi kılavuzlarda verilen MİK veya disk zon çapı bulunmamaktadır. İn 

vitro sulbaktam duyarlılığını belirlemede kullanılacak yöntemi tartışılmasını istiyorum. 

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği



989999 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-057
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonlarının Tanısında 
Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
Uygulamasının Kullanımı

Sefer Erman YILMAZ1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Ali PEHLİVAN1, Ayfer ÖZIŞIK1, Rukiye BERKEM1, 
Cemal BULUT2, Ali Kudret ADİLOĞLU1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Santral sinir sistemi infeksiyonlarının moleküler tanısında kullanılan multipleks PCR panelinin klinik kullanı-

mının tartışılması istenmektedir. 

Olay/Olgu

Yaşamı tehdit eden santral sinir sistemi infeksiyonlarında hızlı tanı önemlidir. Kültür yöntemlerinin gecikme-

lere yol açması ve viral tanıda yaşanan güçlükler bu alanda moleküler yöntemlerin kullanımını gündeme ge-

tirmiştir. Özellikle çok sayıda patojenin bir reaksiyonla araştırılmasına olanak sağlayan multipleks polimeraz

zincir reaksiyonu (PCR) uygulamaları hızlı tanıda önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemiz çeşitli servis ve acil polikliniklerinden 2011 yılından bu yana menenjit, ateş, konvülziyon, bulantı

kusma vb. tanılarla gönderilen toplam 119 beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinde multipleks PCR menenjit

paneli (Seegene Seeplex DPO, Korea) ile bakteriyel ve viral patojenler araştırılmıştır. Bakteriyel patojenlerle

ilgili pozitif sonuç elde edilmemiştir. Toplam 10 hastada viral patojenlerle ilgili pozitif sonuç elde edilmiştir.

Multipleks PCR menenjit paneli ile pozitif sonuç saptanan 10 hastanın beşi çocuk, diğer beşi erişkindir. Çocuk 

hastaların dördünde enterovirüs (echo-coxsackie-polio), birinde HSV tip 1’e ait bant; erişkin hastaların ikisinde

multipl etken (birinde HSV tip 1 ve EBV’ye ait bantlar; diğerinde HSV tip 1 ve HSV tip 2’ye ait bantlar) için

pozitif sonuç saptanmıştır. Diğer üç hastadan elde edilen viral patojenlere ait pozitifl ikler, birinde HSV tip 1 ve

ikisinde VZV’ye aittir. Hastaların tümünde BOS biyokimyası viral ensefalitle uyumlu olarak BOS glukozu hafif 

düşük ya da normal ve BOS proteini hafif yükselmiş olarak tespit edilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Dual priming oligonükleotid (DPO) primerlerin kullanıldığı Seegene Seeplex multipleks PCR platformu ile

aynı amplifikasyon reaksiyonunda grup B streptokoklar, Neisseriae meningitidis, Haemophilus infl uenzae tip

B, Listeriae monocytogenes, herpes virüsler (HSV tip 1, varicella zoster virüs, HSV tip 2, Epstein-Barr virüs, 

HHV-6 için ayrı bantlar) ve enterovirüsler (echo-coxsackie-polio ortak bant) araştırılmaktadır. Moleküler yön-

temler yaşamı tehdit eden menenjit ve ensefalitlerde hızlı tanıya yardımcı olmaktadır. Ancak bu yöntemler aynı

zamanda ticari olarak temin edilen kitlerle yüksek maliyete yol açan tanı yöntemleridir. Santral sinir sistemi

infeksiyonlarının tanısında multipleks PCR uygulamalarının klinik kullanımının fayda ve sınırlamalarının tar-

tışılması istenmektedir.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-058
Solunum Yolu İnfeksiyonlarının Tanısında 
Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu Kullanımı

Sefer Erman YILMAZ1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Ali PEHLİVAN1, Mihriban YÜCEL1, Ufuk ÖNDE1,
F. Şebnem ERDİNÇ2, Ali Kudret ADİLOĞLU1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Moleküler tanıda kullanılan multipleks PCR solunum yolu viral ve bakteriyel panellerinin klinik kullanımının tartı-
şılması istenmektedir. 

Olay/Olgu

Solunum yolu viral infeksiyonlarının tanısında klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının kullandığı yöntemler sınırlı-
dır; bakteriyel infeksiyonların tanısında balgam kültürü çeşitli sınırlamalara sahiptir. Hastanemiz çeşitli servis, yoğun 
bakım ve polikliniklerinden 2011 yılından bu yana solunum yolu infeksiyonu tanıları ile gönderilen toplam 197 
nazofarengeal sürüntü örneğinde viral ve 455 balgam örneğinde bakteriyel patojenler multipleks PCR ile (Seegene 
Seeplex DPO, Korea) araştırılmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. Nazofarengeal sürüntü örneklerinin 30’unda infl uenza A, 25’inde RSV 
A, 24’ünde rhinovirus A\B, 6’sında RSV B, 6’sında metapneumovirus, 4’ünde parainfl uenza 3; balgam örneklerinin 
218’inde Streptococcus pneumoniae, 187’sinde Haemophilus infl uenzae, 12’sinde Bordetella pertussis, 10’unda Chlamy-
dophila pneumoniae ve 3’ünde Mycoplasma pneumoniae’ya ait bant pozitif tespit edilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Dual priming oligonükleotid (DPO) primerlerin kullanıldığı Seegene Seeplex multipleks PCR platformu ile nazofa-
rengeal sürüntü ve balgam örneklerinde aynı amplifikasyon reaksiyonunda çok sayıda virüs (infl uenza A, infl uenza B, 
parainfl uenza 1, parainfl uenza 2, parainfl uenza 3, rhinovirus A\B, RSV A, RSV B, adenovirus, metapneumovirus, co-
ronavirus) ve bakteri (Legionella pneumophilia, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Bordetella pertussis) araştırılabilmektedir. Moleküler yöntemler solunum yolu 
viral ve bakteriyel infeksiyonlarının tanısında faydalı olmaktadır. Ancak bu yöntemler aynı zamanda ticari olarak te-
min edilen kitlerle yüksek maliyete yol açan tanı yöntemleridir. Solunum yolu infeksiyonlarının tanısında multipleks 

PCR uygulamasının klinik kullanımının fayda ve sınırlamalarının tartışılması istenmektedir.

Tablo 1. Nazofarengeal sürüntü örneklerinde multipleks PCR ile tespit edilen viral patojenler

Sonuç

İnf 

A

İnf 

B

Parainf 

1

Parainf 

2

Parainf 

3

Rino 

A\B

RSV 

A

RSV 

B Adenovirus Metapneumovirus Coronavirus

(-) 167 197 197 197 193 173 172 191 197 191 197

(+) 30 0 0 0 4 24 25 6 0 6 0

Tablo 2. Balgam örneklerinde multipleks PCR ile tespit edilen bakteriyel patojenler

Sonuç

Legionella 

pneumophilia

Chlamydophila 

pneumoniae

Mycoplasma

pneumoniae

Streptococcus

pneumoniae

Haemophilus

infl uenzae

Bordetella

pertussis

(-) 455 445 451 237 265 443

(+) 0 10 3 218 187 12

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-059 Kan Transfüzyonu ile İlişkili Olabileceği Düşünülen 
Akut Hepatit B Olgusu 

Çiğdem MOROĞLUÇ ğ 1, A. Esra KARAKOÇ2, F. Şebnem ERDİNÇ1, Günay TUNCER ERTEM1, 
Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara 
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Kan transfüzyonu öncesi bakılan tarama testleri viral hepatit bulaşını önlemede yeterli mi? Transfüzyona bağlı

olabileceği düşünülen viral hepatitlerde, alıcıdan kan bağışçısına iz sürme (trace back) nasıl yapılmalı?

Olay/Olgu

Altmış yaşında erkek hasta, bir haft a önce başlayan bulantı, karın ağrısı, gözlerde ve vücudunda sararma, idrar

renginde koyulaşma ve kaşıntı şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan tetkiklerinde; ALT: 426

U/L, AST: 721 U/L, T. Bilirubin: 19.9 mg/dL, D. Bilirubin: 10.3 mg/dL idi. Hepatit parametreleri ise, HBsAg (+),

anti-HBc IgM (+), anti-HBc IgG (+), HBeAg (-), anti-HBe (+), anti-HBs (-), anti-HCV (-), anti-HDV (-), anti-

HAV IgG (+), anti-HAV IgM (-) olarak sonuçlandı. Bunun üzerine hasta akut hepatit-B tanısıyla, yakın takip

ve tedavi amacıyla kliniğe yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bulaş yoluyla ilgili bilgi edinmek için hastayı sorguladığımızda, IV ilaç kullanımı, şüpheli cinsel temas, diş

çekimi ve ailesinde bilinen bir kronik hepatit öyküsü yoktu. Yalnız hastaya dış merkezde 5 ay önce kalp kapak 

replasmanı yapıldığı ve toplamda 2 ünite kan transfüzyonu verildiği öğrenildi. Bunun üzerine hastada gelişen

akut hepatit B infeksiyonunun uzun inkübasyona rağmen kan transfüzyonu ile ilişkili olabileceği düşünülerek,

transfüzyonun yapıldığı merkezle irtibata geçildi. Hastanın operasyon öncesi bakılan tetkiklerinde HBsAg (-)

olduğu, donör testlerinde de HBsAg (-), anti HCV (-), anti HIV (-) olduğu belirtildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Son yıllarda kan ürünlerinin güvenliği konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi ilerlemeler kay-

dedilmiştir. Vericilerin riskli davranış şekilleri, alışkanlıkları ve hastalıkları yönünden sorgulanması ve kan bile-

şenlerinin çeşitli patojenler açısından taranması bunları oldukça güvenilir ürünler haline getirmiştir. Ülkemizde

kan bağışı öncesi; HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz testleri çalışılmaktadır. Ancak infeksiyon etkenlerinin

alınması ile antikor titrelerinin ölçülebilir seviyelere ulaşması arasında, bulaşın mümkün olduğu “pencere dö-

nemi” sebebiyle transfüzyon yolu ile bulaş riski söz konusudur. Kan vericilerinde istenen ELISA testlerine ek 

olarak moleküler testlerin de çalışılmasının yüksek maliyet getirmesine rağmen, ülkemiz koşullarında bu etken-

lerle olası bulaşı önlemede maliyet etkili olup olmadığının tartışılması istenmektedir. Hemovijilans kan ve kan

bileşenlerinin klinik kullanımından kaynaklanan istenmeyen etkiler hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek 

ve bunların oluşumunu ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla yürütülen bir dizi izleme prosedürüdür. Alıcıda

transfüzyonla ilişkili infeksiyon şüphesi varlığında infeksiyona yol açması muhtemel kan bileşenini bağışla-

yan bağışçının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma süreci hastadan bağışçıya iz sürme (trace-back) olarak 

tanımlanmaktadır. Ülkemizde transfüzyona bağlı olabileceği düşünülen viral hepatitlerde alıcıdan vericiye iz

sürmenin nasıl yapılması gerektiğinin tartışılması istenmektedir.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-060 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından Test 
İstemleri 

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Sedat VEZİR1, Ali PEHLİVAN1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarından istemi yapılan testlerin, hastalık tanısı ile ilişkisi klinisyenler tarafından 

sorgulanıyor mu? Alınan sonuçların yorumlanması ve tanıya katkısının ölçütleri nasıl sağlanıyor?

Olay/Olgu

Hastanemizin bir kliniğinde yatan ve ayaktan takibi yapılan tüm hastalarından, seroloji laboratuvarının test 

listesinde yer alan otoimmün testlerin hepsinin isteniyor olması.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kliniğin idari ve eğitim sorumlusu ile görüşülerek, listede yer alan testlerin hangi hastalıkların tanısıyla ilişkili 

olduğu bilgilendirilmesi yapıldı. Tanı ilişkili testlerin istemi ve tedavi takibinde kullanımıyla ilgili hazırlanan 

yazılı dokümanlar paylaşıldı. Test istemi yapan tüm uzmanlara ve asistanlara ulaşılmaya çalışıldı ve bilgilendir-

meler yapılarak, ortak eğitimler planlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Klinisyenler (uzman ve asistanlar) bir test istemi yaparken hangi ölçütlere göre istem yapmaktadırlar? Test 

istemleri ve sonuçların yorumuyla ilgili eğitimler hangi ölçütlerde olmalıdır? Test istemlerinin yapılmasında ba-

samaklandırmalar ve kısıtlamar olmalı mıdır? Özgül test istemleri yapılırken uzmanlık alanları ile kısıtlanmalı 

mıdır? Gereksiz test istemlerinin laboratuvarlar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Laboratuvardan istenen 

testlerin planlanmasında ve takibinde tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının yetki ve sorumlulukları nelerdir? Kli-

nisyenlerin özgül testlerin istemini yaparken laboratuvar uzmanı ile iletişime geçerek danışmanlık alması bir 

çözüm yöntemi olabilir.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-061 Yeni Gündeme Gelen İnfeksiyonlar... Ne Kadar 
Tetkik İstiyoruz? Ne Kadar Tanı Koyuyoruz?

Ezgi GÜLTENg 1, Şebnem EREN GÖK1, Nurcan BAYKAM1, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ1,
Mustafa Necati EROĞLU1, Adalet AYPAK1, Başak DOKUZOĞUZ1

1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Son yıllarda ülkemizde görülmeye başlayan ve giderek önem kazanan Batı Nil ateşi, tatarcık ateşi ve hantavirüs

renal sendrom (HVRS) infeksiyonu tanısı için gereğinden fazla mı tetkik istiyoruz?

Olay/Olgu

Kliniğimizde 2010-2013 yılları arasında takip edilen hastalardan Batı Nil ateşi, tatarcık ateşi ve hantavirüs renal

sendrom (HVRS) ön tanısı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Referans Laboratuvarına gönderilmiş olan toplam

örnek sayısı, örneklerin gönderilme zamanları ve mevsimsel dağılımı ile pozitif ve negatif sonuç oranları retros-

pektif olarak değerlendirildi

Ne yapıldı?/Ne yapılmış?

Batı Nil ateşi için 2011-2013 yılları arasında 12 hastadan toplamda 20 örnek referans laboratuvara gönderil-

miştir. Örneklerin 5’i beyin omurilik sıvısı (BOS) ve 15’i serum olup, tüm BOS örneklerinde Batı Nil ateşi için

çalışılan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sonucu negatif iken bir serum örneğinde IgG, iki serum örneğinde

IgM pozitifl iği saptanmış ancak aynı hastaların tekrarlanan örneklerinde sonuçların negatif olduğu görülmüş-

tür. Ocak, mayıs, haziran ve eylül dışında her ayda örnek gönderildiği belirlenmiştir.

Tatarcık ateşi için 2010-2013 yılları arasında 32 hastadan referans laboratuvara ulaştırılan toplamda 33 serum

örneğinin sonuçları değerlendirildiğinde 15 (%47) olguda pozitif sonuç elde edildiği görülmüştür. Tüm örnek-

lerin gönderilme zamanı değerlendirmeye alınmış, 20 örneğin ağustos ayında, 8 örneğin temmuz ayında, 3

örneğin haziran ayında ve 1’er serumun mart ve ekim aylarında laboratuvara ulaştırıldığı belirlenmiştir. Sero-

pozitif sonuçların aylara göre dağılımı ise şu şekildedir: ağustos 9, temmuz 5 ve haziran 1. Mart ve ekim ayında

gönderilen örneklerden pozitif sonuç elde edilmemiştir.

HVRS açısından değerlendirilmek üzere 26 hastadan toplamda 29 serum örneği referans laboratuvara ulaştırıl-

mış ve 8 (%27) seropozitif sonuç elde edilmiştir. Ocak, şubat ve eylül hariç yılın her ayında örnek gönderildiği

belirlenmiştir. Pozitif sonuçların nisan, mayıs ve ağustos aylarında saptandığı belirlenmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Ankara ili ve içerisinde bulunduğu bölge ile komşu bölgelerde tatarcık ateşi ve hanta virus infeksiyonları yeni

gündeme gelen infeksiyonlar olup giderek olgu sayısı artmaktadır. Bu artışta hekimlerin farkındalığının artma-

sının da payı olduğu yadsınamaz. Tatarcık ateşi için %47, HVRS için %27 gibi yüksek olmayan pozitifl iklere rağ-

men şüphelenilen olgularda bu infeksiyonların araştırılmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Batı Nil ateşi

için tetkik istemi yapılırken, bugüne kadar pozitif olgu saptanmadığı da göz önüne alınarak, hastaların klinik ve

epidemiyolojik özellikleri ışığında seçici davranılması tercih edilmelidir.

Bu yeni gündeme gelen ve az görülen hastalıklar için:

Maliyeti artırmamak için tetkik istemlerinde belirli sınırlamalar olmalı mıdır?

Maliyet etkinlik göz önüne alınmaksızın her olası olgudan tetkik istenmeli midir?

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-062 İnfeksiyöz Tarama Testleri

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Ali PEHLİVAN1, Sedat VEZİR1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılmakta olan operasyon öncesi HBV, HCV ve HIV infeksiyonları için ta-

rama testleri gerekli midir?

Olay/Olgu

HBV, HCV ve HIV infeksiyonlarının taranması, kan transfüzyonu ve organ transplantasyonu yapılacak olan 

alıcıları infeksiyondan korumak amacıyla vericilerin taranmasında kullanılması gereken testlerdir. Ancak uzun 

yıllardır bu testler ülkemizde operasyon öncesi ve invaziv girişimler öncesi hastaların bu etkenlere yönelik in-

feksiyon ve bağışıklık durumunun tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Birçok bilimsel platformda konu tartışılmış ve öneriler oluşturulmaya çalışılmıştır. Cerrahların uygulanacak 

cerrahinin tipine göre ve yaralanma riskine göre girişim yapılacak hastanın HBV, HCV ve HIV testlerini iste-

mekte ısrarcı olduğu görülmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu testlerin istenmesindeki bilimsel gereklilikler nelerdir? Operasyon öncesi istemi yapılan bu testlerin sağlık 

harcamalarında oluşturduğu dilim ne kadardır? Bu test istemlerinin laboratuvar iş yüküne ve maliyetlerine olan 

olumsuz etkileri nelerdir? Bu testlerin uygulamadan kaldırılması için yapılması gerekenler nelerdir? İnfeksiyon 

kontrol komitelerinin, infeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının bu konuda so-

rumlulukları var mıdır? Varsa nelerdir?

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-063 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencilerinin 
Eğitimi

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Hizmet satın alma ihalelerinin uzmanlık eğitimi alan asistanların eğitimi üzerinde nasıl etkileri olabilir?

Olay/Olgu

Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim alan asistanların kısıtlı olan araştırma imkanlarına ve tez çalışmaları-

na, sadece rutin hasta hizmeti sunması amaçlanan hizmet satın alma ihalelerinin etkisinin neler olabileceğinin

öngörülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çözüm önerilerinin oluşturulması gerekmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bu nedenle asistan tez konularının seçiminde ve bilimsel araştırmaların planlanmasında, laboratuvarda yürütü-

len rutin hasta hizmetlerinde kullanılan testler değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin bir parçası olan bilimsel araştırmalar ve tez çalışmaları bu yeni yapı-

lanmada nasıl olmalıdır? Bilimsel araştırmalar ve tez çalışmaları için gerekli olan mali kaynakların yaratılması

kimin sorumluluğunda olmalıdır? Sadece rutin hasta hizmeti sunmak, eğitim için yeterli midir?

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-064 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Teknisyen 
Eğitimi

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında teknisyen eğitimleri nasıl planlanmalıdır?

Olay/Olgu

Yaz tatili sırasında izin alan laboratuvar teknisyeninin görev sorumluluğunda olan testlerin kimin tarafından 

çalışılacağının sorun olması. Testi çalışacak yeni teknisyenin testi nasıl çalışacağını bilmemesi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Testlerin çalışılmasında görevlendirilen teknisyen için acilen üretici firma ile görüşülerek eğitim talep edildi. 

Eğitim planlanırken yetkinlik değerlendirilmesi için teorik ve pratik eğitimin aynı anda eş zamanlı yapılması 

sağlandı. Eğitim sonrası “Eğitim ve Yetkinlik Sertifikası” alındı. Daha sonrası için “Laboratuvar içi teknisyen 

rotasyonu” planlandı. Testlerin çalışılmasını bilmeyen diğer teknisyenler için de aynı niteliklere sahip hizmet içi 

eğitim planlandı ve gerçekleştirildi. Eğitimlerin tamamlanması ve izin kullanımlarının bitmesi sonrası rotasyon 

gerçekleştirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında rutin testlerin çalışılması ve sonuçlandırılmasında laboratuvar teknis-

yenleri görev almaktadır. Üretilen hasta bakım hizmetlerinin istenilen standartta olabilmesi için, hizmet sunu-

munda görev alan laboratuvar teknisyenlerinin aynı yetkinlikte olması gerekmektedir.

Hizmet içi eğitimlerin yürütülmesi ve denetlenmesinde laboratuvar uzmanının yetki ve sorumlulukları neler-

dir? İnsan kaynaklarının yönetiminde ve eğitiminde standartlar nasıl oluşturulmalıdır? Kurum yöneticilerinin, 

laboratuvar yönetiminin, laboratuvar uzmanının, asistanın ve laboratuvar teknisyenin yetki ve sorumlulukları 

nelerdir? Görev paylaşımı nasıl yapılmalıdır? Kurumsal hedefl er nasıl oluşturulmalıdır? Kaynak temini nasıl 

sağlanmalıdır? Bireysel sorumlukların farkındalığının yaratılması nasıl olmalıdır?

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-065 Laboratuvarlara Hastane Yönetiminin Bakış Açısı

Melek KAYA1, Ümit ŞAHİN1, M. Emin SEVİNÇ1, Biray TABLACI2, Selahatt in KOCABAY2,
Nuran SARI3

1 NK Sincan Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 NK Sincan Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
3 NK Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Laboratuvarların çalışma koşullarının iyileştirilmemesi 

Olay/Olgu

Laboratuvarımızda idrar tetkikleri, mikrobiyolojik kültür ekimi ve duyarlılık testleri için aynı odada hizmet

verilmektedir. Aylık ortalama 12.000 tam idrar tahlili ve mikroskopisi, ortalama 1500 mikrobiyolojik kültür

ve duyarlılık testi çalışılmaktadır. Ayrıca pek çok cihaz laboratuvar ve hastane koridorlarında, uygun olmayan

alanlarda bulundurulmakta, personelin çalışma alanını kısıtlamaktadır. Yine mekan olmaması nedeniyle ARB

gibi özel oda, kabin, havalandırma gerektiren tetkikler çalışılamamaktadır. Yoğun laboratuvar koşullarına rağ-

men, hastane yönetiminden çalışma alanını rahatlatmak amacıyla talepte bulunulduğu zaman, kendilerince

belki de haklı olarak hastaneye yeni ataması yapılan her doktor için poliklinik açmak ve yeni birimlere yer

bulmak zorunda olduklarını ayrıca mekansal sorunların hastanenin her biriminde sorun teşkil ettiğini gerekçe

göstererek talebimizi karşılayamamaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanelerdeki tüm laboratuvarların daha etkili hizmet verebilmesi için yeni hizmet binalarına ihtiyaç duyul-

maktadır. Bu konuda ilgili birimler hastane yöneticilerine proje ve yatırım konusunda daha fazla destek olur ise

taleplerimizi karşılamakta sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sağlık hizmetinde çalışan tüm birimlerin bir bütün olduğu, etkin hizmet verilebilmesi için uygun çalışma koşul-

larının sağlanması gerektiği günümüzde laboratuvar hizmetleri olmadan etkili sağlık hizmeti verilemeyeceğinin

anlaşılması.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-066 Geç Çıkan Test Sonuçlarının Sorumlusu 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı mı?

Serap SÜZÜKp 1, Bora DOĞAN2

1 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Kırıkkale
2 Alanya Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Antalya

Soru(n)

Yoğun bakım ünitesinden gelen örneklerin test sonuçlarının geç çıkmasının sorumlusu her zaman mikrobiyo-

loji laboratuvarı mıdır?

Olay/Olgu

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan alınan idrar örneklerinde kültürde üreme olduğu tespit edilmiştir. 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan incelemede alınan örneklerin oda sıcaklığında 5-6 saat bekle-

diği tespit edilmiştir. Gelen örnekler, örnek kabul biriminde çalışan personelin “yoğun bakım ünitesinden gelen 

örnek kıymetlidir” diyerek sürekli olarak geç gelen örnekleri kabul yaptığı belirlenmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bu veriler doğrultusunda yoğun bakım ünitesinin sorumlusuna, sorunun kendi paylarına düşen kısmını kabul 

ettiremedik. Sorunun kesinlikle kendilerinden kaynaklanmadığını düşündüklerini ve sorun çözümüne paydaş 

olmadıklarını belirledik.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sorunların ortaya çıkmasının ve çıkarılmasının, çözüm için bir araç olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorun-

la hem yoğun bakım ünitesinde hem de laboratuvarda çalışan personelin eğitim eksikliği ve uygulama hataları 

ortaya çıkmıştır. Bunu daha sistematik hale getirip laboratuvar sürecimize daha hakim nasıl olabiliriz, bu konu-

nun tartışılmasını bekliyoruz.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-067 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında 
Cihaz Yönetimi

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1, Sedat VEZİR1, Ali PEHLİVAN1

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Laboratuvarımızda rutinde kullanılan kit saklama dolabının arızalanması ve onarımı sırasında karşılaşılan so-

runlar. 

Olay/Olgu

Laboratuvarımızda kullandığımız kit saklama dolabının günlük sıcaklık takibi sırasında, sıcaklığının artmış

olduğu tespit edildi. Sık aralıklarla yapılan günlük sıcaklık takiplerinde sıcaklığının normalden yüksek olduğu

görüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kurumumuzda görevli biyomedikal mühendislerden kit saklama dolabının onarımı istendi. Onarımın çok acil

talep edilmesine karşın, iş yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile arıza tespitinde ciddi bir gecikme yaşan-

dı. Arızanın tespitinden sonra, arızanın kurum içinde tamir edilemeyeceği ve hizmet satın alınması gerektiği

belirtildi. Hizmet satın alma talebi, iki kez kurumda yeterli bütçe olmadığı için reddedildi. Cihazın onarılması

için halen uğraşılmaktadır. Benzer sorunların yaşandığı diğer iki cihazımız santrifüj ve su banyosudur.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılmakta olan her cihazın bir cihaz yönetim dosyası olmalıdır. Bu

dosyanın içeriğinde kalite güvence sisteminin öngördüğü tüm cihaz bilgileri, periyodik bakım, kalibrasyon ve

onarım bilgileri yer almalıdır. Her bir cihazla ilgili olarak, bu cihazların rutin ve sistematik bakım ve onarımla-

rının, ayrıca kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonlarının yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapıla-

bilmesi için bütün kurumların belli bir bütçe ayırmaları gerekli ve zorunludur. Ancak kurumlar bir çok nedenle

gerekli bütçeyi ayıramadıkları için bu cihazların periyodik bakım, onarım ve kalibrasyonlarında çok ciddi so-

runlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümünde gerekli bilgi ve donanıma sahip personel istihdamı çok önemli

olmasına karşın bu tür personelin kurumlarda yetersiz olması, kurumlarda yeterli bütçenin ayrılamaması, rutin

hasta bakım hizmetleri sunan laboratuvarlarda hizmet aksamasına ve gecikmelere neden olmaktadır.

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-068
Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Dış Kalite 
Yeterlilik Programları

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Tıbbi mikrobiyoloji seroloji laboratuvarımızda kullanılmakta olan “Dış Kalite Yeterlilik Programları”nın üyelik 

süresinin bitmesi. Yeni üyelik işlemlerinde yaşanan sorunlar.

Olay/Olgu

Seroloji laboratuvarımızda kullanılan “Dış Kalite Yeterlilik Programı”nın üyelik süresi bitti. Daha önceki ihale 

döneminde üyeliği gerçekleştirmiş olan firma, ihale süresi bittiği için yeni dönem üyeliği yaptıramayacağını 

belirtti.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Dış kalite yeterlilik programının süresinin bitmesi üzerine, program üyeliğini gerçekleştirmiş olan firmadan 

üyeliğin tekrarlanması istendi. Ancak ihale süresinin bitmiş olduğunu belirterek yeni üyelik işlemlerini yapa-

mayacaklarını belirttiler. İhale süresinin bitmiş olmasına karşın halen laboratuvarımızda firmaya ait cihaz ve 

kitler kullanılmaktadır. Bu nedenle yeni dönem ihaleyi kazanan firmanın cihazı kurulmamış ve kitleri kullanıl-

maya başlanmamıştır. Yeni dönem ihaleyi kazanan firmadan üyelik işlemleri istenmiş, onlarda cihaz kurulu-

mundan ve kitlerin kullanılmaya başlamasından sonra üyelik işlemlerini gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Laboratuvar test sonuçlarının, tekrarlanabilir ve güvenilir olduğunun göstergesi iç kalite kontrol programlarının 

ve dış kalite yeterlilik programlarının uygulanmasıdır. Bu programların sağlanması kurumlara göre farklılıklar 

göstermektedir. Bizim kurumumuzda ihale teknik şartnamesinde belirtilerek ihaleyi kazanan firma tarafından 

sağlanması istenmektedir. Ancak bu uygulamada ihale sürelerinin bitiminde yeni üyeliklerin sağlanmasında 

gecikmeler yaşanmakta bu da üyeliklerde kesintiye neden olabilmektedir. 

Dış kalite kontrol yeterlilik programlarına üyelik için gereken bütçe kim tarafından sağlanmalıdır? Sağlık hiz-

metini sunan kurum tarafından mı yoksa ihaleyi kazanan firma tarafından mı? Kurumlar tarafından gerçek-

leştirilen ihalelerde bir çok değişken mevcuttur. Bu değişkenlere göre dış kalite kontrol yeterlilik programlarına 

üyeliklerin sağlanmasında ölçütler neler olmalıdır?

Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
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P-069 Yoğun Bakım Ünitesinde VRE Salgını

Nuran SARI1, Özlem KÖSEOĞLU1, TarıkTT  IRMAK1, Melek KAYA2, Ümit ŞAHİN2

1 NK Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 NK Sincan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Son 2 haft a içerisinde 14 yataklı, genel yoğun bakım ünitesinde yaşanan vankomisine dirençli enterokok (VRE)

salgını, alınan önlemler, yaşanan sorunlar.

Olay/Olgu

On dört yataklı genel yoğun bakım ünitesinde altı hastanın rektal sürüntü örneklerinde vankomisin rezistan

Enterococcus faecium üremesi tespit edildi. Derin trakeal aspirat (DTA) ve idrar kültüründe üreme olan iki

hastaya tedavi başlandı, bir hasta kaybedildi, 3 hastanın takibine devam edildi. Diğer 4 hastada vankomisine

duyarlı enterokok tespit edildi. Alınan tüm yüzey kültürlerinde üreme saptanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

On dört yataklı yoğun bakım ünitesinde serebrovasküler olay nedeniyle takip edilen kadın hastanın idrar kül-

türünde VRE üremesi üzerine tüm yoğun bakımdan rektal sürüntü örnekleri gönderildi. İdrarda üreyen mik-

roorganizmanın tiplendirmede E. faecium olduğu tespit edildi. Hasta sıkı temas izolasyonuna alınıp, yoğun ba-

kımda izolasyon, uygun dezenfeksiyon eğitimleri yapıldı, tüm yüzey kültürleri alındı. Yoğun bakım ünitesinde

kohortlama yapılarak, mümkün olduğu müddetçe infekte olmayan hastaların diğer yoğun bakım odasına yatışı

sağlandı. Yüzey kültürlerinde üreme tespit edilmedi. Alınan tüm önlemler, dezenfeksiyon, izolasyon, eğitimlere

rağmen altı hastanın rektal sürüntü örneğinde de VRE tespit edildi. KOAH nedeniyle takip edilen entübe erkek 

hastanın idrar kültüründe VRE saptandı. Derin trakeal aspirat kültürü ve idrar kültüründe üreme saptanan

hastalara linezolid tedavisi başlandı. Bir hasta kaybedildi. Diğer odalardaki dört hastada vankomisin duyarlı

enterokok tespit edildi. İnfeksiyon kontrol komitesi toplanarak alınan kararlar nükleus üzerinden yayınlandı.

Seft riakson ve vankomisin kullanımlarına sınırlama getirildi. Tüm önlemlere rağmen salgın 2. haft asında kont-

rol altına alınamadı, hastaların takiplerine devam edilmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Üremelerdeki hızlı artışı başlangıçta engelleyebilmek için kolonize hastaların tüm hastanelerde görülebileceği

şekilde hızlı bir uyarı sistemi kurulabilir mi? Rektal kolonize olan hastaların evde takiplerinde yakınlarının

dikkat edeceği hususlarla ilgili protokoller düzenlenebilir mi? Yoğun bakımda çalışan personelinin salgın du-

rumunda rektal sürveyans taramasına tabii tutulması gerekir mi? Salgını erken safh ada durdurmanın etkin

yollarının çalıştayda görüşülmesinin hasta, hastane ve ülke adına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-070 Yoğun Bakım Ünitesinde VRE Kolonizasyonu Artışı

Figen g TÜRKEL1, Mehtap ATASEVEN BULUN1, Melahat CENGİZ2

1 Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul

Soru(n)

Genel yoğun bakımda alınan önlemlerle kontrol altına alınan VRE kolonizasyonunun yeniden artışı.

Olay/Olgu

Düzenli yapılan rektal tarama sonuçlarında VRE pozitif kolonizasyonlarında artış saptandı bunun üzerine infeksiyon kontrol
komitesi toplanarak süreci değerlendirdi. Olası nedenler;

1. El hijyeni uyumunun yetersiz olması
2. İzolasyon kurallarına mutlak uyumun olmaması
3. Çevre temizliğinin yeterli biçimde yapılmaması olarak belirlendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Personel sayısıyla ilgili;
• Hemşire sayısının Sağlık Bakanlığı önerisine uygun olarak 2 hastaya 1 hemşire olacak şekilde düzenlenmesi için üst

yönetime iletilmesi,
• Gece shift  sorumlusu belirlenerek, çalışma koşullarının denetim işlemini gerçekleştirebileceği şekilde düzenlenmesi,
• Yoğun bakımda görev yapan porter ve temizlik personelinin sürekliliğinin sağlanması,

Eğitim ile ilgili;
• Gece personeli için eğitim düzenlenmesi,
• El hijyeni, kateter bakımı, kültür alımı, alan temizliği, yatak temizliği, hasta temizliği konularında eğitimlerin tekrar-

lanması,
• Yoğun bakım personeline alanda yüzyüze eğitim yapılması.

Uygulama; 
• Temizlik işlemlerinin ardından boya yapılması. Kültür için örnekleme, el hijyenine uyum, kateter bakımı izlemi yapıl-

ması,
• Her hastanın idrar boşaltımının ayrı yapılması. Toplama kaplarının yıkama cihazında yıkanması,
• Depoda bulunan malzemelerin sterilizasyona gönderilerek sterilizasyon işlemi yapılması,
• Genel yoğun bakımın bir bölümünün günübirlik servisine taşınması. Temizlik işlemi ardından terminal dezenfeksiyon

işlemi yaptırılması,
• Kirli ve temiz yatak ayırımı yapılarak temizlenen yatakların infeksiyon kontrol heyeti onayından sonra kullanıma sunul-

ması, tarama kültürlerinin negatifl eşmesinin ardından servise yeni VRE negatif hasta kabulüne başlanması.
Denetleme;

• Her vardiyada temizlik yapılacak ve kayıt edilecek şekilde kontrol listesi hazırlanması; kayıtların yatan hastadan sorum-
lu hemşire tarafından kontrol edilmesi,

• Süpervizörler tarafından gece denetimleri yapılması kararları alındı ve uygulandı.

Sonucun Gözden Geçirilmesi:
Alınan önlemler sonunda;

• Temizlik sonrası çevre kültürlerinde üreme olmadığı,
• Alınan rektal tarama kültürlerinde üreme olmadığı,
• Alınan diğer hasta kültürlerinde VRE kolonizasyon ya da infeksiyonu saptanmadığı belirlendi.

Ayrıca,
• Her yeni yatan hastadan rektal ve burun sürüntü kültürleri alınması,
• Kültür sonuçları çıkana kadar hasta temas izolasyonu kurallarına uyularak izlenmesi standart uygulama olarak sürdü-

rüldü.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenilen Konu

Tespit edilen kolonizasyon artış süreci 6 ay sonra tekrar tespit edilmiştir. Çalışan sayısında sirkülasyonun devam etmesi temizlik 
personel değişimlerinin çok sık olması gibi faktörler devam ederken sürekli eğitim verilmesine rağmen eğitimin ne kadar yararı
olmakta?

Uygulamada uyarıların boyutları nasıl belirlenmeli? 

Üst yönetim tarafından destek görmeyen süreçlerde nasıl bir yol izlenmeli?

TEŞEKKÜR: Yazım aşamasındaki destekleri nedeniyle Prof. Dr. Dilek Arman’a teşekkür ederiz.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-71 Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Artan Acinetobacter 
Üremelerinin İrdelenmesi

Gül DURMUŞŞ1, Esra ÇAKIR GÖKÇEN2, Salihe ERYILMAZ2

1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Bursa
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa

Soru(n)

Genel yoğun bakım ünitesinde artan Acinetobacter baumannii üremeleri konusunda ne yapabiliriz?

Olay/Olgu 

Genel yoğun bakım ünitesinde Ekim 2012-Eylül 2013 tarihleri arasında hastane infeksiyonu tanısıyla izlenen 49
hasta ve bu hastalardan izole edilen A. baumannii suşları çalışmaya alınmıştır. Son bir yıl içinde genel yoğun bakım
ünitesinde A. baumannii’ye bağlı hastane infeksiyonlarının artması nedeniyle bu bakterinin antibiyotik duyarlılığı ve 
hastalara ait özelliklerin geriye dönük irdelenmesi amaçlanmıştır.

2012 yılı Ekim-Aralık aylarında genel yoğun bakım ünitesindeki üremelerin %35’ini, 2013 yılı Ocak-Mart aylarında
%21’ini, Nisan-Haziran aylarında %42’sini ve Temmuz-Eylül aylarında ise %69’unu Acinetobacter suşları oluştur-r
muştur. Servis ve invaziv araç ilişkili infeksiyon hızlarında artış görülmemiştir. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında
infeksiyon hızları %50 persentilin altında seyretmiştir.

Çalışmaya alınan 49 hastanın 27 (%55)’si erkek, 22 (%45)’si kadın, yaş ortalamaları 66.71 ± 17.04 yıl olarak saptan-
mıştır. En sık altta yatan hastalıklar; serebrovasküler hastalık (%35), kardiyak hastalık (%29), böbrek hastalığı (%24.5)
endokrinolojik hastalık (%20.4) ve solunum sistemi hastalıklarıdır (%12). Olası risk faktörleri olarak en sık; santral
venöz kateter (%92), üriner kateter (%92), entübasyon (%86), mekanik ventilasyon (%84), enteral beslenme (%84),
antiasit kullanımı (%77) ve nazogastrik sonda uygulaması (%75.5) tespit edilmiştir.

Çalışmamızda A. baumannii suşlarının %49’u kan, %46.9’u solunum sistemi, %2’si yara yeri ve %2’si beyin omurilik 
sıvısından izole edilmiştir. Bu suşlarda çoklu ilaç direnci saptanmış ve en etkili antibiyotiğin kolistin olduğu görül-
müştür.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Genel yoğun bakım ünitesinde temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına uyulup uyulmadığı düzenli olarak 
denetlendi, eksiklik görülen konularda infeksiyon kontrol hemşiresi ve hekimi tarafından eğitimler verildi. El hijye-
ni ve izolasyon kurallarına yeterince uyulmadığı görüldü. Bu konularda verilen eğitimler tekrarlandı, el hijyeninin
önemi anlatılmaya çalışıldı. Ancak el antiseptik kullanımı ve el hijyeni uyum oranlarında beklenen artış görülmedi.
2012 yılı Ekim-Aralık aylarında genel yoğun bakım ünitesinde el hijyeni uyum oranları %70, 2013 yılı Ocak-Mart
aylarında %62, Nisan-Haziran aylarında %62 ve Temmuz-Eylül aylarında ise %59 olarak saptandı.

Tablo 1. A. baumannii’nin antibiyotik duyarlılığı 

Antibiyotik Hasta sayısı %

Amikasin 6 12.2

Gentamisin 13 26.5

Seft azidim 2 4

Seft riakson 2 4

Piperasilin-tazobaktam 3 6

İmipenem 2 4

Meropenem 2 4

Siprofl oksasin 2 4

Levofl oksasin 2 4

Tigesiklin 48 98

Kolistin 49 100

Trimetoprim-sülfametoksazol 7 14.3

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Genel yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi 
beş ay önce doğum iznine ayrılmış ve yerine başka 
bir hemşire görevlendirilmiştir. Bu durum birim çalı-
şanlarında uyum eksikliği yaratmış olabilir. El hijyeni 
uyum oranları gittikçe düşmüş ve izolasyon önlemleri 
yeterince sağlanamamıştır. 

Günümüzde A. baumannii infeksiyonlarının tedavi-
si için yeni ve daha etkili antibiyotiklere gereksinim 
vardır. Tedavideki güçlükler nedeniyle Acinetobacter 
infeksiyonlarının mücadelesinde, hastane infeksiyon 
kontrol önlemlerine uyumun artırılarak yeni infek-
siyonların engellenmesinin en önemli çözüm olduğu 

düşünülmüştür.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-072 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Acinetobacter Prevalansı: Üç Yıllık Değerlendirme

Kaya SÜERy 1, Meryem GÜVENİR2, Serdar SUSEVER3, Aslı AYKAÇ4

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Lefk oşa, KKTC
4 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ülkedeki tek üçüncü basamak sağlık kuruluşu olması nedeniyle çok sayıda 

sevkli hasta kabul etmekte ve diğer sağlık kuruluşlarının hastane infeksiyonu etkenleri ile sıklıkla karşılaşmak-

tadır.

Olay/Olgu

Yoğun bakım ünitesi, çoklu dirençli Acinetobacter baumannii salgını nedeniyle kapatılan diğer bir sağlık kuru-

muna yeni hasta kabul edilmemekteydi. Merkezimizde hasta sayısında artış gözlenmesinin yanında kapatılan 

birimden hastanemize sevk edilen hastalar olması nedeni ile hastaneler arası çapraz kontaminasyon riski gelişti. 

Bu nedenle ortaya çıkan bu riskin önlenebilmesi için tedbirler alınması gerekliliği duyuldu. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Kapatılan birimden sevk edilen hastaların hastanemize kabul edilmesi esnasında her gelen sevkli hastaya çoklu 

dirençli A. baumannii ile infekte olabileceği göz önünde tutularak temas izolasyonu uygulandı. Olanaklar el 

verdiği süre içinde her hasta izolasyon odasında tutuldu ve rutin kültürleri alındı. Laboratuvara gelen klinik 

örneklerden %5 koyun kanlı agar ve EMB besiyerine ekimler yapıldı. Mikrobiyolojik değerlendirme sonrasında 

çoklu dirençli A. baumannii saptanmayan hastalar izolasyon odasından çıkarıldı. Bu uygulama ile hastanemiz 

yoğun bakım ünitesinde kapatılan birimden gelen hasta kaynaklı bir çapraz kontaminasyon engellenmiş oldu. 

Yakın Doğu Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2010-2013 tarihleri arasında üreyen Acinetobacter spp. r

bakterileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Acinetobacter spp. özellikle yatan hastalarda ciddi infeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan bir fırsatçı r

infeksiyondur. Bu nedenle infeksiyon kontrolü açısından prevalansı ve antibiyotik direnç paterni dikkate alın-

malıdır. Acinetobacter spp. için antibiyotik duyarlılık paterninin ülkeler arasında hatta hastaneler arasında bile r

farklılık gösterdiği bildirilmiştir. Elde ettiğimiz veriler Türkiye’de yapılan çalışma sonuçları ile benzerdir ancak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan herhangi bir prevalans çalışması olmadığı için karşılaştırma şan-

sımız olmamıştır. Hastaneler arası iletişim sağlıklı olduğu sürece bu tür tedbirlerin uygulanmasının sonuçları 

mortalite ve morbidite oranlarının azalmasını sağlayabileceği gibi hastaneler arası çapraz kontaminasyonun 

azalmasına katkı sağlayacaktır.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-073 Ventilatörle İlişkili Pnömonide Kolistinin Ampirik 
Kullanımı

Ömer KARAŞAHİNŞ 1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Kolistinin ampirik kullanım endikasyonunun olmayışının hasta bakımına olumsuz etkisi.

Olay/Olgu

İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde Kasım 2013 tarihinde KOAH + DM + ABY nedeniyle takip edilen hasta

yoğun bakım ünitesine yatışının beşinci gününde solunum sıkıntısının artması, O
2

satürasyonunda düşme ve 

asidoz gelişmesi üzerine mekanik ventilatöre bağlanmış. Yatışının sekizinci gününde ateşi 38.5oC, BK: 14.000/

mm3, CRP: 128 mg/dL, prokalsitonin değeri 2.5 ng/mL olan hasta danışıldı. Hastanın pürülan sekresyonu ol-

ması ve çekilen akciğer grafisinde sağ akciğer alt zonda pnömonik infiltrasyon saptaması üzerine ventilatörle

ilişkili pnömoni (VİP) tanısı kondu. Ünitede Acinetobacter baumannii salgını mevcut. Son 1 ayda 3 hastada çok 

ilaca dirençli A. baumannii ile gelişen VİP olgusu saptanmıştı. Antibiyotik duyarlılık sonuçlarına göre etken

sadece kolistine duyarlı idi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Endotrakeal aspirat örneğinden kültür ve Gram boyama yapıldı. Gram boyamada gram-negatif kok görülmesi

üzerine A. baumannii olabileceği düşünülerek kültür sonucu beklenirken ampirik olarak kolistin ve sulbaktam

tedavisi başlandı. Kolistin için endikasyon dışı ilaç kullanım formu dolduruldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

VİP’te erken ve uygun ampirik antibiyotik tedavisinin başlanması hayat kurtarıcıdır. Ampirik antibiyotik teda-

visinin planlanmasında ise ünitedeki sürveyans ve lokal direnç durumlarının göz önüne alınması gerekmekte-

dir. Çoklu dirençli Acinetobacter türlerinin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde halihazırda tek seçenek r

olan kolistinin sınırlı kullanımı direnç gelişimini önlemede etkili olmasına rağmen endikasyon dışı ilaç kulla-

nım talebine yanıtın beklenmesi tedavide gecikmeye yol açabilir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-074 
Yoğun Bakım Ünitesinde Akılcı Antibiyotik 
Kullanımı

Dilek ARMAN1, Burçak VAROL1, Ümit YAZIR1, Eda MÜSELLİM1, Çağatay TOKTAŞ1,
Hüseyin DAĞLI1, Kadir DOĞRUER1, A. Orçun OKUR1, Özgür DUMLU1

1 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları uzmanı vizitinin genel yoğun bakım antibiyotik kullanımı üzerine etkisi.

Olay/Olgu

Öncesinde gereksinim belirlenerek gerçekleştirilen infeksiyon hastalıkları uzmanı konsültasyonları yerine dü-
zenli infeksiyon hastalıkları uzmanı vizitleri ile sağlanan antibiyotik kullanım değişimlerinin belirlenmesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

19 Kasım 2013 tarihinden itibaren düzenli yoğun bakım ünitesi (YBÜ)-infeksiyon hastalıkları uzmanı vizitleri 
gerçekleştirilmektedir. Haft anın her iş günü yapılan bu vizitler ön hazırlık yapan YBÜ sorumlu hemşireleri ile 
infeksiyon hastalıkları uzmanı ve haft ada en az bir kez infeksiyon hastalıkları uzmanı öğretim üyesiyle birlikte 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu değişimin etkisini araştırmak amacıyla 19 Kasım 2013 tarihi öncesi (Dönem 1) ve sonrası (Dönem 2) 1 aylık 
süreler içindeki antibiyotik kullanım oranları belirlenmiştir. Bunun için hastane eczacısı tarafından sağlanan 
kutu çıkış sayıları, gram tüketim olarak belirlenmiş, DSÖ’nün önerdiği ilaç kullanım araştırma yöntemine göre 
standart “Defined Daily Dose (DDD)” cinsinden hesaplanmıştır. Her 1000 hasta yatış gününe düşen DDD he-
saplanarak iki dönem arasındaki farklılıklar tüketilen antibiyotik gruplarına göre karşılaştırılmıştır. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

1. Toplam antimikrobiyal kullanımı %45.5 azalmıştır. Bu sonuca, infeksiyon hastalıkları uzmanı ekibin üni-
versal kılavuzlarda önerildiği şekilde yüksek dozlar seçmesine rağmen ulaşılması önemli, değerli ve daha 
detaylı açıklamaya muhtaçtır.

2. Aminoglikozid tüketiminde %91.8; sulbaktam kullanımında %30.95; penisilin grubu antibiyotiklerin kul-
lanımında %75.4 azalma sağlanmıştır. 

3. Direnç indüksiyonunda etkili olduğu bilinen sefalosporin, kinolon ve karbapenem tüketimindeki değişiklikler;

a. Üçüncü kuşak sefalosporin kullanımında %48.1 azalma sağlanırken etkenlerin duyarlılık profili ışığın-
da 4. kuşak sefalosporin kullanımında %155 artış saptanmıştır.

b. Kinolon grubu antibiyotiklerin kullanımında %51 azalma saptanmıştır.

c. Karbapenem kullanımında %65.6 azalma saptanmıştır. Daha önce artışına şahit olduğumuz karbape-
nem dirençli mikroorganizma infeksiyonları, uygun kohort ve izolasyon koşulları sağlanamamasına 
rağmen düzenli vizitler sırasında tama yakın gerilemiştir.

4. Glikopeptid kullanımında %14; linezolid kullanımında %38 artış saptanmıştır. Bu grup ajanlar neredeyse 
her zaman etken izole edildikten sonra, yani hedefe yönelik olarak başlanmaktadır.

5. Tigesiklin kullanımında %109 artış saptanmıştır. Toplam kullanım içindeki oran düşük olmakla birlikte, 
temel olarak kombinasyon veya bakteremi ve pnömoni dışı Acinetobacter infeksiyonlarında tercih edilmesi 
artışın temel nedenlerini oluşturmaktadır.

6. Kolistin kullanımında %42.6 artış saptanmıştır. Bu artış Acinetobacter infeksiyonları yanı sıra, karbapenem r
dirençli Klebsiella suşları ile gelişen infeksiyonların tedavisi için oluşan bilimsel mecburiyetin bir sonucudur.
Tüm verilerin sonraki aşamada infeksiyon sıklığı ve mikrobiyolojik sonuçlarla değerlendirilmesi önem ta-

şımaktadır.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-075 
Yoğun Bakımda Üriner Kateteri Olan Hastalarda 
Dirençli Kandidüri/Fungüri için Tedavi Yaklaşımları

Gülçin TELLİç 1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Yoğun bakımda üriner kateteri olan hastalarda dirençli kandidüri/fungüri için tedavi yaklaşımları.

Olay/Olgu

İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde Aralık 2013 tarihinde DM + HT + ABY tanıları olup genel durum bo-
zukluğu nedeniyle izlenen hasta yatışının ilk gününde solunum yetmezliği nedeniyle entübe edildi. Yoğun ba-
kım yatışının dördüncü gününde ateş yüksekliği gelişmemesine rağmen BK: 18.000/mm3, PCT: 2 ng/mL olması
akciğer grafisinde progresyon (pnömonik infiltrasyon?, kardiyak yüklenme?), oksijen ihtiyacında artış ve sek-
resyon artışı gelişmesi üzerine alınan endotrakeal aspirat (ETA) kültüründe Acinetobacter üremesi nedeniyle 
ventilatörle ilişkili pnömoni tanısı konularak hastaya kolistin başlandı. Eş zamanlı idrar kültüründe GSBL pozi-
tif Escherichia coli üremesi de olduğu için kolistin meropenem ile kombine edildi. Tedavilerinin ikinci gününde
hipotansiyonu olması ve yatışında takılan geçici santral kateteri olması nedeniyle hasta septik şok olarak kabul
edilerek açıkta kalan dirençli gram-pozitif etkenler açısından teikoplanin tedavisi eklendi. Eş zamanlı alınan
perifer ve kateter kan kültüründe oksasilin dirençli koagülaz-negatif stafilokok üremesi oldu. Tedavilerin dör-
düncü gününde sekresyonda azalma ve PCT değerinde gerileme olması nedeniyle tedaviye devam edildi. Ancak 
48. saatte gönderilen kontrol idrar kültüründe 100.000 koloni Candida albicans üremesi oldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Üriner kateter ile takipli olan hasta için sonda değişimi sonrası idrar kültürü tekrarı ve mümkünse sondasız
izlem önerildi. Yakın aldığı çıkardığı takibi yapılan hastanın sondasız izlenemeyeceği söylendi. Sonda değişimi
sonrası alınan idrar kültüründe de C. albicans üremesi nedeniyle tedavilerine fl ukanozol 2 x 200 mg eklendi.
Teikoplanin tedavisi 10 güne tamamlanarak kesildi ve kolistin meropenem tedavileri 14 gün olarak planlandı.
Flukonazol tedavisinin 72. saatinde alınan kontrol idrar kültüründe 100.000 koloni Trichosporon üremesi ne-
deniyle fl ukonazol kesilerek lipozomal amfoterisin B 3 mg/kg dozundan veridi. Yetmiş iki saat kontrol idrar
kültüründe 60.000 koloni Trichosporon üremesi oldu, koloni sayısında azalma nedeniyle tedaviye devam edildi.
Bununla birlikte tekrar sekresyon ve prokalsitonin artışı olması ve hastanın ventilatörden ayrılmayı tolere ede-
memesi nedeni ile ETA kültür kontrolü alındı ve 105 dilüsyonda Acinetobacter spp. ver  Pseudomonas spp. üreme-
leri olması nedeniyle kesilmesi planlanan kolistin ve meropenem tedavilerine devam edildi. Tekrar hipotansif 
seyreden hastanın tüm kültürleri tekrarlandı ve idrar kültüründe 100.000 koloni Trichosporon üremesi oldu.
Konvansiyonel amfoterisin B ile 5 gün boyunca yıkama yapılmasına rağmen üreme devam etti ve hasta mevcut
antibiyoterapilerine devam ederken septik şok nedeniyle kaybedildi. Yapılan antifungal duyarlılık testinde Tric-
hosporon fl ukonazol ve vorikonazol dirençli amfoterisin B duyarlı olarak tespit edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Dirençli kandidüri (veya idrarda Trichosporon) uzun süreli hastane yatış ve antibiyotik kullanımı olan sondalı takip
edilmek zorunda kalınan hastalarda sık rastlanan bir durumdur. Sonda değişimine rağmen devam eden bu durum
çoğunlukla hastanın hemodinamik ve vital bulgularını bozmamakta veya bu bozulmalar çoğunlukla eş zamanlı ve
bakteriyel etkenlerle gelişen ventilatör ilişkili pnömoni, bakteremi gibi diğer infeksiyonlarla ilişkili bulunmaktadır.

Risk faktörleri uzaklaştırılamayan bu hastalarda her türlü sistemik ve lokal tedavi uygulanmasına rağmen kan-
didüri/fungüri devam etmektedir ve bunun klinik olarak etken olup olmadığına karar verilememektedir. Bu
durumlarda yaklaşım ne olmalıdır? Antifungal tedavi altında hala üremenin devam etmesi durumunda yapıla-
cak bir işlem var mıdır?

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-076 
Ventilatörle İlişkili Pnömoni Oluşumunu Engelle-
mek İçin Mekanik Ventilatörlerde Kolonizasyonu 
Araştırmak

Esma GÜLEŞENŞ 1

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Soru(n)

Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) oranları yoğun bakım ünitelerinde artmaktadır. VİP oluşumunu engellemek 
için mekanik ventilatörler (entübasyon tüpleri, ara bağlayıcılar, makinenin güç kaynağı) ne kadar sıklıkla de-
ğiştirilmeli ve dezenfekte edilmeli? 

Olay/Olgu

VİP oluşumunu engellemek için günümüzde üzerinde çalışılan birçok önlemler var. VİP oranları özellikle son 
yıllarda artma eğiliminde ve geçen yıllarda merkezimizde sorumlu mikroorganizma sıklıkla Acinetobacter bau-
mannii olarak bulunmuştur. Bu etkenin mekanik ventilatör içerisinde kolonize olması ve bir kısır döngü ile yani 
kolonize olan mekanik ventilatörün etkeni sürekli barındırması nedeniyle antibiyoterapi ile istediğimiz sonucu 
alamıyoruz. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

VİP’in önlenmesi konusunda“bundle” gibi birçok öneri uygulandı fakat kolonizasyon araştırılıp kısır döngünün 
kırılması için bir önlem alınmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

VİP için kolonizasyonların belirlenmesi ve kaynak temizliği gerekir mi? Bu konunun tartışılması, tedaviden 
önce korunmanın ne kadar önemli olduğunun ve bu konuya yönelmek gerektiğinin vurgulanması, konu ile 
ilgili öneriler oluşturulması istenmektedir. Kolonize olan aletlerin değiştirilmesi konusundaki önerilerin veya 
ne kadar sıklıkla dezenfekte edilmesi gerektiği konusunun tartışılması istenmektedir. 

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-077 Yatak Yaraları ve Komplikasyonlar

Nurhan ULUSOY1

1 Akhisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Manisa

Soru(n)

Yatak yaralarının oluşumunu engellemeye yönelik uygulama eksiklikleri.

Olay/Olgu

Birçok hastanede yatak yaralarını önlemek için basınç, nem, beslenme, pansuman, pozisyon gibi bir çok para-
metreyi uygulamak tek başına hemşirelerin görevi olarak yürütülmektedir. Sahada bunların hepsini hemşirele-
rin uygulaması mümkün olmamakta ve bir çok hastada yatak yarası oluşmaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Ortopedi, nöroloji servisleri ve yoğun bakım ünitelerinde havalı yatak sayıları artırılarak ve bu konuda hem-
şirelere eğitim verilmiş, hasta yakınları bilgilendirilmiş sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ancak bu müdahaleler
sorunu çözmede yetersiz kalmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Tüm hastanelerde bası yarası ekipleri oluşturulması önerilmektedir. Ekip üyeleri cerrah, diyetisyen, infeksiyon
hekimi, infeksiyon hemşiresi şeklinde düzenlenebilir. Sorunun birden fazla sağlık çalışanı tarafından ele alın-
ması çözüme katkı sağlayabilir. Bu konunun çalıştayda özellikle tartışılıp çözüme kavuşması istenmektedir.

Yoğun Bakım İnfeksiyonları
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P-078 Ameliyatta Sterilizasyon Şüphesi Olan Malzeme 
Kullanılması Sonrası Tutum Ne Olmalıdır?

Acar AREN1

1 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Soru(n)

Ameliyatta sterilizasyon şüphesi olan malzeme kullanılması.

Olay/Olgu

Rutin bir meme kanseri ameliyatı sonrası, ameliyat sorumlu hemşiresi ameliyatta steril olduğu şüpheli bir bohça 

açıldığı geri bildirimini yaptı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastada tetanoz profilaksisi dahil tüm önlemler alındı. Tedavi dozunda geniş spektrumlu antibiyotik kullanıldı. 

Yakın gözlenen hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Kullanılan bohçanın bir önceki ameliyatta açılan ancak 

kullanılmayan bohça olduğu anlaşıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Zaman zaman ameliyathanede sterilizasyonu şüpheli malzemelerle karşılaşıyoruz. Bu malzemeler her zaman 

nonsteril kabul edilmelidirler. Bu konu zaten genel kabul gören bir durum olup asıl önemli olanı yanlışlıkla 

kullanıldığında geri bildiriminin yapılmasıdır. Hasta güvenliği açısından çok önemli olan bu durumda birçok 

dış merkezde ödüllendirme sistemi getirilmiştir. Ülkemizde ise geri bildirimden dolayı ceza alacağı korkusuyla 

bundan kaçınılmakta ve kötü sonuçlarla yüzleşilmektedir. Olayımızda da geri bildirimi yapan hemşireye bu 

tip davranışları tekrarlamaması konusunda uyarılsa da tüm arkadaşları önünde yaptığı bu davranış nedeniyle 

teşekkür edilmiştir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-079
Ameliyathanede Göz Operasyonları İçin Kullanılan 
Malzemenin Sterilizasyonu Amacıyla Flash Otoklav 
Kullanımı

Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIMÇ Ç 1, Yeliz ÇETİNKOL2

1 Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ordu
2 Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ordu

Soru(n)

Göz hastalıkları bölümü tarafından kullanılan cerrahi aletlerin rutin sterilizasyonu amacıyla ameliyathane içe-

risinde bulunan fl ash otoklavın kullanımı.

Olay/Olgu

İnfeksiyon kontrol hemşiresi tarafından yapılan rutin takipler sırasında ameliyathane içerisinde fl ash otoklav 

bulunduğunun görülmesi üzerine mevcut otoklavın kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığı ameliyathane

sorumlu hemşiresine soruldu. Otoklavın göz ameliyatlarında kullanılan aletlerin sterilizasyonu amacıyla kulla-

nıldığı öğrenildi. Kullanım gerekçesi olarak ise “merkezi sterilizasyon ünitesine gönderilerek steril edilip kullan-

mak üzere yeterli set ve malzemenin bulunmaması” ifade edildi. Aletler zaman zaman merkezi buhar otoklava

gönderilmekte bunun dışındaki dönemlerde ve olgu aralarında fl ash otoklav aracılığıyla steril edilmeye çalışıl-

makta idi. İşlem takibi veya denetim için herhangi bir monitörizasyon ve kayıt sistemi söz konusu değildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Ameliyathane sorumlu hekim ve hemşiresi ile çalışmakta olan göz uzmanlarımız ile bir toplantı düzenlenerek 

fl ash otoklav kullanımının uygun olmadığı ifade edildi. Rutin sterilizasyon işlemi olarak kullanılmasının tavsi-

ye edilmediği, güvenilir bir sterilizasyon işlemi olmadığı, işlem ameliyathane içerisinde ve her seferinde farklı

kişiler tarafından gerçekleştirilerek ön yıkama, dekontaminasyon, taşıma ve yükleme işlem basamaklarında

aksaklık ihtimalinin yüksek olduğu aynı zamanda monitörizasyon ve kayıt basamakları olmadığından hem epi-

demiyolojik takip hem de işlem kontrolünün söz konusu olmadığı ve bu durumun yasal ve tıbbi istenmeyen

sonuçları olabileceği ifade edildi. Ancak hekim arkadaşlarımız kullanılacak yeterli malzeme olmadığı için fl ash

otoklav kullanmak zorunda kaldıklarını, malzeme talebine rağmen yanıt alamadıklarını belirtti. Konu daha

önce de çeşitli zamanlarda konuşulmuş, idareye bilgi verilmiş olmasına rağmen bir gelişme sağlanamadığından;

hem kayıt altına alınabilmesi hem de idari birimlere öneminin ve durumun düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin

alınması gerektiğinin tekrar ifade edilebilmesi amacıyla yakın zamanda yapılması planlanan infeksiyon kontrol

komitesi toplantı gündemine de alındı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İnfeksiyon hastalıkları uzmanları ve infeksiyon kontrol komitesi başkanları olarak hastanemiz içerisinde uygun

olmayan ancak çeşitli gerekçeler ile sürdürülen, gösterdiğimiz düzeltici faaliyetlere rağmen sonuç alamadığımız

bu gibi durumlarda nasıl bir yol izlemeliyiz?

Hastane İnfeksiyonları
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P-080
Son Kullanma Tarihi Geçmiş İnvaziv Aletlerin 
Yeniden Sterilizasyonu

Ömer KARAŞAHİN1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Son kullanma tarihi geçmiş ancak hiç kullanılmamış invaziv aletleri yeniden sterilize edip kullanabilir miyiz?

Olay/Olgu

Kardiyoloji servisinde koroner anjiyoplasti sırasında kullanılacak kateterlerin son kullanma tarihinin geçmesi 

ve ünite tarafından yeniden sterilizasyonu istemi üzerine sterilizasyon ünitesinin infeksiyon kontrol komitesin-

den görüş istemesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili yasal bir düzenlemesi bulunmadığından infeksiyon kontrol komitesinin bu 

sorumluluğu almayacağı belirtildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tek kullanımlık aletlerin yeniden kullanılmasını engelleyen yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Uzun süre kul-

lanılmadan depolarda bekleyen aletlerde kuruma, nem, ısı vb. fiziksel koşullarla ortaya çıkabilecek fonksiyon 

kayıplarının ölçümünün yapılamayacağı, bu nedenle sterilizasyon yapılamayacağı kanaatine varılmıştır. Ancak 

maliyet, erişilebilirlik ve ilgili bölümün ısrarı gibi nedenlerle kimi komitelerce ilgili bölüm sorumluluğu aldığı 

takdirde kullanılabilir kararı alınabilmektedir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-081 
Laringoskopların Yeniden İşlenmesi ve 
Saklanmasına Yönelik Standart Bir Yaklaşım 
Bulunmaması

F. Şebnem ERDİNÇŞ Ç1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Cemal BULUT1, Günay TUNCER ERTEM1,
Serap YAZKAN1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Laringoskopların yeniden işlenmesi ve saklanmasına yönelik standart olmayan farklı uygulamalar bulunmak-

tadır.

Olay/Olgu

Laringoskoplar bleyt, tutacak ve ışık kaynağı kısımlarından oluşmaktadır. Laringoskop bleydi yarı kritik ekip-

manlar arasında yer almaktadır ve yarı kritik aletlerin ya sterilizasyonu ya da yüksek düzey dezenfeksiyonu

önerilmektedir. Tutacak (holder) kısmı ise kritik olmayan ekipman olarak sınıfl andırılmakta ve çoğunlukla

yüzey dezenfektanları ile temizlenmektedir. Tek kullanımlık olmayan laringoskopların bleyt ve tutacak kısmı

ayrı işleme tabi tutulmakta, kullanım esnasında birleştirilmektedir. Ancak kullanıma hazır olduğu belirtilen

laringoskop tutacaklarında %40 kadar kan ile bulaş, %86’sında patojen mikroorganizmaların bulunabileceği,

tutacağın da potansiyel bir risk oluşturduğu ve bleyt ile birlikte bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği de ileri

sürülmektedir. Bu nedenle, laringoskopi işlemi sırasında koruyucu bir kılıf kullanılıyor bile olsa, bleyt ve tuta-

cağın yüksek düzey dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu ideal yöntem olarak görülmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastanemizde kullanılan laringoskopların kliniklere göre nasıl yeniden işlendiği ve saklandığına yönelik bir in-

celeme yapılmıştır. Kullanılmakta olan laringoskopların ürün bilgisi ve dezenfeksiyon/sterilizasyonuna yönelik 

belgelere ulaşılamamıştır. Yeniden kullanım öncesi işlenme için yoğun bakım ünitelerinde merkezi sterilizas-

yonda yüksek düzey dezenfeksiyon yapıldığı ve paketlendiği görülmüştür. Ancak kliniklerde çamaşır suyu ile

yıkama veya yüksek düzey dezenfeksiyon uygulandığı saptanmıştır. Dezenfeksiyon sonrası saklama koşullarının

da kimi klinik ve yoğun bakımlarda yeniden kullanım öncesi kontaminasyona yol açabilecek şekilde olduğu gö-

rülmüştür. Laringoskopların paketi açılarak ışık kaynağı kontrolü yapıldığı ve açık olarak, çanta içinde saklan-

dığı gözlemlenmiştir. Durum tespiti sonrası, uygulama bütünlüğü açısından: tutacak kısmının temizliğinin de

önemli olduğu, yüksek düzey dezenfeksiyon için merkezi sterilizasyon ünitesinin kullanılması, bleytlerin paket

içinde saklanması, ışık kaynağı kontrolü için açılmadan önce el hijyenine uyulması, paketlerin kısmen açılarak 

ışık kaynağı kontrolünün yapılması ve bleydin açılmış olan paketin içinde saklanması önerilerinde bulunuldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Laringoskopların yeniden kullanım öncesi nasıl bir işleme tabi tutulacağına yönelik az sayıda rehber bulun-

makta ve uygulamalar hastaneden hastaneye değişmektedir. Laringoskop bleydleri sağlık hizmeti ilişkili in-

feksiyonlarla bağlantılı olmakla birlikte laringoskop tutacağı doğrudan bağlantılı bulunmamıştır. Konuya yö-

nelik rehberler arasında çoğunlukla, Amerika’da Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)’nin sağlık hizmeti ile ilişkili

pnömoninin önlenmesine yönelik 2003 yılı önerileri ve sağlık kurumlarında sterilizasyon ve dezenfeksiyona

yönelik 2008 önerileri dikkate alınmaktadır. Sözkonusu rehberlerde bleyt ve tutacakların yeniden işlenmesi

ayrı başlıklar altında ele alınmaktadır. Laringoskopların tüm parçalarının bir bütün olarak dezenfeksiyonu ve

saklanması mümkün müdür? Diğer sağlık kurumlarında ne tür uygulamalar yer almaktadır? Bu konunun tar-

tışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-082 Tıbbi Atıkların Sınıfl aması

Büşra ERGÜT SEZERş 1

1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Balıkesir

Soru(n)

Hasta alt bezleri, kan teması olmamış eldivenler, hasta sargıları tıbbi atık mı, evsel atık olarak mı kabul edilmelidir?

Olay/Olgu

Hasta alt bezleri, kan teması olmamış eldiven, hasta sargılarının tıbbi atık olarak mı kabul edileceği konusunda 

infeksiyon kontrol komitesinden görüş istenmesi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Tıbbi atık yönetmeliğine göre infeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel başta kan ve 

kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi mater-

yali, plasenta, fetüs ve diğer patolojik materyali; bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, fl aster, 

tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkların tıbbi atık olarak kabul edildiği ve bu nedenle hasta alt bezlerinin tıbbi 

atık olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Vücut sıvıları ile temas etmemiş eldiven veya sargıların ayrımının 

zor olabileceği bu nedenle eldiven ve hasta sargılarının tıbbi atık olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Tıbbi atıkların artmasıyla birlikte maliyetin artması, bu nedenle hastane yönetiminin baskılayıcı tutumu ile bu 

konu hakkındaki görüşümüz ve önerilerimiz dikkate alınmadan bahsedilen atıklar evsel atık olarak kabul edil-

mektedir. Bu konunun tartışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-083 Farmasötik Atıkların Ayrıştırılması Nasıl Yapılmalı?

Zerrin AŞCIŞ 1, Neslihan ÖZTÜRK1, Ayşe ŞEVİK1, Pervin OLGUNDAN2

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji   

  Kliniği, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sterilizasyon Birimi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Farmasötik atıkları nereye atmalıyız?

Olay/Olgu

Hastanemiz 280 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesidir. Özellikle çocuk hastalarında tedaviler doz ayar-

lanarak yapıldığından fl akonlarda ilaç kalmakta ve atılmaktadır. Hastane idaresi fl akonları ve cam şişeleri geri

dönüşüm kutularına ayırıp satarak gelir elde edilebileceğini düşünmüştür. Flakonların geri dönüşüm atığı ola-

rak mı, tıbbi atık olarak mı atılacağı infeksiyon kontrol komitesine sorulmuştur.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Farmasötik atıklar tehlikeli atık sınıfındadır ve toplanması da bertarafı da ayrı bir prosedüre bağlıdır. Fakat çoğu

hastanede olduğu gibi hastanemizde de tehlikeli atıkların bertarafıyla ilgili bir anlaşma yapılamamıştır. Komi-

temizde, farmasötik atık kapsamında olduğu için fl akonların geri dönüşüme verilemeyeceği, tıbbi atık olarak 

ayrılıp toplanmasının daha uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Atıkların sınıfl andırılması yapılırken ilaçlar tehlikeli atık sınıfında değerlendirilmektedir. Tamamı kullanılma-

yan fl akonlar gibi, anestezide yeşil reçeteyle kullanılan ilaçlar da imha edilirken tutanakları tutularak tıbbi atık 

poşetlerine atılmaktadır. Flakonların ve cam serum şişelerinin geri dönüşüme verilmesine izin vermeli miyiz?

Bu konunun tartışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-084 
Tehlikeli Atıklar İnfeksiyon Kontrol Komitelerinin 
Sorumluluklarından mıdır?

Neslihan ÖZTÜRK1, Zerrin AŞCIŞ 1, Ayşe ŞEVİK1, Pervin OLGUNDAN2

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  

 Kliniği, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sterilizasyon Birimi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Tehlikeli atıkların listelenmesi, ayrıştırılması ve depolanmasıyla ilgili infeksiyon kontrol hemşiresi görevlendi-

rilmesi.

Olay/Olgu

Hastanelere tehlikeli atık ayrıştırması yapmadığı için ciddi maddi cezalar verildiği öğrenildi. Tehlikeli atık dü-

zenlemesini oluşturmak üzere infeksiyon kontrol hekimi ve hemşireleri görevlendirildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Tıbbi atıklarla ilgili her ayrıntı ile özenle ilgilenen ekibimiz, tehlikeli atıkların sorumluluk alanımızın dışında 

olduğunu anlattı. Fakat hastanede atıklar konusunda en donanımlı ekibin infeksiyon ekibi olduğu ve bu yeni 

yapılanmada bizlerden daha güvenilir alternatifin olmadığı tarafımıza iletildi. Tehlikeli atık deposu oluşturulup, 

laboratuvar atıkları, patoloji atıkları, piller, kartuşlar, fl oresan atıkları gibi tehlikeli atıkların ayrıştırılması, ayrıca 

toplanması ve depolanması sağlandı. Tehlikeli atık toplayıcı personelin ayrı olması önerildi. Anlaşmalı olduğu-

muz çevre mühendisinden bilgi edinerek eksiklerimiz tamamlanmaya çalışıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeye çalışan infeksiyon ekiplerine zaman zaman hakim ve so-

rumlu olmadığımız konularda da görevler verilmektedir. Tehlikeli atıklar da ülkemizde cezai işlemlerle günde-

me gelen ciddi konulardan biridir. Özellikle atıkların ayrıştırılması konusundaki gayretlerimiz nedeniyle konu-

nun dışında kalamadığımızdan bu sorumluluk da infeksiyon ekiplerine yüklenmeye çalışılmaktadır. Konunun 

tartışılmasını istemekteyiz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-085 Tıbbi ve Evsel Atıkların Karıştırılması Problemi

Aslı HAYKIR SOLAY1

1 Iğdır Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Iğdır

Soru(n)

Hastanemiz servis ve polikliniklerinde tıbbi ve evsel atıklar karıştırılmaktadır.

Olay/Olgu

Hastanemiz genelinde servis ve poliklinikler değerlendirildiğinde %40-50 oranında atıkların uygun atılmadığı

gözlendi. Yapılan eğitimler ve denetlemeler sonucunda bu oran %20-30’a düşürüldü. Fakat bazı kliniklerde

uyum probleminin ısrarla devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Yoğun olduklarından dolayı dikkat edemediklerini

ya da ideal şartlarda çalışmadıklarından dolayı önemsemediklerini beyan etmekteler. Bu nedenle tıbbi atığa

atılan enjektör uçlarıyla temizlik personeli yaralanmaktadır. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Eğitim ve denetlemelerle bir miktar düzelme sağlandı fakat istenilen düzeye ulaşılamadı. Ek ödemeden kesilme-

si cezası verilmesine karar verildi. Uygulamanın sonucu henüz görülmedi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Atık ayrıştırılmasındaki aksaklıklardan sadece atıklarla doğrudan temas halinde olanlar etkilenmez, infekte

organizmaların farklı yollarla dağılıp genel nüfusa yayılmasıyla da risk oluşturabilirler. Bu konuya personelin

dikkati nasıl artırılabilir, uyum nasıl artırılabilir?

Hastane İnfeksiyonları
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P-086 Tıbbi Atık İkilemi

Cemal BULUT1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, F. Şebnem ERDİNÇ1, Ayşegül TUNÇUSTA1,
Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Atıkların doğru ve yerinde ayrıştırılması özendirilmekte ancak aynı zamanda maliyet artışı nedeniyle tıbbi atık-

ların ağırlığının da azaltılması hedefl enmektedir.

Olay/Olgu

Tıbbi atık yönetimi, sağlık kurumlarında infeksiyon kontrolüne yönelik önlemlerin bir parçasıdır. Bununla bir-

likte sağlık kurumları tıbbi atıkların taşınması ve bertarafı için bağlı oldukları belediyelere birim ağırlık başına 

ücret ödemektedir. Hastanemizde tıbbi atıkların ağırlığı nedeniyle ödenen maliyetin son bir yılda dikkat çekici 

düzeyde arttığı saptanmıştır. Bunun üzerine hastane yönetimi maliyetteki artışın atıkların uygunsuz ayrıştı-

rılmasıyla ilgili olabileceğini düşünerek infeksiyon kontrol komitesinin ayrıntılı değerlendirme ve raporlama 

yapmasını talep etmiştir. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Öncelikle tüm hastane gezilerek gözlem ve durum tespiti yapıldı. Birimlerdeki tıbbi atık kovalarının yerleri ve 

sayıları belirlendi. Kovalar kontrol edilerek yanlış atılmış atıklar ve yanlış ayrıştırma yapılan birimler belirlendi, 

fotoğrafl arı çekildi. Tüm bu çalışmaların ışığında tıbbi atık kovalarının bazılarının gereksiz yerlere konulmuş 

olduğu, gereğinden fazla sayıda tıbbi atık kovası olan yerlerde evsel atıkların bu kovalara atılmış olduğu, kova 

renklerinin standart olmadığı tespit edildi. Ayrıca, hasta kanı ve sekresyonlarıyla temas etmemiş olan materyal-

lerin, parenteral sıvıların ve enjektörlerin koruyucu ambalajlarının, atel ve alçıların, tıbbi malzeme kutularının 

ve çay bardağı, pet şişe, sigara ambalajı gibi kişisel atıkların evsel atık kovası yerine tıbbi atık kovalarına atıldığı 

görüldü. Bunun üzerine hastanedeki tüm kliniklere ayrı ayrı eğitim verilerek interaktif olarak sorunlar tartışıldı. 

Çöp kovalarının renkleri standart hale getirildi. Gereksiz sayıda bulunan tıbbi atık kovaları kaldırılırken, eksik 

evsel atık kovaları tamamlandı. Hasta sekresyonlarıyla temas etmemiş olan atel ve alçıların atılabilmesi için ek 

evsel atık kovaları sağlandı. Atıkların sınıfl andırılmasıyla ilgili yeni stiker ve posterler hazırlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıbbi atıkların yerinde ve doğru ayrıştırılması hastane politikaları açısından ve maliyet etkinlik açısından önem 

taşımaktadır. Atıkların sık denetimi, sürekli eğitim ve geri bildirim sorunun çözümüne yönelik yöntemlerin 

başında gelmektedir. Tıbbi atık yönetimi infeksiyon kontrol komitesinin görevleri arasında bulunmakla birlikte 

tüm hastane çalışanları uygulamanın bir parçası olarak görülmelidir. 

Hastane İnfeksiyonları
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P-087 Cerrahi Profilaksiye Cerrah Uyumsuzluğu

Büşra ÖZBAY ş ÇAYLIÇ 1, Ayşe DAŞPINAR1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Cerrahi branş hekimlerinin uygunsuz cerrahi profilaksi uygulaması ve sorunun her dönem tekrarlanması.

Olay/Olgu

Hastanemizde beş ameliyat tipine özgü cerrahi profilaksi takibi yapılmaktadır. Bu takipler esnasında cerrahi

profilaksi uyum oranlarının %30’u geçmediği tespit edilmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Tüm cerrahi branş hekimlerine uygunsuz profilaksi nedeniyle yönetim aracılığıyla branş ve ameliyat bazlı uyum

oranlarını belirten yazılar gönderildi. Cerrahi profilaksi rehberi tüm cerrahi branş hekimlerine tebliğ edildi.

Cerrahi branş hekimlerine yönelik eğitimler planlandı. Birinci eğitime cerrahi branş hekimlerinin katılım oranı

%10’u geçmedi. İkinci eğitim ameliyathane sorumlu hekimi ile koordineli olarak gerçekleştirildi ancak katılım

yine %10’u geçmedi. Sonraki dönemlerde de profilaksi uygunluğuna ilişkin önemli bir değişiklik olmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Sağlıkta kalite standartları gereği her kurumun bir profilaksi rehberi olması ve iyileştirme yönünde çalışmalar

yapmaları beklenmektedir. İnfeksiyon kontrol komiteleri olarak yazışmalar ve eğitimler ile cerrahi branş hekim-

lerinin direncini kıramadığımız bir gerçektir. Ve her konuda olduğu gibi komitelere bu konuda yaptırım uygu-

layacak haklar ve yeterli yönetim desteği sağlanamamaktadır. Uyum sağlamak adına çalışma yapması beklenen

komiteler yalnız mıdır? Bu konunun tartışılmasını istemekteyiz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-088 
Hastanemizde Cerrahi Profilaksi Uygulamaları 
Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

Hakkı Mustafa GÜLDÜREN1, Pınar KORKMAZ1, Nevil AYKIN1, Figen ÇAĞLAN ÇEVİK1

1 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir

Soru(n)

Cerrahi birimlerde görev yapan hekimlerin cerrahi profilaksi uygulamasında profilaksi ile ilgili genel ilkelere 

uyumunda sıkıntı yaşanması. 

Olay/Olgu

Hastanemizde bulunan cerrahi kliniklerde görev yapan hekimlerin operasyon öncesi ve sonrası başladıkları 

tedaviler ve operasyon sonrası başlanılan tedavilerin devam süreleri değerlendirildi. Cerrahi kliniklerde ope-

rasyon öncesi sürenin genellikle fazla uzun olmadığı fakat birçok olguda yatış işlemleriyle beraber 1. ve 3. kuşak 

sefalosporin başlandığı saptandı. Başlanılan tedavinin operasyon sonrası taburcu olana kadar devam edildiği 

24 saat üzeri uygunsuz kullanımın bütün cerrahi kliniklerde yüksek oranda olduğu ve hastaların endikasyon 

olmaksızın profilaktik amaçlı antibiyotik reçete edilerek taburcu edildikleri gözlendi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Konu antibiyotik kontrol komitesi ve infeksiyon kontrol komitesi toplantılarında görüşüldü, değerlendirildi. 

Cerrahi klinik hekimleri ile görüşülerek çalışma prensipleri, tedavi protokolleri hususunda bilgi alındı. Cer-

rahi profilaksi ve antibiyotik profilaksi rehberleri hazırlandı. Hazırlanan rehberler infeksiyon kontrol komitesi 

toplantısı ile hastane yönetimine sunuldu. Hazırlanan rehberler yönetim vasıtası ile tüm hekimlere ulaştırıldı. 

Antibiyotik onam formlarının hastane eczanesi ile işbirliği yapılarak takibi sağlandı. Düzenli akılcı antibiyotik 

kullanımı seminerleri düzenlenerek tüm hekimlere eğitim verildi. Eğitimlerin sürekliliği sağlandı. Antibiyotik 

kontrol komitesi toplantısında hastane bilgi yönetim sisteminde takip kolaylığı sağlamak açısından, order iste-

mi esnasında cerrahi profilaksi için ayrı giriş yapılmasının sağlanması kararı alındı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Yapılan çalışmalar sonucunda operasyon öncesi profilaksi süresi ve antibiyoterapi başlanması konularında ge-

lişme sağlandı. Fakat operasyon sonrası hastaların taburcu olana kadar, çoğu kez de taburculuk sonrası da oral 

antibiyoterapiye devam ettikleri görüldü. İnfeksiyon kontrol komitesi onam gerektirmeyen antibiyotik kullanı-

mında ve ilk 72 saat serbest kullanımı olan antibiyotiklerin uygunsuz endikasyonda kullanımını engelleyeme-

mektedir. Bu konuda rehber ve eğitim çalışmalarıyla istenen düzelme sağlanamamıştır. Bu konuda ek olarak 

neler yapılabilir?

Hastane İnfeksiyonları
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P-089 Antibiyotik Profilaksisindeki Uygunsuzluklar

ŞŞiran KESKE1, Hatice TETİK1, Gülsemin AKAR1, Ayşe BİLİR1

1 Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Soru(n)

Cerrahi sonrası antibiyotik profilaksisinde uygunsuz doz ve süre uygulamasının yüksek oranda devam etmesi.

Olay/Olgu 

Hastanemizin son üç yıldaki cerrahi antibiyotik profilaksi uygunluk oranları oldukça düşük bir düzeydedir. 2011 yılında %91.7
olan uygunsuzluk oranı, 2012 yılında %98.4 ve 2013 yılında %99.4 olarak saptanmış olup, en sık uygunsuzluk nedeni profilaksi
sürelerinin uzun tutulmasıdır. Uygunsuz profilaksi oranının en yüksek olduğu birimler ortopedi ve beyin cerrahisi bölümleridir
(Şekil 1).

Şekil 1.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Antibiyotik profilaksi endikasyonları, profilaksi için hangi antibiyotiklerin uygun olduğu, dozu ve süresiyle ilgili bilgiler güncel
ulusal ve uluslararası rehberler göz önüne alınarak bir kitapçık haline getirildi ve çoğaltılarak ilgili bölüm hekimlerine dağıtıldı.
Antibiyotik profilaksisi ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili olarak hekimlere daha sık aralıklarla eğitim verildi. Antibiyotiklerin
tamamının 10 günden uzun süreyle kullanılması infeksiyon hastalıkları uzmanı onayına bağlandı. Daha sonra bu süre beş güne
düşürüldü.

Antibiyotik profilaksi uygunluk oranlarında beklenen yükselme gözlenmedi. Bu durumun nedenleri aşağıda sıralanan nedenlere
bağlandı:

• Dağıtılan kitapçıkların hekimler tarafından okunmaması.

• Antibiyotiklerle ilgili yapılan eğitimlere hekimlerin katılım oranlarının çok düşük olması, katılımın zorunlu olmaması
ve bu konuda herhangi bir yaptırımın olmaması.

• Özellikle ikinci basamak hastanelerdeki hekimlerin alışkanlıklarının değiştirilmesinin zor olması ve uygunsuz antibiyo-
tik kullanımının herhangi bir yaptırımının olmaması.

• Antibiyotik kullanım sürelerinin kısıtlanması uygulamasına karşı hekimlerin başka antibiyotiklere geçerek profilaksi
uygulamasına devam etmeleri. Kısıtlama ile antibiyotik profilaksi uygunsuzluk oranları değişmese de hasta günü başına
düşen toplam antibiyotik kullanım miktarında azalma oldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Hekimlerin uygunsuz profilaksi uygulamasının fayda yerine zarar getirebileceği konusunda ikna edilmelerinin nasıl sağlanacağı,
yönetimsel yaptırım uygulanmasının sorunu çözüp çözmeyeceği ve sorunun en nihayetinde nasıl çözülebileceği konusunun tar-
tışılmasını istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-090 Uygunsuz Cerrahi Profilaksinin Olumsuz Sonuçları

Özlem AKDOĞAN1

1 Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çorum

Soru(n)

Ortopedik cerrahi girişim sonrası uygulanan seft riakson profilaksisi ile gelişen ilaç erüpsiyonu.

Olay/Olgu

Ortopedi servisinde yaklaşık bir haft a önce femur kırığı nedeniyle opere edilen 81 yaşında kadın hasta vücu-

dundaki yaygın makülopapüler döküntü nedeniyle dermatoloji ve infeksiyon hastalıkları bölümlerine konsülte 

edildi. Hasta tarafımızdan değerlendirildi. Hastada herhangi bir infeksiyon odağı tespit edilmedi. Postoperatif 

dönemde başlanan seft riakson 2 x 1 g intravenöz tedavisinin altıncı gününde olduğu tespit edildi. Hastada her-

hangi bir infeksiyon odağı tespit edilmedi ve ilaç erüpsiyonu düşünüldü. Yine dermatoloji tarafından da hastada 

ilaç erüpsiyonu düşünüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Mevcut antibiyotik tedavisi kesildi. Dermatolojinin önerisiyle antihistaminik ve steroid tedavisi başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu sorun hastaya verilen cerrahi profilaksinin uygun olmaması ve uzatılmasından kaynaklanmaktadır. Ortope-

di kliniğine yakın zamanda infeksiyon komite hekimi tarafından cerrahi profilaksi ile ilgili eğitim verilmesine 

rağmen uygun olmayan profilaksiler kullanılmaya devam etmektedir. Bu konuyla ilgili katkılarınızı bekliyoruz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-091 Cerrahi Profilaksi

A. Gülden BEKGÖZ1, Gül Ruhsar YILMAZ1, Tümer GÜVEN2, Zeliha KOÇAK TUFAN2, 
Rahmet GÜNER2, Mehmet A. TAŞYARAN2

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Soru(n)

Cerrahi profilaksi verilen hastalarda gereksiz antibiyoterapi kullanımı ve profilaksi sürelerinin uzunluğu.

Olay/Olgu

Cerrahi profilaksi, infeksiyon gelişiminin azaltılabildiği gösterilen operasyonlarda önerilmektedir. Yapılan tüm

girişimlerde profilaksi gereksiz olmasına rağmen, çoğu cerrah tarafından hastalara gereksiz veya uzun süreli

profilaktik antibiyoterapi verilmektedir. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 28.01.2014 tarihin-

de cerrahi kliniklerine, cerrahi profilaksi uygunluğuyla ilgili nokta prevalans çalışması yapılmıştır. Çalışmaya

alınan 54 hastanın 37 (%68.5)’sinde profilaktik olarak başlanan antibiyoterapinin uygunsuz kullanıldığı, uygun

olmayan kullanımın %85.5’inde antibiyoterapi süresinin gerektiğinden daha uzun olduğu tespit edildi. Uygun-

suz kullanımın en fazla üroloji (12 hastanın 8’inde), genel cerrahi (11 hastanın 10’unda) ve kadın hastalıkları ve

doğum (5 hastanın 3’ünde) kliniklerinde olduğu görüldü. Antibiyotiklerin postoperatif dönemde rutin olarak 

verilmeye devam edilmesinin infeksiyon riskini azaltmadığı, süperinfeksiyon ve direnç gelişimini artırdığının

bilinmesine rağmen çoğu cerrahi kliniğinde profilaksi süresinin uzatıldığı saptandı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Tüm cerrahi kliniklere toplantı aracılığıyla durumun geri bildirimi yapıldı. Cerrahi birimlerle ayrı ayrı görüşü-

lerek profilaksi yaklaşımının konuşulması kararlaştırıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Cerahi profilakside hasta sağlığının korunması, direnç gelişimi ve maliyetin azaltılması açısından cerrahların

eğitimi konusunun tartışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-092 Antibiyotik Onayı

Gül Ruhsar YILMAZ1

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Cerrahi sonrası antibiyotik profilaksisinin devamı istenirse ne yapılmalı?

Olay/Olgu

Bir meslektaşım tarafından yaşadığı bir durumla ilgili görüş soruldu. Hastanesinde beyin cerrahi doktoru ta-

rafından yapılan lomber disk hernisi ameliyatlarında preoperatif dönemde anestezi indüksiyonu ile birlikte 

sefazolin uygulandığı, ameliyat sonrası dönemde ise hasta taburcu olana kadar seft riakson + metronidazol kul-

lanmayı talep ettiği belirtildi. Söz konusu beyin cerrahı aynı zamanda hastanenin başhekimi olup bu yaklaşımla 

hiçbir hastasında infeksiyon sorunu yaşamadığını iddia etmekteymiş.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Beyin cerrahi ameliyatlarındaki profilaksi önerileri rehberler eşliğinde gözden geçirilerek beyin cerrahi dokto-

runa bilgi verilmiş. Cerrahi sonrası profilaksinin neden rasyonel olmadığı anlatılmış. Ancak uygun olmamasına 

rağmen idari baskı nedeniyle, postoperatif antibiyotik kullanım 14 gün için onaylanmış.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Cerrahide postoperatif uzun süreli profilaksi önerilmemektedir. Ancak cerrahların yaklaşımı yalancı güven 

hissi sağlaması nedeniyle antibiyotik tedavisine devam etmek yönündedir. Bu noktada özellikle üniversite ve 

eğitim araştırma hastanesi dışındaki hastanelerde çalışan infeksiyon hastalıkları uzmanları çeşitli baskılarla kar-

şılaşabilmektedir. Bu olaydaki yaklaşımın tartışılması istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-093 Cerrahi Profilaksi Uyumunda Yaşanan Güçlükler

Gül DURMUŞŞ1, Ayşegül KAHRIMAN2, Salihe ERYILMAZ2

1 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Bursa
2 Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Bursa

Soru(n)

Hastanemiz genelinde cerrahi profilaksi uyumu; 2011 yılında %33, 2012 yılında %52, 2013 yılında %70 saptan-

mış olup, çocuk cerrahi kliniği dışındaki tüm cerrahi kliniklerde profilaksi uyumunda düzelme gözlenmiştir.

Olay/Olgu

Hastanemizde 2011 yılından bu yana infeksiyon kontrol komitesi tarafından cerrahi profilaksi takibi yapılmak-

tadır. Yaklaşık üç yıldır cerrahi kliniklerle yapılan toplantılar, eğitimler ve açılan düzenleyici önleyici faaliyet-

ler hastane genelinde cerrahi profilaksi uyumunun artmasında etkili olmuştur. Hastane genelinde sağlanan bu

gelişme maalesef çocuk cerrahi kliniğinde izlenememiştir. Defalarca toplantı yapılması, profilaksi rehberinin

revize edilmesi ve düzenleyici önleyici faaliyet başlatılmasına rağmen uyum oranları düşük seyretmiştir. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemizde 2011 yılında, infeksiyon kontrol komitesi tarafından cerrahi profilaksi takibine başlanmıştır. Üç

yıl içerisinde ilgili cerrahi birimlerle çeşitli toplantılar yapılmış, cerrahi profilaksi konusunda eğitimler veril-

miştir. Çocuk cerrahi profilaksi uyum oranları; 2011 yılında %3.66, 2012 yılında %11.43, 2013 yılında %33.33

olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda cerrahi profilaksi uyumunda hastane genelinde düzelme iz-

lenirken çocuk cerrahi kliniğinde uyum oranları düşük seyretmiştir. 2012 yılında hastanemizde çocuk infeksi-

yon hastalıkları uzmanı bulunmamaktaydı. Çocuk cerrahi kliniği, infeksiyon hastalıkları uzmanlarının çocuk 

hastalar üzerinde herhangi bir yetkisi olmadığını ileri sürerek komitemize ve hastane yönetimine konuyla ilgili

yazı göndermişti. Biz de infeksiyon kontrol komitesi olarak hastanenin bütününde infeksiyon kontrolünden

sorumlu olduğumuzu ifade ederek çözüm önerilerinde bulunduk. İlgili kliniğin hekimleriyle beraber toplantı-

lara başladık ve çocuk cerrahi profilaksi rehberini oluşturduk. İlaç dozlarını kendilerinin belirlemesini istedik.

Ancak profilaksi uyumunda yine beklenen artışı sağlayamadık. Nihayet 2013 yılında hastanemize bir çocuk 

infeksiyon hastalıkları uzmanı atandı. Çocuk infeksiyon hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahi kliniği hekimleriyle

beraber çalışarak cerrahi profilaksi rehberini revize etti ve cerrahi profilaksi konusunda eğitimler verdi. Son

üç aylık dönemde yapılan takip sonuçlarına baktığımızda bu kliniğin uyum oranlarının (%39.02) yine düşük 

olduğunu gördük. Daha önceki dönemlerde düzenleyici önleyici faaliyet başlattığımız için revize edilen cerrahi

profilaksi rehberi sonuçlarını bir üç ay daha beklemeyi uygun gördük.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Bizim yetişkin infeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çocuk hekimleri üzerinde yeterince etkili olamamamız ve

hastanemizde görevli çocuk cerrahi kliniği hekimlerinin rotasyon nedeniyle sürekli değişmekte oluşu profilaksi

uygulamalarındaki başarısızlığın nedenleri olabilir.

Hastane İnfeksiyonları
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Hastane İnfeksiyonları

P-094 Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Kontrolünde 
Zorluklar

Fatma Nurhayaty  BAYAZIT1, Aslıhan Burcu YIKILGAN1

1 Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Son iki ayda genel cerrahi tarafından gerçekleştirilen kolesistektomi sonrası gelişen cerrahi alan infeksiyon 

oranlarında artış saptanması.

Olay/Olgu

Son iki aydır genel cerrahi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlardan sürveyansı yapılan kolesistektomi ope-

rasyonundan sonra gelişen derin cerrahi alan infeksiyonlarında önceki döneme göre artış saptanmıştır. Bunun 

üzerine infeksiyon kontrol ekibi toplanmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İlgili kliniğin cerrahlarının da davet edildiği toplantıda cerrahi alan infeksiyonlarının önlenmesine yönelik 

stratejiler adım adım gözden geçirildi. Cerrahların bu konudaki gözlem, yakınma ve önerileri kayda alındı. 

Öncelikli olarak sterilizasyon ünitesinin faaliyetlerinden memnun olmadıklarını ve olayın nedeni olarak steri-

lizasyonla ilgili bir sorun olabileceğini düşündükleri öğrenildi. Sterilizasyon sikluslarının geriye dönük olarak 

değerlendirilmesi planlandı. Herhangi bir aksaklık saptanmadı. Ameliyathane temizliği denetlendi. Olgu arala-

rında uygun temizliğin yapılmadığı, ameliyat sırasında oda kapısının açık olduğu, asepsi kurallarına tam olarak 

uyulmadığı belirlendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İlgili klinik yöneticisi tarafından; tespit edilen soruna yönelik olarak hasta sirkülasyonunun fazla ve personel 

sayısının yetersiz olduğu belirtildi. Bu tür durumlarda infeksiyon kontrol ekibi belirlediği sorunları yazılı ola-

rak hastane yönetimine bildirmekte ancak çözümle ilgili bir inisiyatifi olmamaktadır. Bu konunun tartışılması 

istenmektedir.
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P-095 
Suçiçeği Geçiren Gebe Hastada İzole Olmayan 
Şartlarda Doğumun Gerçekleştirilmesi

Ali İrfan BARAN1, Mehmet ÇELİK1, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU1, Mehmet Reşat CEYLANş 1, 
Esra HAZAN1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Soru(n)

Suçiçeği hastalığı, gebe hastada doğuma yakın dönemde görüldüğü zaman izolasyon yapıl(a)madan doğumha-

nede doğum eyleminin gerçekleştirilmesi, diğer gebe hastalar açısından ciddi riskler içermektedir. 

Olay/Olgu

Yirmi yaşında 37 haft alık gebe hasta, iki gün önce başlayan ve tüm vücuda yayılan vezikülopapüler lezyonlar ile

acil servise başvurdu. Hastanın suçiçeği geçiren hasta bir çocuk ile yakın zamanda temas öyküsü vardı. Lezyon-

ların tipik olması ve VZV IgM antikorlarının pozitif olması üzerine hastaya suçiçeği tanısı konuldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Doğum eyleminin başlamasından dolayı hasta doğumhaneye alındı. Hastanın alındığı oda izole bir oda değildi.

Bitişik odada sekiz yataklı olan, içinde gebe hastaların olduğu doğum servisi vardı. Hasta tek doğum odasının

kullanıldığı doğumhanede spontan vajinal yolla 2600 g kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin takibi yenidoğan

yoğun bakım servisinde yapıldı. Anne ise infeksiyon hastalıkları servisinde izole bir odada takip edildi. Hastaya

semptomatik tedavi verildi. Yatışının 14. gününde lezyonların gerilemesi üzerine hasta önerilerle taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Perinatal suçiçeğinin kliniği ağır seyretmektedir. İnfeksiyon doğumdan önce beş gün veya doğumdan sonraki

iki gün içinde gelişirse yenidoğanda ölüm oranı %30’lara kadar ulaşabilir. Böyle bir durumda suçiçeği tanısı

almış olan gebe bir hastanın doğum eyleminin gerçekleştirileceği ortamın diğer gebe hastalara bulaşın engellen-

mesi amacıyla izole bir ortam olması gerekmektedir. Böyle bir ortam sağlanamadığı takdirde gebe bir hastanın

doğuracağı bebekte varolan mortalite ve morbidite riski diğer gebelerin bebeklerinde de oluşabilir. Hastanemiz-

de bu gibi durumlar için izole bir doğum odasının bulunmasının doğru olacağı hastane yönetimine bildirildi. 

Bu durumun engellenmesi amacıyla başka hangi tedbirler alınabilir?

Hastane İnfeksiyonları
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Hastane İnfeksiyonları

P-096 
Temas Sonrası Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi 
Profilaksisi

M. Rıdvan DUMLU1, Alper ŞENER1, Özlem ÇAKMAK1

1 Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Soru(n)

RT PCR ile KKKA RNA (+) olan hastanın idrarı ile kontamine kesici delici alet yaralanması olan sağlık çalışanında 

profilaksi nasıl yapılmalıdır?

Olay/Olgu 

Yirmi beş yaşında erkek, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji asistan hekimi takip ettiği RT PCR ile KKKA 

RNA (+) olan hastadan tam idrar tetkiki çalıştırmak için enjektörle üriner sondadan idrar örneği alırken enjektör 

iğnesinin ucunu kapatmaya çalışırken dikkatsizlik nedeniyle iğne ucunu kendi parmağına saplayarak yaralanıyor.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Lateks eldiven olmasına rağmen elinden bir miktar kan geldiğini gören asistan hekim ilk olarak elini bol sabunlu su 

ile yıkıyor. Asistan hekimden hemogram, biyokimya ve koagülasyon testleri isteniyor. Sitopeni saptanmayan, KCFT, 

LDH, CK, koagülasyon değerleri normal sınırlarda gelen hekime rehberlerin önerilerine göre 14 günlük klinik ve 

laboratuvar takibi önerildi. İğnenin hasta idrarı ile kontamine olması ve virüsün idrara geçişi ile ilgili bilgilerin net 

olmaması, ribavirinin profilaksi ve tedavideki yerinin tartışmalı olması ve sitopeni yapabilme potansiyeli nedeniyle 

takipte karışıklığa yol açabileceği düşünülerek ribavirin profilaksisi başlanmadı.

İnkübasyon süresi kene ısırıklarında 3-7 gün, doğrudan kan ve vücut sıvıları ile temasta daha uzun olup 14 güne 

uzayabilmektedir. Bu yüzden asistan hekimden 3, 7, ve 14. günlerde de hemogram, biyokimya ve koagülasyon testleri 

tekrarlandı. Bu dönem içinde ateş, ciltte döküntü, kanama veya ekimoz gibi KKKA düşündürecek semptomlar geliş-

medi. Hekimin laboratuvar sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Hekimin laboratuvar sonuçları.

3. gün 7. gün 14. gün

Lökosit 11.500 10.500 11.700

Hemoglobin 15.8 15.6 15.9

Platelet 264.000 234.000 231.000

AST 15 13 21

ALT 19 19 28

CK 76 64 98

LDH 193 179 189

PT 13 12.4 11.9

PT (%) %100 %108 %110

INR 1 0.95 0.92

aPTT 28.1 30.1 28.2

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

KKKA açısından endemik bölgelerde çalışan sağlık personeli 

ciddi risk altındadır. İnfekte kana maruz kalan sağlık çalışanla-

rının %8.7’sinde ve iğne yaralanması olanların %33’ünde has-

talık gelişmektedir. Perkütan yaralanma en yüksek risk oranına 

sahiptir.

Maruziyet sonrası profilaksi yüksek riskli kişilerde düşünülme-

lidir. Bu gruba en iyi örnek KKKA hastalarının kanı ile kon-

tamine kesici-delici alet yaralanmalarıdır. Bu durumda risk 

grubuna göre kişiye oral ribavirin önerilmekte ve hemogram, 

biyokimya, koagülasyon testleriyle takip edilmektedir. Ancak 

ribavirinin KKKA gelişmiş olgular için spesifik bir ilaç olmadığı 

fakat KKKA tedavisine yardımcı olduğunun gösterildiği vurgu-

lanarak hastanın olası KKKA tanımına uyması halinde ribavirin 

tedavisi önerilmektedir. Ayrıca, bu rehberlerde olası veya doğru-

lanmış olgunun kan veya vücut sıvılarıyla kontamine kesici-delici alet yaralanması ya da müköz membran teması gibi 

doğrudan teması olan kişilere başlangıç tetkikleri yapılarak profilaktik ribavirin başlanılması yer almaktadır. Bunun 

dışında, virüsün idrar geçişi ile ilgili çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte, Kosova’da yapılan bir çalışmada virüsün idrar 

geçişinin uzun süre viremik kalan hastalarda bile düşük oranlarda olduğu gösterilmiştir. Bu da kan dışındaki diğer 

vücut sıvılarıyla infekte kesici delici alet yaralanmalarında hastaya uygulanacak ribavirin profilaksisinin gerekli olup 

olmadığı ve bu sağlık personelinde risk değerlendirilmesi, izlem ve profilaksinin nasıl yapılması gerektiği sorusunu 

akla getirmektedir. Bu konunun tartışılması istenilmektedir.
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P-097 
Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Kimler 
Çalışmalı?

Pervin OLGUNDAN1, Zerrin AŞCIŞ 2, Neslihan ÖZTÜRK2, Ayşe ŞEVİK2

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sterilizasyon Birimi, Afyonkarahisar
2 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji   

  Kliniği, Afyonkarahisar

Soru(n)

Yirmi yıldır aşçılık yapan hizmetli personel mutfak kapanınca merkezi sterilizasyon ünitesine verildi.

Olay/Olgu

Sterilizasyon ünitesinde setler ve setlerin içindeki aletler karıştı, tekstil malzemelerine gerekli özen gösterilme-

diği gözlendi. Setler servisler arasında karıştı. Plastik malzemelerin otoklava girdiği görüldü.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Merkezi sterilizasyon ünitesi hemşiresi tarafından tekrarlanan eğitim programı hazırlandı. Sürekli eğitim veril-

mesine rağmen gerekli özen gösterilmediği görüldü. Bir gün boyunca hiçbir şeye dokunmadan ameliyathanede-

ki çalışmalar izletildi. Herhangi bir eksikliğin hastalar için hayati önemi olduğu, doktorun ve cerrahi ekibin bu

eksikliklerden dolayı yaşadıkları sıkıntı personel tarafından gözlemlendi. İşinin ne kadar önemli olduğu, kendi-

nin veya yakınlarının da aynı durumlara düşebileceğini farketmesi için çalışıldı. Eğitimleri ısrarla tekrarlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Hukuki sorumlulukları olan, hastanenin tüm servislerinden malzeme kabul eden ve işin mutfak kısmı olan bir

ünitede her çalışan gerekli eğitimleri almış olmalıdır. Birçok hastanede merkezi sterilizasyon ünitesinde şir-

ket personeli ve hizmetli personeller çalıştırılmaktadır. Merkezi sterilizasyon ünitesinde görevlendirilenler için

belirli merkezler belirlenip zorunlu sertifika programları hazırlanabilir mi ya da çalışanların sağlık personeli

olması yönünde yaptırımlar söz konusu olabilir mi? Konunun tartışılmasını istiyoruz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-098 
HBsAg, Anti-HCV Pozitifl iği Saptanan Sağlık 
Çalışanlarında Görev Yeri Değişikliği Gerekli midir? 

Selcan ARSLAN ÖZEL1

1 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kocaeli

Soru(n)

Riskli bölümlerde çalışan sağlık çalışanlarında HBsAg, anti-HCV pozitifl iği saptandığında görev yeri değişikliği 

gerekli midir? 

Olay/Olgu

Yenidoğan yoğun bakımda çalışan bir hemşire hanımın anti-HCV pozitifl iği saptanmış, çalışan güvenliği komi-

te toplantısında hemşire hanımın görev yerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı tartışıldı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Ben infeksiyon hastalıkları uzmanı olarak uzman görüşü bildirdim; yasal bir gereklilik olmadığını ama riskli ve 

girişimlerin yoğun olduğu bir birim olduğu için, hemşire hanımın rencide edilmeden riskli, girişimsel işlem-

lerin yapılmadığı bir birime alınmasının uygun olacağını bildirdim ama çalışan güvenliği komitesi tarafından 

yasal bir düzenleme olmadığı için hemşire hanımın rencide olacağı da düşünülerek yer değişikliği yapılmama-

sına karar verildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Böyle durumlarda diğer hastanelerdeki uygulama nasıldır? Yasal olarak bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var 

mıdır?

Hastane İnfeksiyonları
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P-099 İşletme Mantığı ve Sterilizasyon Çelişkisi

Ayşe DAŞPINAR1, Büşra ÖZBAY ÇAYLIş Ç 1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Disposable kullanılması gereken cerrahi aletlerin maliyet nedeniyle reusable kullanım amaçlı sterilizasyon sü-

recine dahil edilmek istenmesi.

Olay/Olgu

Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Komitemiz Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Alt Komitesine bağlı ola-

rak çalışmaktadır. Son dönemlerde maliyet nedeniyle hastane stoklarında az bulunan bazı disposable cerrahi

aletlerin sterilizasyonuna yönelik talepler neticesinde hastane yöneticiliği tarafından komitemiz görüşü sorul-

muştur.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Komitemiz ilgili aletlerin sterilizasyon döngüsüne girmesiyle ilgili toplandı. Toplantıya ameliyathane sorumlu

hekimi de katıldı. Aletlerin yüksek maliyeti ve hastaneye getirisini öne sürerek sterilizasyon döngüsü ile hasta-

nenin kar marjının artacağı tezi ile taleplerini yineledi. Komite olarak Sağlık Bakanlığı’nın disposable malze-

melerin reusable kullanılmamasına ilişkin genelgesi gerekçe gösterilerek ilgili disposable aletlerin sterilizasyon

sürecine dahil edilemeyeceğine karar verildi

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Son dönemde kurumların kendi bütçeleri ile kaliteli sağlık hizmeti vermeleri beklentisinin arttığı bir dönem-

deyiz. Ancak malzeme alımları nedeniyle ameliyat maliyetleri ve geri ödemeler nedeniyle kar etmesi beklenen

hastaneler sıkıntı yaşamaktadır. Bu da uygun olmayan işlemlerin yapılmasına neden olabilmektedir. Hastaneler

bu süreci nasıl yönetmelidir?

Hastane İnfeksiyonları
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P-100 Hastaneler Temiz mi?

Ayşe DAŞPINAR1, Büşra ÖZBAY ÇAYLIş Ç 1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Özel koşullarda temizlenmesi gereken hastanelerin temizliği koşullara uygun şekilde yapılamamaktadır.

Olay/Olgu

Hastanemiz karma yoğun bakım ünitesinde aynı haft a içerisinde 16 hastanın 4’ünde Acinetobacter baumannii 

kaynaklı infeksiyonlar gelişmiştir. Antibiyogramları incelendiğinde genel direnç ve kolistin duyarlılığı nedeniy-

le aynı suş olduğu düşünülmüştür.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Yoğun bakım ünitesi incelendi. Sağlık personeli değişikliği olmadığı, hastaların birbiriyle yan yana yatmadığı 

ve bakım veren sağlık çalışanlarının ve primer hekimlerinin farklı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yoğun 

bakım sorumlu hekimi ve hemşiresi ile görüşüldü. Son iki haft alık dönemde sık sık temizlik personeli değiştiği 

ve temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin aksadığı belirtildi. Yoğun bakımda son iki haft a içinde çalışan te-

mizlik personelinin daha önce yoğun bakımda çalışma tecrübesi olmadığı ve riskli alan temizliği konusundaki 

eğitimlerimize katılmadığı tespit edildi. Çalışan personelin de sık sık yer değişikliği nedeniyle motivasyonunun 

olmadığı, temizlik kurallarına uygun temizlik yapılmadığı belirlendi. Konuyla ilgili temizlik şirketi çalışanla-

rının amirleriyle görüşüldüğünde var olan personelin bir kısmının izin nedeniyle bir kısmının da poliklinik 

sekreterliğine geçmesi nedeniyle günlük olarak personel verildiğini belirtti.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Hastane temizliği infeksiyon kontrol programının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak çalışan personelin eğitim 

düzeyi gözetilmeden ve standart bir eğitim almadan çalışmaktadır. Ayrıca kurum içerisindeki görev değişik-

liklerinde çalışanların eğitimleri ve tecrübelerinin göz önünde bulundurulmaması ve komitemiz görüşünün 

alınmaması nedeniyle olası salgınların önü açılmaktadır. Temizlik personeli için neden standart bir eğitim 

programı yoktur?

Hastane İnfeksiyonları
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P-101 Özel Bir Hastanede El Hijyeni Uyumunu 
Artırma Çalışması 

Eda MÜSELLİM1, Burçak VAROL1, Hayriye TAKICI1, A. Orçun OKUR1, Özgür DUMLU1,
Dilek ARMAN1

1 Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul

Soru(n)

Tüm hastane genelinde “El Hijyeni” uyumunu artırmak ve sonuçları değerlendirmek .

Olay/Olgu

Üç aylık dönemlerle takip edilen “El Hijyeni Gözlem Anketleri”nde genel uyumun %60’ların üzerine çıkama-

ması nedeniyle el hijyeni uygulamalarına yönelik bir iyileştirme programı oluşturulması.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?   

Düzenli olarak yapılan “El Hijyeni Gözlem Anketi” 1 Ekim 2013 itibarıyla yeni oluşturulan “El Hijyeni Ekibi”

tarafından yapıldı. Hastane genelinde bölüm bazında el yıkama, el dezenfeksiyonu, eldiven kullanımı ile ilgili

eğitimler sık aralıklarla tekrarlandı. El antiseptik solüsyonların tüm hekim ve hasta odalarına verilmesi sağlan-

dı. El Hijyeni konulu görseller hastane içi digiboardlarda yayınlandı. El antiseptik solüsyonlarının bölüm bazın-

da tüketimi izlendi, tüketimin az olduğu alanlara infeksiyon hastalıkları uzmanı ile düzenleyici önleyici faaliyet

başlatıldı. Yatan hasta katlarında koridorlarda el antiseptiği sayısında artışa gidildi. İnfeksiyon kontrol hemşiresi

ile doğru yıkama teknikleri anlatıldı, uygulamalı kontroller yapıldı (Glove box uygulaması). El Hijyeni gözlem

ekibi ve tercih eden sağlık personeli için el hijyenine vurgu yapan t-shirtler oluşturuldu ve giyilmesi sağlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen 

Konu

Yapılan el yıkama eğitimleri ve farkın-

dalığı artırıcı uygulamalarla ile kısa

bir sürede hastane geneli el hijyeni

uyumunda %8 oranında iyileşme gö-

rülmüştür. Meslek grupları bazında

iyileştirme çalışması ve uygulamalar

devam etmektedir.

 

Hastane İnfeksiyonları
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P-102 Dezenfektan Alımları Kimin Kontrolünde Yapılmalı?

Büşra ÖZBAY ÇAYLIş Ç 1, Ayşe DAŞPINAR1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan yüksek düzey dezenfektanın farklı etken maddeli bir dezenfektanla 

değiştirilmesi ve uygunsuz kullanımı.

Olay/Olgu

Hastanemiz ameliyathanesinde laparoskopik aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu amaçlı gluteraldehid kul-

lanılmaktadır. Ameliyathane stoğunda dezenfektanın bitmesi sonucu ameliyathane stok sorumlusu tarafından 

ayniyat biriminden dezenfektan talebi yapılmıştır. Hastane stoğunda tükenen alet dezenfektanını bulmak için 

ayniyat çalışanı genel sekreterlik stok koordinasyon birimiyle görüşmüş ve birliğe bağlı bir hastaneden alet de-

zenfektanı bulunmuş, alet dezenfektanının alındığı hastane stoklarında tükendi görünen ama mevcutta var olan 

alet dezenfektanı için hastanemiz depolarına herhangi bir giriş işlemi yapılmamış ve doğrudan hastane ame-

liyathanesine teslim edilmiştir. Dezenfektan ameliyathanede önce olduğu gibi herhangi bir işlem yapılmadan 

direkt kullanıma başlanmıştır. Fakat bir süre sonra dezenfektanın çok kötü koktuğunu belirterek komitemize 

başvurulmuştur. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ameliyathane dezenfeksiyon odasında yaptığımız incelemede alet dezenfektanı olarak gelen ürünün gluteralde-

hid olmadığı, hidrojen peroksit parasetik asit kombini bir dezenfektan olduğu, sulandırılmak sureti ile her gün 

yeniden hazırlanması gerektiği tespit edilmiştir. Bu süreçte ameliyathane sorumlu hemşire değişikliği nedeniyle 

MEK kontrollerinin de yapılmadığı tespit edilmiştir. Konu yönetime yazılı olarak bildirilmiş, tüm dezenfektan 

süreçlerinde komitenin etkin olmasının önemi vurgulanmış ve tüm çalışanlara yeni dezenfektanla ilgili eğitim 

verilmiştir. Bu süreçten sonra komitemizin onayı olmadan hastanemiz adına herhangi bir dezenfektan alımı 

yapılmamasına karar verildi.

Bu tür olayların birliğe bağlı herhangi bir kurumda yaşanmaması için genel sekreterlik tarafından dezenfektan 

seçimleri ile ilgili infeksiyon kontrol hekimleri ve infeksiyon kontrol hemşirelerinden oluşan bir komisyon ku-

ruldu. Tüm dezenfektan taleplerin bu komisyonca değerlendirilip birliğe bağlı hastanelerde ürün çeşitliliğinin 

azaltılması dolayısıyla aynı ürünlerin tercih edilmesi veya komisyon bilgisi dışında dezenfektan alımlarının 

önünün kapanması sağlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Dezenfektan alımlarında yetki kimde?

Hastane İnfeksiyonları
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P-103 Nozokomiyal İnfeksiyonlar mı, Maliyet mi?

Ayşe DAŞPINAR1, Büşra ÖZBAY ÇAYLIş Ç 1

1 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Afyonkarahisar

Soru(n)

Nozokomiyal infeksiyonların önlenmesi amacıyla planlanan önleme paketinin (bundle) maliyet nedeniyle uy-

gulanamaması.

Olay/Olgu

Hastanemiz karma yoğun bakım ve nöroloji yoğun bakım ünitelerinde Ocak-Mart 2013 döneminde ventilatörle

ilişkili pnömoni (VİP) olgularında artış nedeniyle VİP hızlarının 2012 UHESA verilerine göre 90. persentile

yükselmesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Soruna yönelik kök neden analizi yapıldı. Birimler birçok defa yerinde denetlendi. Personele ilişkin önemli bir

değişiklik olmadığı belirlendi. Kapalı aspirasyon yapılmadığı, ventilatör devrelerinin etilen oksit yöntemi ile

steril edilerek çok defa kullanıldığı tespit edildi. Açık aspirasyon işlemi öncesi yetersiz el hijyeni sağlandığı ve

işlemin aseptik koşullarda ve uygun şekilde yapılmadığı tespit edildi. Yıkama amaçlı kullanılan sıvıların steril

olmadığı ve bu amaçla 1500 mL’lik hazır su şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Yine hasta yatak başı yüksekliğine

dikkat edilmediği, kaf basıncını ölçümünün yapılmadığı ve kaf ölçüm cihazının olmadığı belirlendi.

Bu gözlemler sonucunda VİP’in önlenmesi için VİP bundle paketi hazırlanmasına karar verildi. Pakette bulu-

nacak maddeler kanıt düzeyi yüksek uygulamalar göz önünde bulundurularak hazırlandı. Pakette uygun el hij-

yeni, kapalı aspirasyon sistemi kullanılması, açık aspirasyon yapılacak ise aseptik koşulların sağlanması,doğru

aspirasyon, aspirasyon yıkama sularının steril olması, klorheksidinli ağız bakımı yapılması, kaf ölçümü ve yatak 

başı yüksekliğinin 30-45° olması planlandı. Ayrıca, ventilatör devrelerinin sterilizasyon ile reusable kullanımı

önlendi ve VİP’in önlenmesi ve el hijyeni eğitimi verildi. Komitemizin VİP bundle paketini uygulayabilmesi

için alımı yapılması gereken kapalı aspirasyon sistemi, steril su, kaf ölçüm cihazı, klorheksidinli ağız bakım

kitlerinden yalnızca steril su alınabildi. Diğer taleplerimizden kapalı aspirasyon sistemi genel sekreterlik satın

alma birimine gönderildi ama 6 ay geçmesine rağmen süreç tamamlanamadı. Kaf ölçüm cihazı ve klorheksidinli

ağız bakım kitleri maliyet nedeniyle alınamadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Satın alma süreçleri ve alınması gereksiz görülen malzemeler nedeniyle önleyemediğimiz olası infeksiyonların

düşünülmemesi ve maliyet-etkin çalışmak adına hastanelerin en önemli kalite göstergelerinden biri olan infek-

siyon hızlarının gözardı edilmesi. İnfeksiyon mu? Maliyet mi?

Hastane İnfeksiyonları
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Hastane İnfeksiyonları

P-104 HCV ile Temas Sonrası Takip

Esma GÜLEŞENŞ 1

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Soru(n)

HCV’li bir hasta üzerinde işlem yapılırken sağlık çalışanının gözüne kan sıçraması.

Olay/Olgu

HCV pozitif bir hastanın üzerinde işlem yapılırken bir meslektaşımın gözüne kan sıçrıyor. Olay sonrasında 

hızla yıkama yapılıyor. Başka yapılması gereken bir şey olup olmadığı konusunda başvurdu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Temas sonrası bir profilaksi olmadığından sağlık çalışanına sadece yıkama yapması önerilmiştir. Bazal karaciğer 

fonksiyon testleri ve anti-HCV bakılmıştır. Karaciğer fonksiyon testleri normal ve anti-HCV negatif olan hasta-

ya birinci ayda karaciğer fonksiyon testi ve HCV-RNA bakılmak üzere kontrole gelmesi söylenmiştir. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Temas sonrası izlem nasıl olmalı ve ne zaman takipten çıkarılmalıdır? Kornea teması sonrası bulaş riski var 

mıdır, varsa ne kadardır?
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P-105 İntravasküler Kateter İnfeksiyonları ve Önlem

Ayşe ARIKAN1, Emrah GÜLER1, Meryem GÜVENİR1, Dilek BAYTAŞ2, Serdar SUSEVER3, 
Kaya SÜERy 4

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Lefk oşa, KKTC 
4 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

İntravenöz kateter kullanımı sonrasında gerekli önlemler alınabilmiş mi? 

Olay/Olgu

2011-2013 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına ser-

visler ve yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalardan gönderilen 311 intravenöz kateter ucu kültürü

değerlendirilmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

İntravenöz kateter ucu kültüründen 205 (%66)’inde üreme olmazken, 106 (%34)’sında üreme saptandı. Üreme

saptanan kültür sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. En sık koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) [21 (%20)] izole

edildi. Ancak klinik ile değerlendirildiğinde KNS suşlarında infeksiyon açısından anlamlı bulgu saptanmadı. Bu

süre içinde sağlık çalışanları; el hijyeni, intravasküler kateter takılması, bakımı ve intravasküler kateter ile ilişkili

infeksiyonları önlemede alınması gereken infeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgilendirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Kardiyoloji servisinden gönderilen numunelerde 22 (%21) en yüksek pozitifl ik saptanırken, ikinci sıklıkta nö-

roşirürji servisinde 20 (%19), kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 14 (%13) ve en düşük genel cerrahi

servisinde 2 (%2) olarak belirlenmiştir. El yıkama alışkanlıkları ile ilgili olarak yapılan gözlemde ise el hijyenine

en uyumlu olan servis genel cerrahi servisi olarak gözlenmiştir. Sağlık çalışanlarının eğitimi periyodik olarak 

tekrarlanmalı, periferik vasküler kateterler ve santral vasküler kateterlerin takılması ve bakımı eğitimli personel

tarafından yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Tablo 1. İzole edilen gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin ve mayaların yüzde dağılımı

Gram-Pozitif Üreme (%) Gram-Negatif Üreme (%)

KNS 21 (%20) Escherichia coli 11 (%10)

Enterococcus spp. 18 (%17) Klebsiella pneumoniae 10 (%9)

Staphylococcus aureus 6 (%6) Acinetobacter baumannii/Calcoaceticus complex 7 (%7)

Bacillus cereus 1 (%1) S. maltophilia

Pseudomonas aeruginosa

6 (%6)

5 (%5)

Mantar 15 (%13) Enteobacter spp.

Proteus mirabilis

Serratia spp.

3 (%3)

2 (%2)

1 (%1)

Hastane İnfeksiyonları
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P-106 Orijinal Ambalajından Başka Bir Kaba Aktarılan 
Antiseptiklerin Son Kullanım Tarihleri

Yunus GÜRBÜZ1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK1, Esengül ŞENDAĞ2,
Asiye TEKİN2, Ganime SEVİNÇ2, Aysun ACUN2

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara

Soru(n)

Orijinal ambalajından diğer bir kaba aktarılan antiseptiklerin son kullanım tarihi ne olmalıdır?

Olay/Olgu

Bilindiği gibi antiseptik olarak kullanılan birçok ürün hasta için kullanılacağı zaman daha küçük kaplara ak-

tarılarak kullanılmaktadır. Bu durumda orjinal ambalajda belirtilen son kullanım tarihleri geçerliliğini yitir-

mektedir. Kalite standartları gereği hastanede kullanılan bu tür ürünlerin üzerinde son kullanım tarihi olması 

gerektiğinden ve etkinlik açısından da önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Yaptığımız incelemede konuyla ilgili çok fazla bilgi olmadığını, mevcut bilgilerinde çok fazla bilimsel çalışmaya 

dayanmadığını gördük. Elde ettiğimiz bilgilere göre bazı antiseptiklerin son kullanma tarihleri şöyledir; 

Stok şişesinde alkol: üreticinin son kullanım tarihine kadar başka bir kaba aktarıldıysa: 30 gün,

Stok şişesinde batikon üreticinin: son kullanım tarihine kadar,

Başka bir kaba aktarıldıysa: 90 gün,

Stok şişesinde klorhekzidin üreticinin son kullanım tarihine kadar,

Klorhekzidin başka bir kaba aktarıldıysa: 30 gün,

Oksijenli su %3 açıldıktan sonra: 30 gün,

Oksijenli su %6: üreticinin son kullanım tarihine kadar.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Orijinal ambalajından başka bir kaba aktarılan antiseptiklerin (alkol, povidon iyot vb.) son kullanım tarihleri 

konusunda literatürün değerlendirilerek bir uzlaşıya varılması.

Hastane İnfeksiyonları
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P-107 Hastane Tadilat Çalışmaları Esnasında İnfeksiyon 
Kontrolünde Karşılaşılan Zorluklar

Pınar KORKMAZ1, Nevil AYKIN1, Hakkı Mustafa GÜLDÜREN1, Figen ÇAĞLAN ÇEVİK1, 
Yeşim ALPAY1

1 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Eskişehir

Soru(n)

Son 6 ayda hastanemizde devam eden tadilat ve yeniden yapım çalışmaları sırasında infeksiyon kontrol komi-

tesince alınan kararlara uyumda sıkıntı yaşanması.

Olay/Olgu

Son 6 aydır hastanemizde devam eden tadilat ve yeniden yapım çalışmaları sırasında infeksiyon kontrol ekibin-

ce hazırlanmış olan talimata uyumda eksikliklerin olduğu tespit edildi. Tadilat çalışmaları sırasında saptanan

eksiklikler öncelikli olarak yazılı bir şekilde hastane idaresine iletilmiş, ancak önlemlerin alınmasında istenen

gelişme tam olarak sağlanamamıştır. Bunun üzerine infeksiyon kontrol hekimleri ve hastane idaresi tarafından

ortaklaşa toplantı yapıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Yapılan toplantıda öncelikli olarak komite tarafından tespit edilen eksiklikler bir kez daha vurgulandı. Konuyla

ilgili olarak hastane yönetimi tarafından infeksiyon kontrol önlemleri alınması konusunda karşılaşılan zorluklar

belirtildi. Komite tarafından infeksiyon önlemlerinin sağlanması konusunda idare tarafından belirtilen sorun-

lara çözüm önerileri getirildi. Yeni olarak planlanan tadilat ve yeniden yapım çalışmaları ile ilgili bilgi alındı ve

yapılması gereken önlem çalışmaları planlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnfeksiyon kontrol komiteleri tadilat çalışmaları sırasında infeksiyon kontrolüyle ilgili olarak karşılaştıkları so-

runları yazılı olarak hastane idaresine bildirmekte ancak çözüm konusunda inisiyatif alamamaktadır. Bu konu-

da neler yapılabilir?

Hastane İnfeksiyonları
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P-108 Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı; Kuzey Kıbrıs 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Deneyimi

Emrah GÜLER1, Meryem GÜVENİR1, Ayşe ARIKAN1, Dilek BAYTAŞ2, Kaya SÜERy 3

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Lefk oşa, KKTC 
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

Antibiyotik politikasını belirleyebilmek amacıyla hastane infeksiyonları etkenleri ve direnç paternlerini ortaya koymak hedefl endi. 

Olay/Olgu 

Hastane infeksiyonları, hastanede yatış süresinin artması ve maliyet açısından oldukça büyük öneme sahipken, hastanelerin kalite 
standartlarının da göstergesi olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Ağustos 2010-Aralık 2013 tarihleri arasında Yakın Doğu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gelişen nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç 
durumlarının değerlendirilmesi yapıldı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastalar her gün infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı tarafından muayene edildi ve infeksiyon kontrol ekibi iş-
birliğiyle veriler toplandı. Çalışmamızda, mikrobiyoloji laboratuvarına YBÜ ve servislerden gönderilen örnekler çalışıldı ve üreme 
saptanan 806 hasta numunesi [kan kültürü, balgam, katater ucu, derin trakeal aspirat (DTA), idrar, apse/yara, beyin omurilik sıvısı 
vb.] retrospektif olarak değerlendirildi. Üreme saptanan kültürlerin büyük kısmı idrar (%26, n= 210), DTA (%22, n= 175) ve kan 
kültürü (%17, n= 135) numunelerinden oluşmaktaydı. İzole edilen mikroorganizmaların 253 (%31)’ü gram-pozitif, 457 (%57)’si 
gram-negatif bakterilerden ve 96 (%12)’sı ise mayalardan oluşmaktaydı. Escherichia coli %15 (n= 120) en sık izole edilen bakteri 
iken, sırasıyla koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) %15 (n= 119), Pseudomonas spp. %11 (n= 88), Staphylococcus aureus %8 (n= 
8), Klebsiella spp. %8 (n= 64), Acinetobacter baumannii %8 (n= 63), Enterococcus spp. %7 (n= 58) ve Candida spp. %12 (n= 96) en 

Tablo 1. Gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin antibiyotik direnç yüzdeleri

Gram-Pozitif Direnç Gram-Negatif Direnç

Penisilin %82 Tetrasiklin %78

Oksasilin %79 Sefazolin %55

Eritromisin %72 Trimetoprim-sülfametoksazol %52

Ampisilin %72 Siprofl oksasin %50

Norfl oksasin %65 Ampisilin/Sulbaktam %49

Sefazolin %48 Sefotaksim %48

Tetrasiklin %47 Norfl oksasin %48

Klindamisin %46 Sefuroksim %43

Trimetoprim-sülfametoksazol %40 Levofl oksasin %41

Rifampin %35 Seft azidim %40

Gentamisin %32 Aztreonam %39

Nitrofurantoin %21 Nitrofurantoin %39

Levofl oksasin %19 Seft riakson %38

Teikoplanin %16 Tikarsillin/Klavulanik asit %37

Quinopristin/Dalfopristin %11 Gentamisin %37

Vankomisin %6 Amoksilin/Klavulanik asit %34

Daptomisin %1 Sefoksitin %33

Linezolid %1 Sefepim %24

Piperasilin/Tazobaktam %23

Amikasin %22

İmipenem %20

Meropenem %19

Ertapenem %14

 Kolistin %11

çok görülen diğer mikroorganizmalardı. Stafilo-
kok türlerinden %57’si metisiline dirençli koagü-
laz-negatif stafilokok iken; %23’ü metisiline di-
rençli S. aureus (MRSA) idi. İzole edilen 
gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin antibi-
yotik direnç durumları Tablo 1’de verilmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

İnfeksiyonların sistemlere göre dağılımına bakı-
lacak olursa bir çok hastanede olduğu gibi bizim 
hastanemizde de üriner sistem infeksiyonları ve 
solunum sistemi infeksiyonları ön planda görül-
mektedir. Etken mikroorganizmaya göre değer-
lendirecek o0lursak gram-negatif etkenler ön 
planda görülmektedir. Hastane infeksiyonlarının 
tedavisinde başarılı olabilmek için yataklı servis-
lerde gelişen infeksiyonlarda etken mikroorga-
nizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının sürekli 
olarak takip edilmesi gerekmektedir. YBÜ’lerde 
antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların 
görülmesinin başta gelen nedeninin uygunsuz 
antibiyotik kullanımı olduğundan infeksiyon 
kontrol komitelerinin denetimi altında hastanele-
rin kendi antibiyotik politikalarını geliştirilmeleri 
gerekmektedir. Sonuç olarak çalışmamızın hasta-
nemizdeki etkin infeksiyon kontrol stratejilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşün-
mekteyiz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-109 Sağlık Çalışanlarında Riskli Tüberküloz Teması 
Sonrası Profilaksi Önerileri 

Gülçin TELLİç 1, Berna ÖZDEMİR KEPEK1, Tuğba ÖZDİL1, Murat DİZBAY1, Kenan HIZEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Sağlık çalışanlarında riskli tüberküloz teması sonrası profilaksi önerileri.

Olay/Olgu

Altmış beş yaşında kadın hasta Kasım 2013 tarihinde karın ağrısı, oral alım bozukluğu nedeniyle acil servise

başvurdu ve akut karın tanısı ile genel cerrahi yoğun bakıma yatırıldı. Çekilen karın tomografisinde yaygın

LAP’ları olan hastaya girişimsel radyoloji tarafından görüntüleme eşliğinde LAP biyopsisi yapıldı. Solunum

sıkıntısı nedeniyle çekilen toraks BT’de yaygın buzlu cam alanları görülmesi üzerine bronkoskopi yapıldı. Asi-

di olan hastadan periton sıvı örneği alındı. Yapılan mikroskopik incelemesinde ARB (++++) olarak saptandı.

BAL örneğinde ise ARB (++) olarak raporlandı. Hastanın biyopsi sonucu nekrotizan granülomatöz infeksiyon

ile uyumlu geldi. Hasta miliyer tüberküloz olarak kabul edildi. Tanı anına kadar herhangi bir izolasyon uygu-

lanmayan hasta ile teması olan personeller sağlık çalışanları infeksiyon polikliniğine yönlendirildi. Hasta ile 2

saatten uzun süreli ve eğer invaziv işlem yapıldı ise yarım saatten uzun süreli teması olan personellere PPD testi

yapıldı, 10 mm ve altı olanlara 1 haft a sonra PPD testi tekrar edildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta ile riskli teması olan hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi ve doktorlardan oluşan 30 personele yapılan

PPD’lerin 13 tanesi 15 mm ve üzeri olarak ölçüldü. Hepsinin BCG skarı mevcuttu. Bu kişilere aktif infeksiyon

varlığı açısından karaciğer fonksiyon testi, akciğer filmi ve TİT bakıldı. Hiçbirinde aktif infeksiyon saptanmadı.

Bu kişilere 6 aylık izoniazid profilaksisi önerildi. Personellerden 7 tanesi profilaksiyi kabul etti. PPD değeri 15

mm altında olan 17 kişiye 3 ay sonra PPD tekrarı önerildi. 3 ay sonra yapılan PPD’lerde 6 mm ve üzerinde artış

olması halinde profilaksi verilmesi planlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Tüberkülozun endemik olduğu ve çoğunluğun BCG aşısının olduğu ülkemizde temas sonrası bakılan PPD

değerleri özellikle sağlık çalışanlarda, ciddi oranda temas riski bulunduğundan yüksek çıkmaktadır. Ancak bu

kişilerin çoğunda aktif infeksiyon tablosu bulunmamaktadır. Böyle durumlarda genel eğilim olan 15 mm ve

üzerindeki değerlere profilaksi vermek uygun mudur? Bu kadar fazla profilaksi verilecek olması direnç oran-

larını ne düzeyde etkiler? Verilecekse izoniazid ile birlikte rifampisinin ikilli olarak verilmesi tercih edilmeli

midir? Bu konudaki yurt dışı kaynaklı kılavuzların ülkemize uyarlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi

temaslar ve ne tür girişimler hangi sürelerde riskli temas olarak kabul edilmelidir?

Hastane İnfeksiyonları
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P-110 Glukoprotaminin Endoskop Dezenfeksiyonunda 
Kullanımı

Bedia MUTAY SUNTUR1, Ferit KUŞCU1, Gürkan YILMAZ1, Berrin ÜNLÜ1, 
Zehra DOĞAN TOMUL1, Hava KAYA1, Perihan Aylin DALKIRAN1

1 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana

Soru(n)

Glukoprotamin endoskopların dezenfeksiyonunda yüksek düzey dezenfektan olarak kullanılabilir mi?

Olay/Olgu

İnfeksiyon kontrol komitesi tarafından hastanemizde aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için ortofitaldehit 

(OPA) kullanılması kararı alınmıştı. Ancak endoskopi ünitesinde çalışan sağlık personelleri, yeterli havalan-

dırması olmayan ünitede OPA kullanımıyla ağız ve gözlerinde yanma ve giysilerde boyanma gibi sorunlarla 

karşılaştıklarını belirttiler. Komite toplantısı sırasında sterilizasyon ünitesi sorumlusu cerrah tarafından OPA 

yerine glukoprotaminin yüksek düzey dezenfeksiyon için kullanılabileceği, çalışan sağlığı açısından güvenilir ve 

maliyetinin düşük olduğu belirtildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Glukoprotamin ile ilgili literatür bilgileri ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon rehberleri araştırıldı. Konuyla ilgili 

deneyimli kişilerle sözel irtibata geçildi. Glukoprotaminin dezenfektan olarak kullanılabileceğine dair çalışma-

lar olmasına rağmen, CDC’nin 2008 yılında çıkan Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Rehberinde glukoprotamin, 

yüksek düzey dezenfektanlar arasında sayılmayıp, daha ileri araştırma yapılması gereken bileşiklerden biri ola-

rak belirtilmiştir. Yine FDA tarafından yeniden kullanılabilir medikal aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu 

için onaylanmış dezenfektanlar arasında bulunmamaktadır.

Dünya Gastroenteroloji Organizasyonunun, Endoskopların Dezenfeksiyonu Rehberinde ve ülkemizin ulusal 

rehberi olan Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Rehberinde de glukoprotamin öneriler arasında yer almamaktadır. 

Ayrıca yapılan çalışmalarda glukoprotaminin tüberkülosidal aktivitesinin olmadığı; bazı virüslere karşı virüsi-

dal etkisinin bulunmadığı belirtilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında alet uyumu ve personel sağlığı açısından 

güvenilir olduğunun belirtilmesine rağmen, glukoprotaminin hastanemizde endoskopların dezenfeksiyonunda 

kullanılması uygun bulunmadı. Yapılacak daha fazla çalışmalar sonucu, rehberlerde yerini alması durumunda 

yüksek düzey dezenfektan olarak kullanımının yeniden gözden geçirilmesi planlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Glukoprotamin veya benzer dezenfektanların rutin kullanıma dahil edilmeleri için hangi şartlar gereklidir? Bu 

konuda yasal düzenleme var mıdır?

Hastane İnfeksiyonları
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P-111 Aktif Tüberkülozlu Hasta İzolasyonu

Cengiz UZUNg 1

1 Özel Alman Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Soru(n)

Negatif basınçlı izolasyon odası olmayan bir hastanede basil saçan aktif akciğer tüberkülozlu bir hastanın izo-

lasyonu nasıl yapılmalı ve koruyucu önlemler neler olmalıdır?

Olay/Olgu

Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından akciğer tüberkülozu ön tanısı ile tetkik için hastanemize yatırılan bir has-

tanın izolasyonu konusunda infeksiyon kontrol hemşiresinden görüş sorulmuştur. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hastanın tanısının kesin olmaması, hastanemiz hekimine özellikle refere edilmiş olması ve özel bir hastane

olmamız nedeniyle yatırılan hasta başka bir kuruma sevk edilemedi. Hastanemizde negatif basınçlı izolasyon

odası olmadığı için infeksiyon kontrol hemşiresinin önerileri;

1. Hastanın tek kişilik bir odada yatırılması,

2. Ziyaret yasağı konması,

3. Hastanın zorunlu olmadıkça oda dışına çıkarılmaması, çıkarılacaksa hastaya cerrahi tipte maske ta-

kılması,

4. Odaya girip çıkanların N95 maskesi kullanması,

5. Odada devamlı olarak taşınabilir hepafiltreli hava temizleyici kullanılması olmuş.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Mycobacterium tuberculosis, suçiçeği, kızamık gibi bazı etkenlerin neden olduğu infeksiyonlarda standart izo-

lasyon önlemlerine ek olarak solunum izolasyonu da önerilmektedir. Hastanın özellikle negatif basınçlı bir izo-

lasyon odasında yatırılması kuvvetle önerilmektedir. Ancak negatif basınçlı odanın her hastanede olmaması

nedeniyle, sıklıkla diğer önerilen ve daha pratik önlemler uygulanmaktadır. Bu önlemlerin gücünü, N95 mas-

kesinin kaç defa kullanılabileceğini ve oda havasının pencereleri açarak değiştirilmesi konusunun tartışılması

istenmektedir.

Hastane İnfeksiyonları
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P-112 
Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı ile 
İlgili Sorunlar

H. Arzu YAŞARŞ 1, Burak BİLGİN1, Ahmet Çağkan İNKAYA2, Serhat ÜNAL2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Vankomisine dirençli enterokok (VRE) ile kolonize olgu sayısında, özellikle son zamanlarda, artış.

Olay/Olgu

Hastanemizde VRE kontrolü açısından rutin sürveyans yapılmaktadır. Kolonizasyon tespit edilen hastalar ise 

sıkı temas izolasyonuna alınarak takip edilmektedir. VRE (+) tespit edilen hastanın yanındaki yatağa da sadece 

VRE (+) hasta yatırılabilmektedir. Servislerimizde 6 hastadan fazla VRE (+) hasta tespit edildiğinde de servis-

lere yatışlar durdurulmaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemizde VRE (+) hastaların odalarının temizliği infeksiyon kontrol komitesi gözetiminde özel olarak 

yapıldı. Hasta ve yakınlarına VRE kontrolü hakkında eğitim verildi. Taramalara belli aralıklarla devam edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Risk altında olduğu düşünülen kliniklerde VRE taraması yapılmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 

geri ödeme problemi nedeni ile acil servis birimlerinde VRE taraması yapılamıyor. Acil servislerde epidemiyo-

lojik olarak önemli çok ilaca dirençli bakteri sürveyansı yapılabilmesi hastane genelinde infeksiyon kontrolünü 

kolaylaştırabilir mi?

Hastane İnfeksiyonları



154554 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-113 
Çalışan Sağlığı Taramalarını Doktorlar Neden 
Önemsemiyor?

Fatma CİVELEK ESER1, Gökçe ÖZTÜRK1, Gül Ruhsar YILMAZ1, Tümer GÜVEN1,
Zeliha KOÇAK TUFAN1, Rahmet GÜNER1, Mehmet A. TAŞYARAN1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

   Kliniği, Ankara

Soru(n)

Çalışan sağlığı programı altında personel taramaları için ulaşılabilen oranların hemşireler arasında %88.8 iken

doktorlar arasında %55.9 olması ve doktorların yaklaşık yarısının personel sağlığı birimine başvurmaması.

Olay/Olgu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personel sağlığı

birimine başvuru kayıtları çalışılan kliniğe ve meslek grubuna göre retrospektif olarak değerlendirildi. Ayrılan

ve yeni başlayanlar da dahil olmak üzere 2011-2013 yılları arasındaki toplam 800 personel kaydı incelendi.

Cerrahi klinik hemşireleri arasında başvuru oranı %84.7; dahili klinik hemşireleri arasında %92.6 olarak tespit

edildi. Buna karşılık cerrahi ve dahili kliniklerden doktor başvuruları sırası ile %61.9 ve %51.3 olarak bulundu.

Cerrahi kliniklerde doktorlar arasında arasında en çok başvuru kadın hastalıkları ve doğum kliniği (%100), en

az başvuru beyin cerrahisi kliniği (%19) ve göz kliniğine (%25) aitti. Dahili klinikler değerlendirildiğinde ilk 

sırada nöroloji kliniği doktorları (%100) yer alırken en az aile hekimleri (%32) ve göğüs hastalıkları (%50) dok-

torlarının başvurusu olduğu tespit edildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Personel sağlığı biriminde çalışan hemşire tüm kliniklere ve klinik dışı birimlere giderek sağlık taramaları için

başvurulması gerektiği, olası riskli temas ve yaralanmalara karşın öncesinde mevcut serolojik/immünolojik du-

rumların kayıt altında olmasının önemini sağlık personeli ile yüz yüze görüşerek anlattı. Hastane genelinde ve

klinik bazındaki tüm eğitim toplantılarında özellikle hekimlerin sağlık taramaları ile ilgili kayıtlarının eksik 

olduğu ve tamamlanması için personel sağlığına başvurmaları istendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Sağlık çalışanları arasında doktorlar ve hemşireler benzer riskli temas ve cerrahi işlemler ile karşılaşıyor olması-

na rağmen iki grup arasında başvuru oranlarında belirgin farklılık bulunmaktadır. Bu durum doktorların kendi

takiplerini yapabiliyor olduklarını düşünmelerinden ya da kayıt ve takip sistemini önemsiz buluyor olmaların-

dan kaynaklanabilir.

Hastane İnfeksiyonları
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Hastane İnfeksiyonları

P-114 
Organ Transplantasyonu Ünitesinde ERCP Sonrası 
Acinetobacter baumannii Salgını

Zülal ÖZKURT1, Ayşe ALBAYRAK1, Emine PARLAK1, Kemalett in ÖZDEN1, İclal HALICI2

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Erzurum

Soru(n)

Karaciğer transplantasyonu olan üç hastanın aynı haft a olan infeksiyon tablosu.

Olay/Olgu

Organ transplantasyonu ünitesine yapılan rutin ziyaretler esnasında karaciğer transplantasyonu yapılan üç has-

tada aynı haft a yüksek ateş ve genel durum bozukluğu olduğu ve her üçünün de çeşitli kültürlerinde Acinetobac-

ter baumannii ürediği farkedildi. Her üç hastaya da son haft a içerisinde ERCP yapıldığı saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastalara uygun tedaviler başlandı. Acilen ERCP ünitesi kontrol edildi. Kültürler alındı. Alınan kültürlerde 

ERCP cihazının içinde bulunan su kabında A. baumannii üredi. Yeni gelen personel bilmediği için bu kabın ste-

rilizasyonunun yapılmadığı farkedildi. Hem sorumlu hemşirenin hem de temizlik personelinin aynı anda yıllık 

izne ayrıldığı, yerine yeni gelen kişilerin ise o ünitenin sterilizasyon uygulamalarını yeterince bilmediği anla-

şıldı. Ünitenin temizlik ve dezenfeksiyonu ile ilgili eğitimler yeniden yerinde yapıldı. Mevcut talimatlara sıkıca 

uyulması gerektiği bildirildi. Sterilizasyon talimatları görsel bir şekle dönüştürülerek (fotoğraf ve şemalarla) 

ilgili alanlara asıldı. ERCP ve endoskopi üniteleri her gün ziyaret edilerek uygulamalar denetlendi. Sonrasında 

ERCP kaynaklı infeksiyon saptanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

ERCP ve endoskopi üniteleri infeksiyon kontrol ekibi tarafından daha sık ziyaret edilmeli, talimatlara uyum sıkı 

bir şekilde denetlenmeli, özellikle yıllık izin dönemleri gibi personel değişikliğinin yoğun olduğu dönemlerde 

denetimler artırılmalıdır. İzin dönemlerinde sorumlu hemşirenin yerine gelen hemşire ve personeli uygulama-

larla ilgili bilgilendirmesi sağlanmalıdır. Bu konuya dikkat çekilmesi istenmiştir.
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P-115 
İntrakraniyal Kitle Operasyonu Sonrası 
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu: Üç Olgu

Sibel ALTUNIŞIK TOPLUŞ 1

1 Malatya Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Malatya

Soru(n)

Yakın zamanda intrakraniyal kitle operasyonu geçirmiş olgularda ateş yüksekliği ve santral sinir sistem infek-

siyonu.

Olay/Olgu

Benzer öykü, fizik muayene ve klinik ile başvuran üç olgudan, birinci olgu 29 yaşında erkek hasta yaklaşık 10

gün önce intraserebellar kitle nedeniyle opere edilmişti. Bilinç bulanıklığı, ateş yüksekliği mevcuttu. İkinci olgu

34 yaşında erkek hasta benzer şekilde yaklaşık 1 haft a önce intrakraniyal kitle nedeniyle opere edilmişti. Hasta-

nın bilinci açıktı. Ancak şiddetli baş ağrısı ve ateş yüksekliği mevcuttu. Fizik muayenesinde ense sertliği vardı.

Üçüncü hasta 71 yaşında kadın hasta, 13 gün önce intrakraniyal kitle nedeniyle opere edilmişti. Bilinç bulanık-

lığı, ateş yüksekliği ve ense sertliği mevcuttu. Her üç hastanın da kliniğimize başvurmaları 3-4 gün arayla oldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Her üç olguda da santral sinir sistemi infeksiyonu ön tanısı ile LP yapıldı. Birinci olgumuzda BOS’da direkt hüc-

re (thoma) muayenesinde 90 lökosit/mm3, ikinci olgumuzda 190 lökosit/mm3 saptandı. Üçüncü olgumuz genel 

durum bozukluğuyla ileri bir merkeze sevkedildi. Olgulardan alınan BOS kültürlerinde üreme saptanamadı. İlk 

iki olgunun antibiyoterapi sonrası şikayetleri geriledi ve kontrol BOS muayenelerinde hücre saptanmadı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Yeni hizmete giren bir merkez olan hastanemizde benzer öykü, şikayet ve fizik muayene bulgularıyla kliniğimi-

ze başvuran hastaların olması sonrası durum ilgili cerrahi bölüm ve infeksiyon komitesiyle görüşüldü. Komite

tarafından hastane kaynaklı infeksiyon olabileceği nedeniyle gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Yeni

olguların ortaya çıkması yönünden daha önceki BOS örneklerinde üreme saptanamamış olması sebebiyle labo-

ratuvar ile daha dikkatli olunması yönüyle irtibata geçildi. 

Hastane İnfeksiyonları
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P-116 Tomografi Çekilen Hastalarda Bakteremi

Zülal ÖZKURT1, Esra TANRIVERDİ2, Asuman ARAS3

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Erzurum

Soru(n)

İnfeksiyon kontrol komitesinin rutin konsültasyon ziyaretleri esnasında hastanemizde farklı cerrahi servislerde 

yatmakta olan ve tomografi çekilen dört hastada çekim sonrası ateş ve bakteremi tablosu gelişmesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastalara ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. Acilen radyoloji servisi, tomografi çekim alanı ziyaret edildi. 

Tomografi esnasında yapılan işlemler kontrol edildi. Sulandırma için açılmış bir serumun birkaç gündür kul-

lanılmakta olduğu anlaşılması üzerine solüsyon hemen kültür için laboratuvara gönderildi. Gerekli eğitimler 

yapıldı. Açılan solüsyonların aynı gün içinde kullanılmadığı taktirde atılması söylendi. Gerekli asepsi anlatıldı. 

Bu tarihten sonra benzer olgu ile karşılaşılmadı. Kültürde pek çok antibiyotiğe duyarlı Pseudomonas aeruginosa 

üredi. Hastalarda birinci bakteremiden sonra sorun yaşanmadı ve şifa ile taburcu edildiler.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hastane içindeki uygulamalarda her zaman dikkatli olunmalı, sulandırma solüsyonları mümkünse tek kulla-

nımlık olmalı ya da aynı gün içinde atılmak üzere kullanılmalıdır. Beklemiş solüsyonlar bakteriyel üreme için 

uygun ortamlar oluşturmakta olup özellikle Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. gibi nonfermentatif bak-r

teriler bu tip ortamlarda kolayca çoğalarak hastane infeksiyonları için odak oluşturabilirler. İnfeksiyon kontrol 

komitesi rutin kontrolünde olmayan radyoloji kliniği pekçok çekimin yanı sıra tanısal ve terapötik invaziv işle-

min de yapıldığı yerdir. Bu nedenle infeksiyon kontrol komitesi bu alanda da sterilizasyon ve dezenfeksiyon ge-

rektiren noktalarda gerekli talimatları oluşturmalı ve eğitimleri yapmalı, uygulamaların takibini de yapmalıdır.

Hastane İnfeksiyonları
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P-117 Anjiyografi Sonrası Bakteremi Gelişimi

Zülal ÖZKURT1, Esra TANRIVERDİ2, Yekta GÜRLERTOP3, Şule KARAKELLEOĞLU3,
Gülseren KÜZECİ4
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Erzurum

Soru(n)

Hastanemiz kardiyoloji bölümü anjiyografi ünitesinde aynı ay içerisinde anjiyografi yapılan hastaların bir kıs-

mında işlemi takiben ateş geliştiği infeksiyon kontrol komitesine bildirildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Anjiyografi ünitesi ziyaret edildi. Tüm uygulamalar gözden geçirildi. Tüm malzemeler tek kullanımlıktı. Bek-

lemiş solüsyon, ilaç vb. saptanmadı. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarında herhangi bir hata saptan-

madı. Özellikle gece acil şartlarda yapılan anjiyografilerden sonra sorun yaşandığı ifade edildi. İşlem esnasın-

da personellerden birinin asepsi kurallarına uymadığı steril eldiven ile steril olmayan bir monitör düğmesine

dokunduğu aynı eldiven ile tekrar steril işleme döndüğü saptandı. Dokunduğu yüzeyden ve tüm anjiyografi

ünitesinden kültürler alındı. Oldukça duyarlı Enterobacter spp. üredi. Tüm personele anjiyografi ünitesi içinr

uygulanması gereken temizlik, asepsi-antisepsi, dezenfeksiyon konusunda eğitim verildi. Aralıklı olarak birkaç

ay süresince eğitimler tekrarlandı. Benzer olgulara rastlanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Anjiyografi ünitesi her gün çok sayıda hastaya hizmet verilen, yarı steril bir alan olup bu ünitedeki uygulamalar

infeksiyon kontrol komitesi tarafından denetlenmeli, temizlik ve dezenfeksiyon talimatları yanısıra personel

eğitiminin sürekliliği sağlanmalıdır.

Hastane İnfeksiyonları
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P-118 Sıvı Sabun Kaynaklı Burkholderia cepacia 
Salgınının Önlenmesi

Kayay  SÜER1, Ayşe ARIKAN2, Dilek BAYTAŞ3, Aslı AYKAÇ4, Tamer ŞANLIDAĞ5

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Lefk oşa, KKTC
4 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
5 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa

Soru(n)

Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kullanılmak üzere alınan sıvı sabunlarda Burkholderia cepa-

cia complex kontaminasyonunun saptanması.

Olay/Olgu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi hastaneye alınan sıvı sabunları kullanılmadan 

önce randomize olarak bakteriyel kontaminasyon açısından değerlendirilmektedir. Alınan 4 (%6) numunede 

bakteriyel kontaminasyon saptanması sonucu kullanılmamış olan tüm sabunlar (n= 72) mikrobiyolojik incele-

meye alındı. Numuneler %5’lik koyun kanlı besiyeri ile Eosin Methylene Blue (EMB) besiyerlerine ekildikten 

sonra 24-48 saat 35oC’de inkübasyona bırakıldı. Üreme tespit edilen besiyerleri bakteriyel identifikasyon ve 

antibiyotik durumunun belirlenebilmesi için üretici firmanın talimatına uygun olarak Phoenix 100 cihazına 

yüklendi. Taramaya alınan 72 sıvı sabundan 42 (%58)’sinde üreme tespit edildi. Tüm numunelerden izole edilen 

tek bakteri türü B. cepacia complex olarak saptandı. Antibiyotik direnç durumları ise; seft azidim, trimetoprim-

sülfametoksazol ve meropeneme duyarlı, levofl oksasine orta duyarlı, tikarsilin-klavulanik aside dirençli olarak 

saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaneye alınmış tüm sıvı sabunların dağıtımı engellendi ve firmaya geri gönderildi. Eş zamanlı olarak söz ko-

nusu firma, ada genelindeki diğer kurumlara bilgi vererek, dağıtılmış olan sıvı sabunların toplatılacağını belirtti. 

Hastaneye yeni sıvı sabunlar temin edildi ve bakteriyel kontaminasyon açısından aynı yöntem ile değerlendiril-

dikten sonra kullanılmak üzere hastane birimlerine dağıtıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Hastane infeksiyonlarının engellenmesinin en temel ve en kolay yolu düzenli olarak el yıkamaktır. Hastanemiz-

de karşılaştığımız bu sorunun ciddi salgınlara neden olabilecek etkeni olan B. cepacia’nın başta kistik fibrozisli, 

kronik akciğer hastalığı olan kişiler ve primer immünyetmezlik, onkolojik, transplastasyon uygulanmış, üriner 

sistem infeksiyonu, septik artrit, peritonit, bakteremi, sepsis, osteomiyelit, menenjit, pnömoni, akciğer apsesi 

gibi immün sistemi baskılanmış hastalarda artan oranlarda karşılaşılan fırsatçı ölümcül infeksiyonlara sebep 

olabileceği bilinmektedir. Kontamine olduğu bilinmeden kullanılacak sıvı sabunlar el hijyeni sağlamak yerine 

hastanelerde ve/veya sağlık merkezlerinde ciddi infeksiyonlara sebep olabilmektedir.

Bu nedenle sıvı sabunlarda B. cepacia gibi kolaylıkla üreyebilen mikroorganizmaların olabileceğini hatırlatmak 

ve sabunların kullanılmadan önce olası bakteriyel kontaminasyon açısından denetlenmelerinin önemini vur-

gulamak isteriz.

Hastane İnfeksiyonları
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P-119 Acinetobacter baumannii ile İnfekte Hastada Tedavi 
ve Temas İzolasyonu Ne Zaman Sonlandırılmalıdır?

ÇÇiğdemğ  KADER1, Mesut SİPAHİ2, İlyas PIRTI3, Münire IŞLAK DEMİR1, Ayşe ERBAY1

1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yozgat
2 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yozgat
3 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat

Soru(n)

Acinetobacter baumannii üremesi olan diyabetik ayak infeksiyonu olgusunda tedavi ve temas izolasyonu kararı nasıl ve ne 
zaman sonlandırılmalıdır?

Olay/Olgu

Altmış yaşında erkek hasta, DM + KOAH + HT + AF + obezite ve diyabetik ayak infeksiyonu tanıları ile izlenmekte. Öykü-
sünde üç haft a önce KOAH akut alevlenme tanısı ile hastanede yatma öyküsü mevcut. Ayağındaki yarasından alınan kül-
türde A. baumannii üremesi tespit edildi. Antibiyogram duyarlılık sonucunda; gentamisin, tobramisin, tigesiklin, kolistine
duyarlı, ampisilin-sulbaktama orta duyarlı görünmekteydi. Gram boyama sonucunda bol miktarda polimorfnüveli lökosit
ve gram-negatif kokobasil görüldü. WBC: 8190/mm³, CRP: 26.9 mg/L, ESR: 48 mm/saat, BFT ve KCFT normal, LDH: 386
IU/L, albumin: 2.9 g/dL tespit edildi. Hastanın yarar yeri Resim 1, 2’de görüldüğü gibi 3 x 4 cm boyutlarında sol ayak sırtın-
da açık yara ve akıntılı lezyon şeklindeydi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış? 

Hasta temas izolasyonuna alınarak; tigesiklin ilk gün 100 mg IV infüzyon yükleme dozunun ardından 2 x 50 mg IV infüz-
yon tedavisi ve sulbaktam 4 x 1 g IV infüzyon tedavisi başlanıldı. “Vacuum-assisted closure (VAC)” ile pansuman tedavisi
uygulandı, pansuman ve antibiyotik tedavilerinin 21. günü sonrası yara yerinin görünümü Resim 3’te gösterilmiştir. CRP
ve sedimentasyon değerleri normal sınırlara gerilemişti. Negatif üç yara yeri kültürü sonucu görüldükten sonra temas
izolasyonuna son verildi. Antibiyotik tedavisinin 22. gününde hastanın greft  planlanmak üzere cerrahi servisine devri ger-
çekleştirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bizim olgumuzda üç tane negatif kültür sonucu görüldükten sonra temas izolasyonu kaldırılmıştır. Hastanın CRP değerleri
normale döndükten ve granülasyon dokusu oluşmaya başladıktan sonra greft  uygulanmak üzere cerrahi servisine devri
gerçekleştirilmiştir.

Temas izolasyonu gerektiren infeksiyonu olan hastaların, tedavilerinin sonlandırılma kararları ve temas izolasyonuna son
verilme kriterleri nasıl ve hangi parametrelere dayanılarak verilmektedir? 

Resim 1. Resim 2. Resim 3.

Hastane İnfeksiyonları
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P-120 Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinde İnfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanlarının Çalışma Şekli

Zerrin AŞCIŞ 1

1 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

 Kliniği, Afyonkarahisar

Soru(n)

Branş hastanelerinde görevli infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının poliklinik ve servis 

hizmeti verememesi. 

Olay/Olgu

Başta Kadın Doğum ve Çocuk Hastaneleri olmak üzere pek çok branş hastanesinde infeksiyon hastalıkları uz-

manı çalışmaktadır. Konsültasyon hizmeti, İnfeksiyon Kontrol Komitesinin sorumlulukları dahilindeki görev-

ler ve hastanenin ihtiyaçlarına göre yapılan çeşitli görevlendirmelerin gerekleri heyecanla yerine getirilmekte-

dir. Konsülte ettiğimiz hastaların tedavileri önerdiğimiz şekilde ilgili uzman tarafından yapılmaktadır. Fakat 

klinisyen olarak eğitimini aldığımız ve tanısını koyduğumuz, tedavisini düzenlemek istediğimiz pek çok hastayı 

(gebelik ve hepatit B birlikteliği örneğinde olduğu gibi), poliklinik girişimiz olmadığından, diğer hastanelerdeki 

meslektaşlarımıza yönlendirmekteyiz. Kendi adımıza hasta yatıramamaktayız.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bazı branş hastanelerinde infeksiyon hastalıkları uzmanlarına sadece hastane personeline hizmet verebilecek-

leri kurum hekimliği poliklinikleri açılmış durumdadır. Branş hastanelerinde görevlendirilen infeksiyon hasta-

lıkları uzmanlarının poliklinik hizmeti vermesi ve hasta yatırmasının mevzuata uygun olmadığı öğrenilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Özellikle Kadın Doğum ve Çocuk Hastaneleri başta olmak üzere Göğüs Hastalıkları Hastaneleri, Göz Hastalık-

ları Hastaneleri gibi branş hastanelerine infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları atanmaktadır. 

Klinisyen olarak da yetiştirilmiş uzmanlık grubumuzun donanımından tam olarak faydalanılması, gerekli dü-

zenlemelerin yapılması mümkün müdür? Konunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-121
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanlarının Çalışma Koşulları

Nuran SARI1, M. Fatih KÜÇÜKÖZTAŞ1, Tarık IRMAK1, Özlem KÖSEOĞLU1

1 Dr. Nafi z Körez Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Hastanesi, Ankara

Soru(n)

Mecburi hizmet ve sonrasında, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının çalışma koşulları-

nın, görev tanımlarının idare inisiyatifine bırakılması nedeni ile yaşanan güçlükler.

Olay/Olgu

Mecburi hizmet kurası ile yapılan atamalar sonrasında çok farklı koşullarda uzmanlık hizmeti verilmektedir.

Çalışmakta olduğumuz devlet hastanesinde 5 ayrı semt polikliniği, F tipi cezaevi, evde sağlık birimi olarak 7

ayrı bölgede çalışılmaktadır. Her haft a rotasyonla yer değişmekte, hastalar kendi hekimi ile haft alar sonra kar-

şılaşabilmektedir. Poliklinik yapılan bina, yataklı servis veya acil konsültasyon istenen birimler ve yoğun bakım

takiplerinde dağınık yerleşim nedeni ile güçlükler yaşanmaktadır. Ayrıca kadro sayısı üzerinde hekim atanması

nedeni ile uzmanlar acil servis kapı nöbeti, evde sağlık birimi gibi hizmetler, tüm komitelerde (infeksiyon kont-

rol komitesi, atık komitesi, akılcı ilaç komitesi haricinde) görevlendirilme, iç ve dış denetimler, tüm tatbikatlar,

şehir merkezine 55 km’de tutulan nöbetler, cezaevi polikliniği, zorunlu tutulan ama hiçbir zaman tam katılımın

sağlanamadığı eğitimlerde görevlendirilmekte, bu emeklerin hiçbirisi performansa yansımamakta ve akıllarda

neden ortalamadan aldığımız düşüncesi yer almaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Aylık olarak yapılan çalışmalarla ilgili düzenlenen rapor yapılanmadaki değişiklikler nedeni ile kaldırılmıştır ve

çalışanların sorunları ile ilgili önceden yapılan toplantılar artık yapılmamaktadır. Kişisel olarak yapılan girişim-

ler de sonuçsuz kalmaktadır. Bölgenin dağınıklığının yeni yapılması planlanan hastane binası ile çözümleneceği

umulmaktadır. İnfeksiyon hastalıkları uzmanlarına yapılan yedek muamelesinin çözümlenebilmesi için kurum-

lar arasında standart görev tanımı olması ve tüm idari birimlerin buna uyumunun sağlanması gerekmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tüm yaşanan olumsuzluklara ortak bir çözüm getirebilmesi açısından, bu sorunun Çalıştay’da tartışılması dü-

şünülmüştür.

Diğer
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P-122 Döner Sermaye Ek Ödeme Sorunları

Metin ÖZDEMİR1, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL1, Murat BAKIR1, Şehnaz ŞENER1

1 Samsun Gazi Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Samsun

Soru(n)

Döner sermaye ek ödeme hesaplanmasında ortalamadan alan laboratuvar ve infeksiyon hastalıkları uzmanları-

nın personel dağılım cetveli (PDC) katsayısı ile bölünmesi ve gelir düşüklüğü, hastaneler arası gelir adaletsizliği.

Olay/Olgu

Döner sermaye ek ödeme hesaplanmasında ortalamadan alan laboratuvar ve infeksiyon hastalıkları uzmanla-

rının PDC katsayısı ile bölünmesi ve gelir düşüklüğü, hastaneler arası gelir adaletsizliğine sebep olmaktadır. 

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde laboratuvar PDC 3 iken atanan uzman sayısı 4, Samsun Kadın Hastalıkları 

ve Doğumevinde PDC 2 iken atanan uzman sayısı 3, Eğitim Araştırma Hastanesinde PDC 5 iken atanan uzman 

sayısı 6’dır. Aynı iş yapılmasına (iş yükü ve çalışma şekli aynıdır) rağmen her üç hastane uzmanının PDC hesabı 

ile döner sermaye ek ödemelerinde bölünme ve azalma olmaktadır. Bu azalmalar ise hastane ek ödeme tavan-

dan dağıtılan bir hesaplama ile her üç hastanede de farklı olmakta, en fazla kayıp kadın hastalıkları ve doğumevi 

çalışanlarında olmaktadır. Adaletsizlik çalışma barışını da bozmaktadır.

Diğer problem ise tam bir ayını yıllık izin ile geçiren hekime döner sermaye ek ödeme tahakkuk ettirilmez iken, 

izindeki arkadaşının işini yapan diğer uzmanlara da artış olarak yansımamaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Sağlık Bakanlığına, PDC fazlası kurum içi atama kadrosu açıldığında PDC artırımı için dilekçe ile başvuruldu. 

Atamalar sonrası maddi kayıp olduğunda da ayrıca başvuruldu. Menfi cevap alındı. Bunun üzerine bölge idare 

mahkemesine dava açıldı. Mahkemeden de olumlu bir cevap alınamadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Meslek örgütlerinin de katkısı ile ek ödeme yönetmelikleri hazırlanırken bu sorunlar tartışılmalı, PDC ve Stan-

dart Kadro kavramları eşitlenmelidir. İzindeki kesintilerde ise diğer uzmanların ek ödemeleri artırılmalıdır. Bu 

konunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-123 Üniversite Hastanelerinde Mecburi Hizmet Yapan 
Uzman Doktorlar

Tuğba SARIğ 1

1 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli

Soru(n)

Üniversite hastanesinde çalışan uzman doktorların özlük haklarını korumaya ve düzenlemeye yönelik neler

yapılmalıdır?

Olay/Olgu

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klini-

ğinde 07.09.2011 tarihinde eğitimimi tamamladıktan sonra 13.10.2011 tarihli 41. Dönem Devlet Hizmet Yü-

kümlülüğü kurasında Harran Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümüne atamam

yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve üniversite arasındaki yazışmalarla ancak Şubat 2012’de atandığım yerde çalışmaya

başladım. Uzmanlık eğitim süresini belirtilen sürede bitirebilmek için özenle çalıştım. Ancak gösterdiğim özen

karşısında ancak benden 3 dönem sonrası kura ile atananlarla eş zamanlı olarak göreve başlayabildim.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Üniversite hastanesine atanmam, mecburi hizmetin getirdiği zorlukların yanında 5 aylık süreyi kaybetmeme

neden oldu. Üniversitenin istemi doğrultusunda istenen kadroya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 52. mad-

desindeki atama esaslarına göre uzman olarak atamam yapıldı. Bu kadro kapsamında atanabilen görevler bi-

yolog, diyetisyen vb. gibi uzman hekime özgü kadrolar değildir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Tıpta

uzmanlık belgesi almış ilk kademedeki unvan yardımcı doçent olarak belirlenmektedir. Daha anlaşılır haliyle

benim atandığım kadroda hekim olarak özlük haklarımla ilgili bir tanımlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla,

eksikliği duyulması üzerine mecburi hizmet kadrosunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzma-

nı olarak atanmış olmama karşın, özlük haklarımdan hekim olarak yararlanamadım. Bu haklar içinde yer alan;

devlet hastanelerine atanan meslektaşlarımın aldığı sabit ödeme, ortalamadan alınan döner sermaye ve doğu

hizmeti nedeniyle daha yüksek uzman maaşı ve ayda 10 gün tuttuğum icap nöbetleri ücretlerinden hiçbir şe-

kilde yararlanamadım. Bu durum aylık gelirimin performans uygulamasına göre hastane ortalamasından alan

meslektaşlarımın gelirinin üçte birine denk gelmekteydi. 550 günlük mecburi hizmet süremi tamamladıktan

sonra üniversite kadrosunda olmam sebebiyle kurum içi atamaya başvuramadım. Görevimden istifa etmek 

zorunda kaldım ve açıktan atama kurası ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne atamam yapıldı. İstifa etmiş

olmam sebebiyle de yol harcırahı alamadım.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Üniversitelerde uzman doktor kadrosu bulunmamaktadır ancak üniversitelerin talebi doğrultusunda Sağlık Ba-

kanlığı tarafından uzman doktor atamaları yapılmaktadır. Bu noktada uzman doktorlar, çalıştıkları hastaneler-

de özlük haklarından yararlanamamaktadır. Bu olaydaki çözüm önerilerinin tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-124
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzman Doktorları Evde Sağlık Hizmetinde 
Görevlendirilebilir mi?

Tuğba SARIğ 1

1 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli

Soru(n)

Kamu hastanelerinde çalışan infeksiyon hastalıkları ve klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının evde sağlık hizmet-

lerinde görevlendirilmesi.

Olay/Olgu

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev 

yapmakta iken evde sağlık biriminde çalışmak üzere görevlendirildim.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetlerinin uygulama usül ve esasları hakkında yönergede “Evde 

sağlık hizmetleri biriminde görevlendirilecek sorumlu tabip veya sorumlu diş tabibi ve diğer personel ilgili 

kurum amirince belirlenir. Evde sağlık hizmetleri ekibinde görevlendirilen personele, zorunlu haller dışında, 

başka görev verilmez” şeklinde belirtilmektedir. Hastanemizdeki tek infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobi-

yoloji uzmanı olmam nedeniyle poliklinik hizmetlerinde, yatarak hasta tedavisinde ve nöbetlerde devam et-

mem gerektiği bildirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kamu hastanelerinde görev yapan infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına hastane ortala-

masından döner sermaye ödemesi yapılması, evde sağlık hizmetlerinde görevli doktorlara da hastane ortalama-

sından döner sermaye ödemesi yapılması ve diğer branş hekimlerine göre poliklinik hasta sayısının az olması 

nedeniyle birim amirleri, evde sağlık hizmetlerinde infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarını 

tercih etmektedir. Bu uygulamanın tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-125 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Branşımız Halk Tarafından Neden Bilinmiyor?

Tuğba SARIğ 1, Ayşe Ülker DEDE2

1 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli

2 Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Denizli

Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşının halk tarafından tanınmaması.

Olay/Olgu

Üç aydır infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde

görev yapmaktayım. Buldan ilçesinde daha önce infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının gö-

rev yapmamış olması nedeni ile poliklinik başvurularının az olduğunu gördüm. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Polikliniklere başvuran hastalara branşımız ile ilgili anket yapıldı. Rastgele alınan 18-82 yaş aralığındaki 100

hastaya infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji doktorunun hangi hastalıklarla ilgilendiği ve daha önce

başvurularının olup olmadığı soruldu. Hastaların %34’ü ilkokul, %4’ü ortaokul, %38’i lise, %14’ü yüksekokul,

ve %10’u üniversite mezunu idi. Hastaların %54’ü bilmiyorum şeklinde yanıt verirken, %46’sı kan hastalıkları,

iç hastalıkları, grip, kandaki mikrop, ishal, göğüs hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları, iltihaplı hastalıklar

vb. gibi branşımızı açıklamayan yanıtlar verdi. Sadece %14’ü daha önce infeksiyon hastalıkları ve klinik mikro-

biyoloji uzmanına başvurduğunu belirtti.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Branşımızın halka daha iyi tanıtılması hususunda basın yayın organlarının kullanılması, hastanelerde bran-

şımızı tantıcı broşürlerin hazırlanıp, dağıtılması ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu

konunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-126 Portör Muayenesi

Gönül GÜLEN1

1 Bitlis Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Bitlis

Soru(n)

Portör muayenesi.

Olay/Olgu

Umumi hıfzıssıhha kanununda değişiklik yapılmasına rağmen portör muayenesinin aktif uygulamada devam 

etmesi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Umumi hıfzıssıhha kanunundaki değişiklik neticesinde, portör muayenesinin yerini hijyen eğitimi almış olma-

sına rağmen pratik uygulama portör muayenesi devam etmektedir. İnfeksiyon hastalıkları hekimi ya da dahili 

branş hekimleri tarafından yapılan tetkiklerde de tam bir standart yoktur.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu konuda başta hastane yöneticileri olmak üzere iş yeri sahiplerinin yeterli şekilde bilgilendirilmesi ve hijyen 

eğitimi konusunda hassasiyet oluşması portör muayenesinde harcanan gereksiz maliyetin önüne geçecektir. Ay-

rıca hijyen eğitiminin uygulamada nasıl, ne sıklıkla ve kim tarafından verileceğinin tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-127 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İçin 
Yan Dal Branşlarının Değerlendirilmesi

Yasemin KOÇER TULGAR1, Zeynep Şule ÇAKAR2, Zeynel Abidin DEMİRy 3, Jale ALTINTAŞ1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3 Mardin Kadın Doğum Hastanesi, Mardin

Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji dalında uzman olanlar için belirlenen yan dal branşları genel

olarak tercih edilmemektedir.

Olay/Olgu

Yan dal uzmanlığı günümüzde birçok tıp dalında üst ihtisas olarak görülmektedir. Dünyada “sub-branche” ola-

rak kabul gören yan dal uzmanlığı birçok branştaki meslektaşlarımız için alanlarının bir kısmında profesyonel-

leşmek olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de ise uzmanlık alanımız için belirlenen yan dal uzmanlığı alanları

2011 yılında; yoğun bakım ve tıbbi mikrobiyoloji olarak belirlenmiştir. 2013 yılında ise bunlara ek olarak temel

immünoloji ve epidemiyoloji yan dalları eklenmiştir. Ancak bu belirlenen yan dallara meslektaşlarımız tarafın-

dan rağbet edilmediği görülmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ülkemizde 2007 yılından bu yana genel cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve bazen halk sağlığı

dallarında yan dal uzmanlık sınavı ÖSYM kanalıyla yılda iki kez yapılmakta idi. 2012’den beri ise yılda bir kez

yapılmakta ve uzmanlık alanımız dahil birçok branşta yan dal kadroları oluşturulmaktadır. 

Ancak kadrolar geriye dönük incelendiğinde 2012 yılında dört klinik mikrobiyoloji ve iki yoğun bakım kad-

rosu açıldığı, bunlardan iki klinik mikrobiyoloji kadrosuna başvuran dahi olmadığı görülmektedir. Yoğun ba-

kım kadrolarından birine ise 50.31 puanla yerleşildiği görülmektedir. 2013 yılında ise üç tıbbi mikrobiyoloji,

üç yoğun bakım ve bir epidemiyoloji kadrosu açılmıştır. Tıbbi mikrobiyoloji kadrolarından ikisini tercih eden

olmamış, diğerine 56.23 puanla yerleşilmiştir. Yoğun bakım kadrolarına ise 57, 59, 65 puan ile yerleşilmiştir.

Epidemiyoloji kadrosuna ise 75 puan ile yerleştirme yapılmıştır. Epidemiyoloji kadrosunun göreceli olarak daha

fazla tercih edildiği görülmekte, tıbbi mikrobiyoloji yan dalının ise tercih edilmediği görülmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Beş yıl süren zorlu ve yıpratıcı eğitim sürecimiz ardından yan dal uzmanlığı belli bir konuda spesifikleşmek 

isteyen meslektaşlarımız için bir yol olarak görülebilmektedir. Ancak eğitim sürecinde genel olarak klinisyen

olmaya yönelik olarak yetişen bizler; tıbbi mikrobiyoloji yan dalı yapmak istememekteyiz. Yoğun bakım ise

genel olarak konsültan olarak gittiğimiz bir birim olmasına rağmen yan dal sınavında seçenek olarak sunul-

masının meslektaşlarımızca kabul görmediğini düşünmekteyiz. Epidemiyoloji kadrosu şimdiye kadar sadece

bir kez açıldı, temel immünoloji kadrosu ise açılmadı. Uzmanlık alanımızda açılan kadroların sayıca azlığı da

göze çarpmaktadır. Tarafımıza seçenek olarak sunulan yan dal branşlarını tercih edilmeme nedenlerinin neler

olabileceğini ve infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları için başka hangi yan dalların olması

tercih sebebi olabilir konusunu tartışmak istiyoruz.

Diğer
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P-128
İç Hastalıkları Pratiğinde Yan Dallara Ayrılmanın 
Olumsuz Yönleri

Ahmet Görkem ER1, Ahmet Çağkan İNKAYA2, Mine DURUSU TANRIÖVER1, Serhat ÜNAL2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Artan bilgi yükü ve kanuni düzenlemeler nedeniyle ilgili yan dalların hastaya tek yönden yaklaşımı.

Olay/Olgu

Yalın bir pnömoni olgusunu ele aldığımızda dahi, “hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesinden yola çıkarak, çoklu 

komorbiditesi olan ve birden çok neden-sonuç ilişkisini içeren bir olguyla karşılaştığımızı görürüz. Örnek ver-

mek gerekirse mevcut pnömoni kalp yetmezliğini ve atriyal fibrilasyonu tetikleyecek, hipervolemi ve kardiyak 

debide azalmaya bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişecektir. Bütüncül bakış açısından kopuş, hastanın yöneti-

minde sorunların doğmasına yol açacaktır. Aynı şekilde ateş etyolojisi araştırılan ya da infeksiyona sekonder 

sepsis kliniği olan hastaların da ilgili yan dallar tarafından tek tarafl ı ele alınması ciddi zaman ve bilgi kaybına 

yol açmakta, bakım kalitesi ile ilgili sorunlar doğurmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, mevcut sistemde aynı mer-

kezin ilgili polikliniklerinden her zaman kolaylıkla randevu alınamadığından hastaların bakımında süreklilik 

ve devamlılık sağlanamamaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kardiyoloji ve göğüs hastalıkları anabilim dallarında görüldüğü gibi, ülkemiz genelinde İnfeksiyon Bilim da-

lının da iç hastalıkları anabilim dalından geri dönüşümsüz olarak ayrıldığı görülmektedir. Bu durum gerek 

uzmanlık-yan dal uzmanlık eğitimi, gerekse de hasta sağlığı açısından uzun dönemde olumsuz sonuçlar doğu-

racaktır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tıp bir bütündür. Dahili tıp bilimlerinden bir hekimin hastaya yaklaşımı esnasında azami ölçüde dahiliye bil-

gisini kullanması gerekir. Sadece tecrübe ile eğitimin sağlanabileceği bu zorlu yolda atılacak herhangi bir geri 

adım, uzun vadede tıp sanatının ve hastaların zarara uğramasıyla sonuçlanacaktır. Örnek vermek gerekirse, cid-

di infeksiyonlarda tüm sistemlerin yetmezliğe gireceği düşünüldüğünde, bir hasta toplam kaç konsültasyon ile 

yönetilebilecektir? Bütüncül bir bakış açısının eksikliğini yan dalların veya diğer anabilim dallarının toplamıyla 

örtmemiz mümkün olacak mıdır?

Diğer



1707 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-129
Hastanelerde Yapılan Girişimsel İşlem, 
Kan Transfüzyonu ya da Operasyon Sırasında 
Akut Hepatit B Gelişmesi

Ayşegül İnci SEZENyş g 1, Pınar AYSERT YILDIZ1, Özge ÖZGEN1, Özlem GÜZEL TUNÇCAN1,
Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Hastanelerde yapılan girişimsel işlemler, kan transfüzyonu ya da operasyonlar sonrası akut hepatit B infeksiyo-

nu gelişen olguları azaltmak için neler yapılabilir? Bu tür olgular nereye ve nasıl bildirilmelidir?

Olay/Olgu

Kırk yaşında erkek hasta dış merkez devlet hastanesinde anjiyografi  ve bundan üç haft a sonra özel hastanede

aort kapak replasmanı operasyonu olmuştur. Hastanın anjiyografi  öncesinde yapılan tetkiklerinde HBsAg

negatif iken, aort kapak operasyonu öncesinde HBsAg şüpheli pozitif olarak raporlanmıştır. Karaciğer fonksi-

yon testleri normal olan hastaya 15 gün sonra hepatit seroloji kontrolü önerilerek hasta operasyona alınmıştır.

Aort kapak replasmanı sırasında ve sonrasında hastaya 3 ünite eritrosit süspansiyonu, 6 ünite random trom-

bosit süspansiyonu, 1 ünite plazma Kızılay Kan Bankası’ndan temin edilerek verilmiştir. 1 ünite tam kan ve 1

ünite plazma ise arkadaşından temin edilerek özel hastanede tetkik edildikten sonra verilmiştir. Postoperatif 

dönemde kontrol amaçlı yapılan karaciğer fonksiyon testi tetkiklerinde AST: 455, ALT: 617, LDH: 819, GGT:

103 gelmiş, tekrar edilen seroloji tetkiklerinde HBsAg pozitif gelmesi üzerine hasta servisimize akut hepatit B

infeksiyonu tanısı ile yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta akut hepatit B tanısı ile servisimize kabul edilerek takip edildi. Devlet hastanesi aranarak anjiyografi  bölü-

mü ile görüşüldü. Anjiyografi  sırasında kullanılan tüm ekipmanın, anjiyografi  kateterlerinin tek kullanımlık 

olduğu bilgisi verildi. Özel hastanenin kan bankası ile görüşüldü. Hastaya verilen kanların hepatit testlerinin

yapılmış olduğu ve HBsAg negatif olduğu bilinen kanların hastaya verildiği; ancak Kızılay Kan Bankası’ndan

gelen kanların ek olarak bir tetkikten geçmediği bildirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Operasyon, kan transfüzyonu ya da girişimsel işlem sonrasında hepatit B geçiş riskini en aza indirmek için neler

yapılabilir? Bu hastada daha önce işlem ve operasyon yapılan merkezler aranarak bilgi verilmiştir; ancak bu tür

olguların nereye bildirileceği ve sonrasında yapılacak prosedürler konusunun tartışılmasını istiyoruz.

Bu tür geri bildirimler yapıldığında aranan merkezlerden savunma şeklinde açıklamalar geliyor. Biz sadece

geribildirim mekanizmasının nasıl kurulabileceği veya uygulanabileceği konusunun tartışılmasını istiyoruz.

Diğer
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P-130 Neden Yayın Üretemiyoruz?

Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇÇ1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında neden yayın üretemiyoruz?

Olay/Olgu

Bölümümüzde eğitim alan asistanların kongreye poster sunumu olarak hazırladıkları çalışmalarını makale ha-

line getirememeleri. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ulusal kongrede sunulmak ve bilimsel makale yazılmak amacı ile laboratuvarımızda yürütülen rutin hasta hiz-

metlerinin sonuçları retrospektif olarak tarandı, elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi, analiz 

edildi. Elde edilen sonuçlar yorumlandı, ilgili güncel literatür taranarak sunumlar hazırlandı. Hazırlanan su-

numlar kongre bilimsel kurulu tarafından poster sunumu olarak kabul edildi ve sunuldu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Uzmanlık eğitiminin çok önemli bir parçası olan bilimsel araştırmaların planlanması, gerçekleştirilmesi ve ulu-

sal ve/veya uluslararası bilimsel platformlarda sunulmasıdır. Bilimsel verilerden elde edilen sonuçların da sağlık 

ve eğitim politikalarına katkı sağlamasıdır.

Uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerinin bir parçası olan bilimsel araştırmalar nasıl yapılmalıdır? Bilimsel araştır-

maların planlanması ve yürütülmesi profesyoneller tarafından mı yapılmalıdır yoksa danışmanlık mı alınma-

lıdır? Mali kaynakların yaratılmasından kim sorumludur? Bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve 

makalelerin hazırlanması için gerekli eğitimler kimler tarafından nerede, ne zaman, nasıl ve kimlere verilmeli-

dir? Bilimsel araştırma yapabilmek ve yayın üretebilmek için eğitim araştırma hastanelerinin olanakları yeterli 

midir? Bilimsel araştırma yapmak ve yayın üretmek için teşvik nasıl yapılmalıdır?

Diğer
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P-131 Spondilodiskit Olgularında Tanı

Büşra ERGÜT SEZERş 1

1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Balıkesir

Soru(n)

MR ile spondilodiskit tanısı konulan hastaya kesin tanı konulması ile ilgili sıkıntılar.

Olay/Olgu

Bel ağrısı şikayeti ile yapılan MR tetkikleri sonucu spondilodiskit tanısı konulan beş olgu infeksiyon hastalık-

ları polikliniğine başvurdu. Hastaların brusella rose bengal ve tüp aglütinasyon testleri ve PPD testleri yapıldı,

negatif olarak değerlendirildi. Beyin cerrahisi uzmanına hastalara kesin teşhis konulması ve uygun tedavinin

başlanması için biyopsi yapılması açısından danışıldı. Hastaların biyopsi için uygun olmadığı belirtilerek, anti-

biyotik tedavisi ile takip önerildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Spondilodiskit tanısı ile takip edilen hastalara olası etkenlere yönelik ampirik tedavi başlandı. Hastaların üçün-

de klinik ve radyolojik olarak tedaviye yanıt alındı. İkisinde tedaviye yanıt alınamadığı için ileri merkezlere

sevk edildi. İleri merkezlere gönderilen olguların birinde patoloji sonucu malignite, diğerinde ise tüberküloz ile

uyumlu olarak raporlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Spondilodiskitler sinsi başlangıçlı, nonspesifik bulgularla tanı konulması güç olgulardır. Radyolojik tanı des-

tekleyici olup, kesin tanı biyopsi ile konulmaktadır. Spondilodiskit tanısı ile başvuran olgulara ampirik olarak 

tedavi başlanılmalı mı, kesin tanı için sevk mi edilmeli konusunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-132 Gecikmiş Tularemi Olgularında Cerrahi Drenaj

Büşra ERGÜT SEZERş 1

1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Balıkesir

Soru(n)

Tularemi olgularında tanının geç konulmasının tedavi üzerine olumsuz etkileri.

Olay/Olgu

Otuz dokuz yaşında kadın hasta 10 gündür devam eden boyun ve kulak arkasında şişlik ve boğaz ağrısı şi-

kayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde; aynı şikayetlerle dış merkeze başvurduğu, çeşitli 

antibiyotikler kullanmasına rağmen şikayetlerinde gerileme olmadığı, köyde yaşayan diğer kişilerde de benzer 

semptomlar olduğu ve kuyu suyu kullanıldığı öğrenildi. Fizik muayenede orofarenks ve bilateral tonsiller hipe-

remikti, preauriküler bölgede 3 x 3 cm boyutunda olup sağ supraklaviküler bölgeden başlayıp parotise doğru 

yayılım gösteren, hiperemik, yer yer fl uktuasyon veren ve ayrıca auriküler bölgede 6 x 5 cm boyutunda lenfade-

nopatiler saptandı. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın fizik muayene bulguları, klinik ve öyküsü dikkate alınarak tularemi ön tanısı ile 1 g/gün intramusküler 

streptomisin tedavisi başlandı. Tularemi için mikroaglütinasyon testi 1/640 titrede pozitif olarak saptandı. Te-

davinin 7. gününde preauriküler bölgede akıntı ve ateş şikayeti gelişti. Boyun tomografisinde parotis bezi derin 

lobu arka kesiminde 2.5 x 3 x 2 cm boyutlarında kalın duvarlı kistik oluşum, parotis bezinin yüzeyel lobu alt 

komşuluğunda 3 x 2 cm boyutunda bir lezyon tespit edildi. KBB bölümü tarafından hastaya genel anestezi altın-

da pürülan mayi ve hematom drenajı yapıldı. Postoperatif 8 gün takip edilen ve vital bulguları stabil seyreden 

hasta oral tedavi ile taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tularemi olgularında tedavi başarısızlığının en önemli nedeni tedavinin geç başlanmasıdır. Gecikmiş vakalar-

da spontan drenaj veya cerrahi insizyon sonrasında uzun süre yara bakımı ve hastanede yatış gerekmektedir. 

Türkiye’de endemik olan bölgelerde auriküler lenfadenopati ile gelen ve beta-laktam antibiyotik tedavisine ce-

vap vermeyen hastalarda tularemi mutlaka düşünülmeli ve ileri tetkikler yapılmalıdır. Tedavinin ilk üç haft ada 

başlanması lenf nodu süpürasyonunun engellenmesi açısından önemlidir. Lenf nodu süpürasyonu gelişen has-

talarda tedavi yöntemi olarak cerrahi drenaj düşünülmelidir. 

Diğer
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P-133 Türkiye’de İnfeksiyon Alanında Klinik Araştırmalar

Hamdi AKAN1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Türkiye’de infeksiyon hastalıkları gibi geniş bir potansiyel araştırıcı kadrosuna sahip bir disiplinde daha fazla

sayıda araştırma olması beklenmelidir.

Olay/Olgu

Klinik araştırmalar Türkiye’de son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun nedeni yasal altyapının olgunlaşması,

uzun süredir yapılan klinik araştırmacı eğitimleri, klinik araştırma merkezlerinin artması ve Türkiye’nin önemli

bir ilaç pazarı haline gelmesi olarak özetlenebilir. Gerek faz çalışmaları gerekse gözlemsel çalışmalar alanında

çok sayıda infeksiyonla ilgili çalışma vardır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere

göre 2013 yılında infeksiyon hastalıkları ile ilgili çalışmalar tüm çalışmalar arasında 9. sıradadır. Bu çalışmaların

içinde Faz III çalışmalar ilk sıradadır. Tüm bu verilere rağmen infeksiyon hastalıkları gibi geniş bir potansiyel

araştırıcı kadrosuna sahip bir disiplinde daha fazla sayıda araştırma olması beklenmelidir. Ancak bu çalışma-

ları yapmaya yeterli insan gücü ve altyapı konusunda sorunlar vardır. Klinik araştırma yapma konusunda bilgi

birikimi de henüz yeterli değildir. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bu alanda çok sayıda klinik araştırıcıya İyi Klinik Uygulamalar (İKU) eğitimi verilmiştir ve bu eğitimler sür-

mektedir. Otorite (Sağlık Bakanlığı) tarafından yasal düzenlemeler yapılmakta ve bunlar hızla güncellenmekte-

dir. Bu alanda çalışan destekleyiciler de ülkeye araştırma getirmekte hevesli görülmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Son yıllarda yapılan genel İKU eğitimleri yerini spesifik eğitimlere bırakmaktadır. İnfeksiyon hastalıklarına yö-

nelik İKU eğitimlerinin artması ve klinik araştırmaya yönelik altyapının ve bu konuda eğitimli ekiplerin yetiş-

mesi gereklidir. Bu amaçla neler yapılması gerektiği tartışılmalı ve infeksiyon ve ilgili alanlarda politika yapması

gereken derneklerin bu konuda destek vermelerinin önemi anlaşılmalıdır.

Diğer



17577İNFEKSİYON DÜNYASI ■

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-134 Nadir Görülen Bir Beyin Apsesi Etkeni: 
Nörotoksokariazis

Esra ERDEM KIVRAK1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Metin KORKMAZ2, Meltem TAŞBAKAN1,
Hüsnü PULLUKÇU1, Tansu YAMAZHAN1, Bilgin ARDA1, Sercan ULUSOY1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir

Soru(n)

Beyin apselerinde etken olarak Toxocara spp. aklımıza geliyor mu?

Olay/Olgu

Elli altı yaşında kadın hasta baş ağrısı, sağ yüze ve dişlere vuran ağrı, sağ el dördüncü ve beşinci parmaklar-

da uyuşma şikayetleriyle hastanemize başvurmuş. Hastanemizde çekilen kraniyal, difüzyon, dinamik MRG’de; 

supratentorial kesitlerde derin beyaz cevherde nonspesifik natürde birkaç adet hiperintensite, solda frontal 

korteks derin beyaz cevherde çevresinde belirgin ödem bulguları bulunan dinamik kontrastlı görüntülerde 

kontrast tutulumu göstermeyen yaklaşık 13 x 12 mm boyutunda bir lezyon görülmüş. Sterotaktik biyopsinin 

histolojik incelemesinde beyin dokusunda yaygın histiosit infiltrasyonu görülmüş. Histokimyasal incelemede 

spesifik bir etken bulunamamış. Serum ve BOS örneği toksokariazis için uygulanan serolojik testlerde western 

blotting olumlu saptanmış.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğine yatırılan hastaya nörotoksokariazis tanısı ile albendazol 

200 mg tablet 2 x 2 başlandı. Tedavinin 14. gününde çekilen kontrol kraniyal MRG’de lezyonda regresyon sapta-

nan hastanın albendazol tedavisini bir aya tamamlanması planlandı. Üç ay sonra kraniyal MRG ile kontrole ça-

ğırıldı. Kontrole geldiğinde hastanın 3 ay boyunca albendazol tedavisine devam ettiği öğrenildi. Kontrol krani-

yal MRG’de bir önceki tetkikle karşılaştırmalı bakıda sol frontal sentrum semiovale düzeyinde takipte minimal 

regresyon gösteren ve sol serebral hemisferde 2 adet takipte stabil özelliklerde beyaz maddede T2A hiperintens 

lezyonlar izlendi. Hasta progresyon açısından kontrollere çağırılarak takip edilmektedir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Olgumuz ülkemizde ensefalit/beyin apsesi etiyolojisinde nadir de olsa nörotoksokariazisin de yer alabileceğini 

düşündürmektedir. Nadir görülse de özellikle sık görülen etyolojilerle açıklanamayan beyin apseli/ensefalitli 

olgularda toksokariazis akla getirilmelidir.

Diğer
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P-135 IVF Bir Gebelikte Candida glabrata’ya Bağlı Gelişen 
Kandidemi

Pınar AYSERT YILDIZ1, Özlem GÜZEL TUNÇCAN1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

İn vitro fertilizasyon (IVF) ile oluşan gebeliklerde Candida glabrata’ya bağlı oluşan koryoamniyonit ve kandi-

deminin bebek kaybına yol açması.

Olay/Olgu

Dikoryonik-diamniyonik ikiz IVF gebeliği olan 33 yaşında kadın hasta gebeliğinin 17. haft asında ateş, öksü-

rük, balgam şikayetiyle hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum bölümünde hospitalize edildi. Ateş, taşikardi,

takipne ve sol akciğer alt zonlarda solunum seslerinde kabalaşma nedeniyle pnömoni ön tanısıyla seft riakson

tedavisi başlandı. Tedavinin 72. saati dolmasına rağmen ateş yanıtı alınamayan hastaya atipik ajanlara yönelik 

azitromisin tedavisi başlandı. Hastane yatışının 6. gününde kan kültürlerinde C. glabrata üremesi oldu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastaya amfoterisin B tedavisi 5 mg/kg dozdan başlandı. EKO, abdomen USG ve göz dibi incelemesi yapıldı,

kandida tutulumuna dair bulgu saptanmadı. İdrar kültürlerinde üreme olmadı. Tedavinin 2. gününden itibaren

hastanın kan kültürleri negatifl eşti. Hastanın vajinal ve servikal sürüntü örneklerinde C. glabrata saptandı. Te-

davinin 13. gününde hastada vajinal kanama olması nedeniyle yapılan USG’de fetüslerin amniyotik sıvı volüm-

lerinde azalma saptanması ve hastanın ağrıları olması nedeniyle hastaya tokolitik amaçlı nifedipin ve sulbaktam

ampisilin 4 x 1 g IV başlandı. Amfoterisin B tedavisi 14 güne tamamlanarak kesildi. Tedavi bitiminden 3 gün

sonra hastanın kontrol USG’sinde fetüslerin anhidrik izlenmesi üzerine hastanın tokoliz tedavisi kesildi ve her

iki fetüs ölü şekilde doğurtuldu. Plasentaların patolojik incelemesinde koryoamniyonit saptandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

C. glabrata koryoamniyoniti nadir görülmesine rağmen IVF gebelikleri komplike edebilmektedir. Litera-

tür tarandığında C. glabrata koryoamniyonitlerinin %63’ünün IVF gebelikle ilişkili olduğu görülmüştür. C.

glabrata’nın intakt membranları penetre etme yeteneğinin kötü olması nedeniyle direkt inokülasyonla uterusa

ulaşarak infeksiyon yaptığı düşünülmüştür. Bu nedenle IVF öncesi gebelerin vajinal kültür alınarak C. glabrata

yönünden incelenmesi ve topikal yöntemlerle dekolonizasyonun sağlanmasının fetüs kaybının önlemesi açısın-

dan uygun bir yöntem olup olmayacağının tartışılması istenmektedir.

Diğer



17777İNFEKSİYON DÜNYASI ■

İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-136
Cerrahi Debridman Yapılamayan Bir Mukormikozis 
Olgusunun Yönetimi

Uğur ÖNALğ 1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Meltem TAŞBAKAN1, Bilgin ARDA1, Hüsnü PULLUKÇU1, 
Tansu YAMAZHAN1, Sercan ULUSOY1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Soru(n)

Cerrahi debridman yapılamayan bir mukormikozis olgusunun yönetimi.

Olay/Olgu

Altmış dokuz yaşında hipertansiyon ve tip 2 diyabet tanılarıyla takip edilen kadın hasta sağ gözde ağrı, şişlik, kızarıklık ve çift  
görme şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Orada steroid tedavisi verilmiş. Olguda sağ gözünde total oft almopleji gelişmesi üzerine 
hastanemiz acil servisine yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde sağ gözde kemozis ve ödem mevcut olup göz hareketleri 
tüm yönlere kısıtlı, pupil fiks dilate, fundus bakısında japon bayrağı görünümü saptandı. Çekilen orbita bilgisayarlı tomografisinde 
sağda preseptal mesafede, yine sağda bukkal alana doğrudan ılımlı bir yayılım izlenen yumuşak doku dansitesi-çizgisel dansite ar-
tışları görülmüş ve infl amatuvar bir sürece ait olduğu düşünülerek preseptal selülit lehine değerlendirilmiştir. Olgu göz hastalıkları 
servisine orbital selülit ön tanısıyla piperasilin-tazobaktam (4.5 g 8 saatte bir) ve linezolid (600 mg 12 saatte bir) tedavileri başlana-
rak yatırılmıştır. Hastanın beş gün sonraki orbital MR sonucunda sağda orbital tüm kompartımanları infiltre etmiş panoft almiye 
yol açan ve sağ kavernöz sinüse yayılım oluşturarak internal karotid arteri oklüde eden fungal infeksiyon raporlanması üzerine 
hasta mukormikozis ön tanısıyla Göz Hastalıkları servisinden servisimize transfer edildi. Vital bulguları vücut ısısı: 37°C, nabız: 
77/dakika, tansiyon arteriyel: 103/62 mmHg ve solunum sayısı: 18/dakika olarak saptandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın piperasilin-tazobaktam tedavisi, meropenem (1 g 8 saatte bir) olarak değiştirilip linezolide devam edildi. Ayrıca 1 mg/kg 
amfoterisin B deoksikolat başlanan hastada allerji gelişmesi üzerine 5 mg/kg/gün dozdan lipozomal amfoterisin B’ye geçildi. Bu es-
nada Kulak Burun Boğaz (KBB) tarafından sfenoid ve etmoidal sinüslerden endoskopik olarak biyopsi alındı. Sfenoid sinüs biyopsi 
sonucu mukormikozis şeklinde raporlandı. Debridman açısından göz hastalıkları, plastik cerrahi ve KBB bölümlerinde danışıldı. 
İlgili bölümlerce debridman uygun görülmedi. Klinik olarak iyileşme görülmeyen, takibinde baş ağrısı şikayetinde artma olan 
hastanın lipozomal amfoterisin B dozu tedavisinin 10. gününde 7 mg/kg/gün’e artırılıp, 13. gününde posakonazol (800 mg günde 
eşit 2 doza bölünerek) eklendi. Hastanın 15. günde çekilen 02/08/2013 tarihli kontrol kraniyal MR’da progresyon, kavernöz sinüs 
ve internal karotis arter invazyonu saptanması üzerine lipozomal amfoterisin B tedavisi 10 mg/kg/gün olacak şekilde dozu artırıldı 
ve tedaviye deferasiroks (20 mg/kg/gün) tedavisi eklendi. Deferasiroks tedavisi 14 gün verildikten sonra kesildi. 15/08/2013 tarihli 
kontrol kraniyal MR’de bir önceki tetkikle karşılaştırıldığında bulguların stabil devam ettiği belirtildi. Lipozomal amfoterisin B 
dozu 7 mg/kg/gün olarak tedavisinin 30. gününde azaltıldı ve meropenem ve linezolid kesildi. Kırk yedi gün süre ile lipozomal 
amfoterisin B tedavisini alan hasta oral posakonazol (800 mg günde eşit 2 doza bölünerek oral) ile taburcu edildi. Oral posakona-
zolü toplamda üç ay kullanan hastanın tedavi sonrası iki aylık takibinde relaps saptanmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Mukormikozis tedavisi cerrahi debridman ve antifungal tedaviden oluşmaktadır. İlk seçenek antifungal tedavi amfoterisin olmak-
la birlikte daha az nefrotoksik etkisi olan lipozomal amfoterisin B tercih edilmektedir. Oral posakonazol, amfoterisin tedavisine 
cevap veren olgularda basamak tedavisi olarak veya amfoterisin tedavisini tolere edemeyen ya da cevapsız olgularda kurtarma 
tedavisi olarak kullanılmaktadır. Tamamlayıcı tedavi olarak oral demir bağlayıcı ajan olan deferasiroks kullanımının olası yarar-
larını göstermek için yapılmış az sayıda farklı sonuçlar içeren küçük çaplı çalışmalar vardır. Bu raporda lipozomal amfoterisin B, 
posakonazol ve deferasiroks tedavileri ile başarılı bir şekilde tedavi edilen diyabeti olan 69 yaşında mukormikozis tanılı bir hastayı 
sunmaktayız.

Resim. 15/08/2013 tarihli kraniyal MR görüntüleri (T1/2 ve sagital kesitleri).

Diğer
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P-137 Frontal Sinüzit Sonrası Gelişen Tromboz Olgusu

Mutlu UYSAL YAZICI1, Şanlıay ŞAHİN1, Ganime AYAR1, Bahar ÇUHACI ÇAKIR1,
Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY2, Hasan TEZER3

1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İnfeksiyon Ünitesi, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Soru(n)

Menenjit bulgularıyla gelen hastada infeksiyon zemininde gelişen tromboz olasılığı akılda tutulmalıdır. 

Olay/Olgu

Daha öncesinden sağlıklı olan 4 yaşında erkek çocukta 4 gün önce burun akıntısı ve öksürük şikayeti başlamış. 

Aile hekimi tarafından tonsillit düşünerek oral amoksisilin tedavisi başlanmış. Tedavinin ikinci gününde baş 

ağrısı ve kusma şikayeti beliren hasta acil servise başvurdu. Fizik muayenesinde belirgin meningeal irritasyon 

bulguları olan hastada menenjit düşünüldü. Göz dibinde papil ödemi nedeniyle yapılan kraniyazal görüntü-

lemede; oksipitalde belirgin olmak üzere bilateral sagital sinüs trombozu saptandı. Hastaya çekilen parana-

zal sinüs tomografisinde frontal sinüzit bulundu. Hastaya düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. 

Tromboz etyolojisi açısından tromboz tetkikleri gönderildi. Hastada frontal sinüzit zemininde gelişen tromboz 

düşünüldü. Tedavi sonrasında hasta genel durumu iyi ve bilinci açık olarak yoğun bakımda izlenmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Menenjit zemininde sagital sinüs trombozu gelişen hastaya acil tromboz tedavisi başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hastanın tüm fizik muayenesinin detaylı olarak yapılması gerekmektedir. Tonsillit ve sinüzit gibi üst solunum 

yolu infeksiyonlarında tedaviye rağmen klinik durumda bozulma gelişen ve baş ağrısı ve kusma gibi yeni semp-

tom geliştiren hastalarda menenjit ve sagital sinüs trombozu gibi komplikasyonlar akılda tutulmalıdır.

Diğer
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P-138 Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi

A. Gülden BEKGÖZ1, Tümer GÜVEN2, Gül Ruhsar YILMAZ1, Zeliha KOÇAK TUFAN2,
Mehmet A. TAŞYARAN2

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi (APAT) düzenlenen hastalarda ilacın uygulanmasında yaşanan zorluk-

lar.

Olay/Olgu

Üriner sistem infeksiyonu, osteomiyelit, deri ve yumuşak doku infeksiyonu gibi tanılar alan ve durumları stabil 

olan hastalar APAT raporları ve reçeteleri olmasına rağmen dış merkezlerde antibiyotiklerini rahatlıkla yaptı-

ramamaktadırlar.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

APAT düzenlenen ve tedavilerini kendilerine yakın dış merkezlerde yaptıramayan hastalar, tekrar APAT için 

hastanelerine başvurmak zorunda kalmışlardır. 2013 yılında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde toplam 56 hastaya APAT raporu çıkarılmış, bu hastalar APAT 

uygulamasında yaşanan zorlukları saptamak için geriye dönük olarak aranmış ve bilgi alınmıştır. On beş has-

taya telefon ile ulaşılamamıştır. Sekiz (%19.5) hasta tedavisini evde yaşayan bir sağlık çalışanından ya da evde 

bakım hizmetleri tarafından almıştır. Beş (%12.6) hasta APAT almak üzere hastanemize başvurmuştur. On 

sekiz (%43.9) hasta dış merkezlerde APAT uygulamasında sıkıntı yaşanmazken, 10 (%24.3) hasta APAT için 

başvurdukları ilk merkezlerde tedavilerini yaptıramamışlardır. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu durum hasta açısından ulaşım güçlüğü ve zaman kaybına neden olmasının yanı sıra sağlık personeli açısın-

dan 3. basamak bir hastanede iş gücü kaybına neden olmaktadır. APAT için güvenilir ve vasıfl ı merkez sayısının 

ve hastaların ulaşılabilirliğin arttırılması, bu konunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-139 Fasiyolazis Hastalarında Triklabendazol Temin 
Edil(e)memesi?

Mehmet Reşat CEYLANş 1, Ali İrfan BARAN1, Fatih ESMER1, Mehmet ÇELİK1,
Mustafa Kasım KARAHOCAGİL1

1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Soru(n)

Fasiyolazis tanısı konulan hastalarda tedavi amaçlı triklabendazol kullanılması gerekmektedir. Bu etken madde-

yi içeren ticari insan preparatları ülkemizde bulunmamakta ve ilaç yurt dışından temin edilebilmektedir.

Olay/Olgu

Otuz dört yaşında kadın hasta yaklaşık üç ay önce başlayan halsizlik, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve iştahsız-

lık şikayetleri ile başvurdu. Hastanın son bir aydır artan karın ağrısı şikayeti özellikle sağ üst karın bölgesinde

oluyormuş. Fizik muayenede sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet dışında başka bir bulguya rastlanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın laboratuvarında; ALT: 25 IU/L, AST: 30 IU/L, Hgb: 13 mg/dL, WBC: 16.900/mm3, %30 eozinofili ve

Total IgE: 60 IU/L idi. Bilgisayarlı tomografi (BT): “Karaciğer normal büyüklükte, konturları düzenli, parankimi

homojen, segment altıda yaklaşık 6 x 3 cm ebatlı birbiri ile bağlantılı olma eğiliminde sınırları düzensiz hipo-

dens lezyon alanları dikkati çekmektedir, görünüm parazitoz ile uyumludur” şeklinde rapor edildi. Hastanın

bakılan fasciola hepatica İHA testi pozitif olarak geldi. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla hastaya

fasiyolazis tanısı konuldu. Hastaya triklabendazol (Egaten®, Novartis Pharma, Switzerland) satın alması için

reçete edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hasta yaklaşık bir haft a sonra elinde etken maddesi triklabendazol olan bir kutu ilaç ile başvurdu. İlacın yurt dı-

şından (İran) temin edildiği ve hayvan preparatı olduğu görüldü. Hastaya bu ilacın hayvanlarda kullanıldığı, bu

ilacı kullanamayacağı ve bizim önerdiğimiz (Egaten) ilacı alması gerektiği söylendi. Hasta: “ Maddi durumunun

iyi olmadığını, bu ilacı temin edemediğini, akrabalarında da benzer hastalığın görüldüğünü, başka hekimlere

gittiği ve bu ilacın kullanıldığı, hastaların iyileştiğini söyledi.” Hastaya önerilen ilaç eczaneler aracılığıyla bir

haft a sonra temin edildi. Triklabendazol 10 mg/kg tek doz başlandı, 24 saat sonra doz tekrarlandı. Bir ay sonra

yapılan kontrolde BT bulguları gerilemiş ve hastanın şikayetleri kalmamıştı.

Egaten ticari preparatı ülkemizde bulunmamakta ve yurt dışından temin edilmektedir. Bölgemizde Fasiyolazis

hayvanlarda endemik görülmekte ve insanlarda bazen salgınlar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Hastalar ço-

ğunlukla alım gücü zayıf olan, hijyen koşullarının zayıf olduğu kırsal kesimlerden gelmektedir. 

Egaten ticari preparatı ülkemiz de SGK tarafından ödenebilir mi?

İnsan preparatı temin edilemeyen yerlerde hayvan preparatı kullanılabilir mi?

Bu konuların tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-140 Tedaviye Rağmen Nüks ile Seyreden Sıtma Olgusu

Esin ŞENOL1, Murat DİZBAY1, Tuğba ÖZDİLğ 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Nüks ile seyreden sıtma olgusu.

Olay/Olgu

2013 Şubat ayında iş seyahati nedeni ile Ekvator Ginesi’ne giden hasta, 7 ay Ekvator Ginesi’nde kalmış. Seyahat 

öncesinde ve sırasında sıtma profilaksisi almamış. Ekvator Gine’sinde iken 2 kez sıtma geçiren hastaya adını 

bilmediği tedaviler uygulanmış. Türkiye’ye dönüşünden 2 ay sonra, 2013 Temmuz ayında ateş yüksekliği ve 

halsizlik şikayeti başlamış.

Bu şikayetler ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servise başvuran hastanın periferik yayma ince-

lemesinde, eritrositlerin içinde sıtma parazitine ait ring formasyonları görüldü. Plasmodium falciparum’a bağlı 

sıtma düşünüldü. Genel durumu iyi, sistemik muayenesi , kan sayımı ve organ fonksiyonları normal olan hasta-

ya sıtma savaş dispanseri ile görüşülerek 3 gün artemisin-lumefantrin verildi. Tedavi sonrası incelenen periferik 

yaymada parazitlerin kaybolduğu görüldü. Ateşsiz takip edilen hasta şifa ile taburcu edildi. 

Taburculuk sonrası 2. ayında ateş yüksekliği ve halsizlik şikayeti ile 2. kez hastaneye başvuran hastanın periferik 

yayması incelendi. P. falciparum’a bağlı sıtma düşünüldü. Genel durumu iyi, sistemik muayenesi, kan sayımı 

ve organ fonksiyonları normal olan hastaya 3 gün artesunate, 4 gün artemisin-lumafentrin verildi. Taburculuk 

öncesi incelenen periferik yaymada parazitlerin kaybolduğu görülen hasta taburcu edildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İki ay aralıklar ile 2 defa sıtma nedeni ile tedavi edilen hastanın son taburculuğundan 2 ay sonra P. falciparum’a

bağlı sıtma tanısı ile 3. kez yatışı yapıldı. Üç gün artesunate , 4 gün artemisin-lumefantrin ve doksisiklin toplam

1 haft a tedavi verildi. Tedavinin 48. saatinde bakılan dipstik testi ve sıtma PCR testi negatift i.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Sıtma tedavisinde etkenin hangi tür olduğunu saptamak çok önemlidir. Yaşanan en büyük sorun tedavide kulla-

nılan ilaçlara gelişen dirençtir. Parazitin alındığı bölgedeki ilaç direncine göre farklı grup ilaçlar kullanılmalıdır.

P. falciparum sıtmasında ilk tercih kinin sülfat ile birlikte doksisiklin veya klindamisin veya pirimetamin-sülfa-

doksindir. İlaca dirençli bölgelerden gelenler artemisin temelli kombine tedavi türevleri veya kinin + tetrasiklin

veya doksisiklin veya klindamisin ile tedavi edilmelidir. 

Vakada görülen nüksler nasıl değerlendirilmelidir? 

Böyle bir vakada ilk nüksten sonra tedavi seçeneği ne olmalıdır? 

Tedavinin 48. saatinden sonra bakılan sıtma PCR testinin negatif sonuçlanması nasıl değerlendirilmelidir?

Diğer
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P-141
KKTC’deki HBV, HCV ve HIV Seroprevalansının 
3 Yıllık Değerlendirilmesi

Emrah GÜLER1, Meryem GÜVENİR1, Ayşe ARIKAN1, Murat UNCU2, Aslı AYKAÇ3, Kaya SÜERy 4

1 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofi zik Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC
4 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

KKTC’de geçmişte yapılan HBV, HCV ve HIV seroprevalans çalışmalarının yetersiz olması nedeni ile gerçek 

prevalans değerleri ortaya konulamamıştır.

Olay/Olgu

Retrospektif olarak yapılan çalışmamızda 01 Ağustos 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Yakın Doğu Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı verileri incelenmiştir. HBsAg, anti-HCV ve anti-

HIV tarama testleri değerlendirilmiştir. Testler kemiluminesans enzim immunoassay (CEIA) (Architect i2000

SR, Abbott, ABD) yöntemi ile çalışıldı. Tarama testlerinin eşik değeri (S/CO) ≤ 1 olarak verilmekte olup, bu

değerin üzerindeki sonuçlar pozitif olarak kabul edildi.

Anti-HCV testi pozitif saptanan olgulara Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Gerçek Zamanlı PCR) yön-

temi ile HCV RNA (Cobas Amoliprep/Cobas Taqman HCV Qantitative Test) kantitasyonu araştırılırken, anti-

HIV pozitif olguların HIV RNA kantitasyon yöntemiyle çalışılmıştır. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çalışmaya alınan kişilerin 16.372’sine HBsAg, 16.400’üne anti-HCV, 15.931’ine ise anti-HIV testi çalışıldı. HBV

infeksiyonu açısından incelenen olguların 233 (%1.4)’ünde HBsAg pozitif olarak saptandı. Bu hastaların 163

(%70)’ü erkek ve 70 (%30)’i kadın olup yaş ortalamaları 26 idi. HCV infeksiyonu açısından incelenen olguların

144 (%0.9)’ünde HCV pozitif olarak saptandı. Bu hastaların 86 (%60)’sı erkek ve 58 (%40)’i kadın olup yaş orta-

lamaları 37 idi. HIV infeksiyonu açısından incelenen olguların 33 (%0.2)’ünde HIV pozitif olarak saptandı. Bu

hastaların 28 (%85)’i erkek ve 5 (%15)’i kadın olup yaş ortalamaları 43 idi. Bu hastaların sadece 1 (%0.006)’inde

HIV RNA kantitasyonu pozitifk en, diğerlerinin negatif olarak saptanmasına bağlı olarak elde edilen sonuçların

yalancı pozitifl ikler olduğu görülmüştür.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Resmi rakamlara göre 296.000 kişinin yaşadığı KKTC’de yapılan bu kapsamlı çalışma sonucunda, HBV infek-

siyonu görülme sıklığı açısından geçmiş yıllarda orta endemisiteli ülkeler arasında iken, günümüzde düşük en-

demisiteli ülkeler arasına girdiğini görmekteyiz. Bu gelişmenin, ülkemizde yaygınlaşan hepatit B aşı programla-

rından ve/veya yabancı uyruklu HBsAg, HCV ve HIV pozitifl iği saptanan kişilerin yurtdışı edilmesine dayanan

yasal uygulamadan kaynaklandığı kanısındayız. Bu yasal uygulama ile HCV pozitifl iğimiz de düşük oranlarda

kalmıştır. Tek bir olguda HIV pozitifl iği saptanması bizlere KKTC’deki kişilerin kan yoluyla bulaşan infeksiyon-

lara karşı bilinçli olduklarını ve kendilerini koruyabilecek düzeyde eğitime sahip olduklarını göstermektedir.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerinde 26 resmi kayıtlı HIV pozitif vaka olduğu göz önüne alınırsa, nüfusa göre ora-

nı %0.008 olarak bulunmaktadır. Bu oran ise bizim saptadığımız oranla (%0.06) uyumludur. Çalışma sonucunda

elde edilen verilerin, gelecekte bu tip infeksiyonlarla ilgili yapılacak araştırmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Diğer
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P-142
Erişkinde CMV İnfeksiyonuna Bağlı Mononükleoz 
Sendromlu Bir Olgu

Gülnur KUL1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Nesibe KORKMAZ1, Yunus GÜRBÜZ1, Yurdagül ALBAYRAK1, 
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu erken çocukluk döneminde sık görülen bir hastalıktır. Bu yüzden erişkin-

lerin çoğu CMV’ye karşı bağışıktır. Ateş etyolojisi araştırılan hastalarda CMV infeksiyonu hangi durumlarda 

düşünülmelidir?

Olay/Olgu

Otuz iki yaşında erkek hasta üşüme-titreme şikayeti olması üzerine acil servise başvurmuş. Ateşi 38°C ölçül-

müş. Semptomatik tedavi verilen hasta taburculuk sonrası dahiliye polikliniğe başvurmuş. Hastanın lökosit ve 

trombosit değerlerinde düşme gözlenmesi üzerine infeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirilmiş. Hasta-

nın polikliniğimize başvurusunda ateş, halsizlik şikayeti mevcuttu. Fizik muayenesinde vücudunda gövde ön 

ve arka yüzde basmakla solan döküntü gözlendi. Lenfadenopati saptanmadı. Solunum sistemi, kardiyovasküler 

ve batın muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Böcek ısırması ya da kene tutma öyküsü olmayan hasta 

içme suyu olarak hazır su kullanıyordu. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hasta ateş etyolojisi araştırmak amacıyla servise yatırıldı. Yapılan tetkiklerinde karaciğer fonksiyon testlerin-

de artış gözlendi. Tüm abdomen USG’de karaciğer konturları düzgün, sağ lob kraniyo-kaudal boyutu mid-

klavikular hatta 160 mm parankim ekosu grade 2 steatoz ile uyumlu difüz arttığı saptandı. Dalak boyutlarının 

(uzun aksı 165 mm) arttığı saptandı. Periferik yaymada lenfosit hakimiyeti görüldü. Hastanın ateş etyolojisine 

yönelik viral göstergeler istendi. EBV IgM (-) IgG (+), CMV IgM (+) IgG (+) saptandı. Hastaya CMV’ye bağlı 

mononükleoz sendromu tanısı kondu.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Özellikle sosyoekonomik durum ve hijyenik koşulların kötü olduğu bölgelerde CMV seroprevalansının önemli 

ölçüde arttığı gösterilmiştir. Ancak sosyoekonomik düzeyinin artışı ile çocukluk çağında sık görülen infeksi-

yonlar giderek erişkin çağa kaymaktadır. CMV infeksiyonu, mononükleoz sendromunun nadir nedenleri ara-

sında olsa da organomegali ve lenfositoz tespit edilenlerde akılda tutulması gerekmektedir.

Diğer
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P-143 KKTC’de Leptospiroz Olgusu 

Selin BARDAK ÖZCEM1, Nadire TAŞCIOĞLU2, Kaya SÜERy 3

1 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Lefk oşa, KKTC
2 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Dahiliye Servisi, Lefk oşa, KKTC
3 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

Ateş etyolojisi araştırılırken KKTC’de nadir görülen leptospiroz olgusu ile karşılaşma ve klinik seyri. 

Olay/Olgu

Otuz sekiz yaşında erkek hasta ateş yüksekliği, bulantı, kusma, ishal ve solunum sıkıntısı şikayeti ile bir haft a

süreyle sultamisilin, parasetamol ve salbutamol tedavisi almış. Solunum sıkıntısının devam etmesi üzerine acil

servise başvuran hastanın muayenesinde genel durumu kötü, ciddi solunum sıkıntısı ve konjunktivalarda ikter

olması üzerine hepatopulmoner sendrom düşünülerek yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Bilinci açık olan

hasta, entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. İnfeksiyon hastalıklarına danışılan hasta septik şok olarak 

değerlendirilip, meropenem 3 x 1 g ve teikoplanin 400 mg 2 x 1 tedavisi başlandı. Toraks tomografisinde buzlu

cam görünümü olması üzerine atipik etkenlere yönelik olarak levofl oksasin 500 mg 2 x 1 eklendi. Yoğun bakı-

ma yatışının 2. gününde hızla karaciğer ve renal fonksiyonları bozulan, tonik-klonik nöbet geçirmeye başlayan

hasta nöroloji bölümü tarafından değerlendirildi. Çekilen beyin tomografisinin normal olması üzerine antie-

pileptik tedavisi düzenlendi. Öyküsünde çatı tamiri ile uğraştığı ve fare dışkısı ile temasının olduğu öğrenildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hepatopulmoner-renal sendrom olarak değerlendirilen hastada leptospiroz tanısına yönelik serum örneği alı-

nıp Ankara Etlik Veteriner Enstitüsüne gönderildi. Tedavisine seft riakson 2 x 1 g eklendi. Hastaya IV immüng-

lobulin verildi, plazmaferez yapıldı. Anüri gelişen hastanın genel durumu bozuldu ve hastaneye yatışının 48.

saatinde kaybedildi. Hastaya otopsi yapıldı. Leptospiroz için yapılan MAT testinde 1/100 titrede L. Patoc Patoc

I’e karşı antikor tespit edildi. Ancak hasta kaybedildiği için konvalesan dönemdeki serum örneği alınamadı.

Hasta leptospiroza bağlı hepatopulmoner-renal sendrom olarak değerlendirildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Leptospira infeksiyonu KKTC’de nadir görülmektedir. Avrupa Birliği raporuna göre 2003 yılında iki olgu Gü-

ney Kıbrıs Rum kesiminden bildirilmiştir. KKTC Sağlık Bakanlığı verilerinde leptospiroz bildirimine ait bir

kayıt saptanamamıştır. Hasta leptospirozun ilk ateşli döneminde nonspesifik infeksiyon olarak değerlendirilmiş

ve tedavi verilmiş, ikter ile seyreden ikinci dönemde hastaneye başvurmuştur. Mesleği nedeniyle fare dışkısı

ile teması olan kişilerde leptospiroz hastalığı düşünülmeli, mortalite riskinin yüksek olması nedeni ile detaylı

anamnez alınmalıdır. KKTC’de farelerin olduğu yerlerde Leptospira’ya bağlı infeksiyonların gelişebileceği akılda 

bulundurulmalıdır. 

Diğer
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P-144 Plasmodium falciparum’a Bağlı İmport Sıtma Olgusu

Selin BARDAK ÖZCEM1, Kaya SÜERy 2

1 Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Lefk oşa, KKTC
2 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Lefk oşa, KKTC

Soru(n)

KKTC’ye üniversite eğitimi için gelen Afrika kökenli import sıtma olgusu.

Olay/Olgu

Nijerya’dan üç haft a önce gelen 21 yaşında erkek hastaya ateş yüksekliği, halsizlik şikayetinin olması üzerine 

dahiliye hekimi tarafından pnömoni düşünülerek levofl oksasin tedavisi başlanmış. Üşüme titreme ile yükselen 

ateş, şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma şikayetleri devam eden hasta sıtma ön tanısı ile infeksiyon hastalıkları 

servisine yatırılarak tetkik edilmeye başlandı. Öyküsünde üç ay önce, Nijerya’da iken sıtma nedeniyle tedavi 

gördüğü öğrenildi. Hastanın muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, skleralarda ikter, batında hepatosple-

nomegali saptanırken, diğer sistem muayenelerinde patoloji saptanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Ateşli dönemde yapılan periferik yayması incelendiğinde, Plasmodium falciparum gametositleri görülmesi üze-

rine, temin edilebilen tek antimalaryal olan klorokin 1 x 2 ve doksisiklin 2 x 1 tedavisi başlandı. Hastanın kar-

deşinden daha önce sıtma geçirdikleri için ülkelerinden gelirken yanlarında artemeter/lumefantrine getirdik-

leri öğrenilmesi üzerine hastaya klorokine dirençli P. falciparum’a karşı etkili olan artemeter tedavisi başlandı.

Şiddetli baş ağrısı, bulantı kusma, ateş yüksekliği olan hasta tonik-klonik nöbet geçirmeye başladı. Beyin BT’de 

özellik saptanmadı, bilinci bulanıklaşan, gaita ve idrar inkontinansı gelişen hastaya santral sinir sistemi infek-

siyonunu ekarte etmek için lomber ponksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısında lökosit ve bakteri saptanmadı, 

biyokimyası normal sınırlardaydı. Bilinci kapanan ve nöbet geçiren hasta yoğun bakıma transfer edildi, sedatize 

edilerek antiepileptik tedavi başlandı. Tedavinin 36. saatinde ateşi düşen hastanın bilinci açıldı. Nöbetleri kont-

rol altına alındı. Hasta P. falciparum’a bağlı sıtma tanısı aldı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Sıtmanın endemik olduğu Afrika ülkelerinden üniversite eğitimi almak veya çalışmak için KKTC’ye çok sayıda 

kişi gelmektedir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”ın malarya risk haritasında Kıbrıs adası 

sıtma riski olmayan bölgeler içindedir. KKTC Sağlık Bakanlığı istatistiklerinde 2011-2014 yılları arasında sekiz 

import sıtma olgusu bulunmaktadır. Bu sekiz olgunun üç tanesi P. falciparum, bir tanesi P. vivax olarak bildiril-x

miştir. Diğer dört olgunun türü hakkında bildirim yapılmamıştır. Riskli olmayan bölge olmasına rağmen ülkede 

çok sayıda uluslararası üniversite öğrencisi bulunması nedeni ile sıtma olgularının görülme olasılığı vardır. Ateş 

etyolojisi araştırılan yabancı uyruklu kişilerde sıtma daima akla gelmelidir. Ayrıca ülkemizde Sağlık Bakanlığı-

nın İlaç Eczacılık Dairesinde sadece klorokin bulunması tedavilerin gecikmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, 

klorokin dirençli sıtmaya etkili olan ilaçlar temin edilmelidir.

Diğer
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P-145 Geç Tanı Alan 2 Erişkin Kızamık Olgusu

Sema SARI1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Semanur KARAGÜLLE1, Gönül ÇİÇEK ŞENTÜRK1, 
Halime KURU1, İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n):

Genç hekimler artık kızamığı tanımıyor.

Olay/Olgu

Otuz yaşında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan erkek hastanın ateş, çarpıntı, boğaz ağrısı, kuru öksürük şikayeti başlamış. iki gün
sonra döküntü gelişmiş ve iki gün içerisinde döküntü göz çevresi ve alından başlayarak boğaz ve tüm vücuduna yayılmış. Döküntü
başladığı gün doktora başvuran hastaya boğaz infeksiyonu tanısı konulmuş ve klaritromisin tedavisi başlanmış. Döküntüyle birlikte
hastanın günde 9-10 defayı bulan ishal şikayeti de başlamış. Ardından gözlerde kızarıklık şikayetiyle göz doktoruna başvuran hastaya
göz damlası verilmiş. Çocukluk aşıları tam olan hastanın çevresinde ateşli ve döküntülü kimse yok ve temas hikayesi vermiyor. Hasta
infeksiyon polikliniğine başvurduğunda alında daha fazla olmak üzere tüm vücudunda yaygın, basmakla solmayan, makülopapüler
döküntüleri mevcuttu. Koplik lekesi yoktu ve konjunktiviti halen devam ediyordu. Hastanın kızamık IgM pozitif ve kızamık IgG’si 
negatif olarak geldi. Servise yatırılan hastaya semptomatik tedavi verildi. 

Yirmi sekiz yaşında kadın hasta ateş, halsizlik şikayetiyle aile hekimine başvurmuş. Amoksisilin-klavulanik asit tedavisi başlanmış. 
İki gün sonra tedaviye rağmen şikayetleri devam eden hastanın yüzden başlayıp boyuna doğru yayılan döküntüsü gelişmesi üzeri-
ne acil servise başvurmuş. Semptomatik tedavi verilerek infeksiyon polikliniğine yönlendirilmiş. Hasta polikliniğimizde görüldü-
ğünde yüzden başlayıp gövdeye doğru yayılan basmakla solmayan döküntüsü ve koplik lekeleri mevcuttu. Gözlerde kızarıklık ve 
ışığa hassasiyeti mevcuttu. Aşıları tam olan hastanın temas öyküsü yoktu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Birinci olguda yakınmaları azalan hastanın döküntüleri baş çevresinden başlayarak soldu. Genel durumu iyi olan hasta taburcu edildi.

İkinci olguda genel durumu iyi olan hastanın viral markerleri istendi ve sonuçlarla kontrole çağrıldı. Kızamık IgM pozitif gelen 
hastanın ek problemi olmadı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Genellikle çocukluk yaş grubunda görülen kızamık, 1980-1992 yılları arasındaki aşılama politikası nedeniyle erişkin yaş grubunda 
görülmeye başlamıştır. Kızamık çocukluk yaş grubunda oldukça azalmıştır ve hiç kızamık olgusu görmeyen genç hekimler çoğun-
luktadır. Dolayısıyla kızamık olguları daha geç tanı almaktadır. Kızamık erişkin yaş grubunda komplikasyon hızı ve mortalitesi yük-
sek olan ciddi bir hastalıktır ve erken tanı önemlidir. Bu olgulardan yola çıkılarak döküntülü erişkinlerde kızamık da öncelikle göz 
önünde bulundurulmalıdır ve hekimlere bu konuda hizmet içi eğitim verilmelidir. Hastanemizde erişkin kızamık olguları görülmeye 
başladığı için acil hekimlerine ve aile hekimlerine kızamıkla ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir. 

Resim

Diğer
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P-146 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Kliniği ile Gelen 
Bruselloz Olgusu

Nesibe KORKMAZ1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Semanur KARAGÜLLE1, Gülnur KUL1, İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Ülkemiz hem bruselloz hem de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) açısından endemik bir bölgedir. KKKA 

kliniği ile gelen hastalarda ayırıcı tanıda bruselloz ne zaman düşünülmelidir? 

Olay/Olgu

On dokuz yaşında bilinen herhangi bir hastalığı olmayan kadın hasta ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve 

halsizlik şikayeti ile dış merkeze başvurmuş. Hastanın takibinde lökopeni (WBC: 2100/mm3) ve trombositope-

nisinin (Plt: 39.000/mm3) saptanması ve ateşinin devam etmesi üzerine hasta KKKA ön tanısıyla kliniğimize 

sevk edildi. Hastanemize başvurusu sırasında 39°C ateşi mevcuttu. Kan kültürleri alındı. Fizik muayenede be-

lirgin bir özellik bulunamadı. Yapılan batın ultrasonografisinde hepatosplenomegali saptandı. Hastanın anam-

nezinde 2 aydır mevsimsel işçi olarak ormanda çalıştığı öğrenildi. Kene öyküsü tarifl emeyen ve kardeşlerinde 

brusella öyküsü tarifl eyen hastadan bruselloza yönelik tetkikler istendi. Yapılan Rose Bengal testi pozitif gelen, 

brusella standart tüp aglütinasyon testi 1/640 titrede pozitif sonuç veren hastanın 2 şişe kan kültüründe Brucella

spp. üredi. Hastanın dış merkezden gönderilen KKKA PCR sonucu negatif olarak geldi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Bruselloz tanısıyla olguya doksisiklin (200 mg/gün) rifampisin (600 mg/gün) tedavisi başlandı. Bruselloz teda-

visi ile ateş ve diğer şikayetleri kontrol altına alınan olgu poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi.

Hastanın dış merkezde tedavisine devam ettiği öğrenildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bruselloz pek çok organ ve sistemi tutabilen zoonotik bir hastalıktır. Brusellozda özgül olmayan ve birçok hasta-

lıkla kolaylıkla karışabilen belirtiler sık görülmektedir. Brusellozda hipersplenizme bağlı olarak anemi, lökope-

ni, lenfositoz, yaygın damar içi pıhtılaşması, pansitopeni gibi birçok hematolojik bulgular görülebilmektedir. Bu 

bulgularla brusellozun hematolojik tutulum yapabilen tüm hastalıklarla karışması ve yanlış tanı alması olasıdır. 

Bu hastalıklardan biri de KKKA’dır. Bu nedenle olgumuz, KKKA ile brusellozun benzer tablolar oluşturabi-

leceğinin vurgulaması açısından önemlidir. Sonuç olarak, ülkemizin hem bruselloz hem de KKKA açısından 

endemik bir bölge olduğu göz önüne alındığında, her iki infeksiyonun da ayırıcı tanısında bu durumun dikkate 

alınması önem taşımaktadır.

Diğer
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P-147 Salmonella Artritinde Tedavi Süresi 

Fatime KORKMAZ1, Fatma KACAR1, Lütfullah ALTINTEPE2, Ayşe SAKIZ1, Mehmet ÖZCAN1, 
Halil KARATAŞ1

1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya 
2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Konya

Soru(n)

Salmonella gastroenterit ve bakteremi tanısı ile tedavi edildikten 8 haft a sonra salmonella septik artriti gelişen

lupus nefritli hastada uygun tedaviye rağmen klinik iyileşmenin olmaması.

Olay/Olgu

Otuz üç yaşında kadın hasta ateş, ishal, kusma yakınması ile yatırıldı. Alınan dışkı ve kan kültürlerinde Sal-

monella spp. üredi. On dört gün siprofl oksasin tedavisi verildi. Aynı dönemde uzun süreli eklem ağrıları, cilt

bulguları, hipoalbuminemi, proteinüri ile birlikte ANA, ds DNA testlerinin de pozitif gelmesi ile sistemik lupus

eritematozis ön tanısı ile nefroloji kliniğine devredildi. Böbrek biyopsisi lupus nefriti ile uyumlu olan hastaya

hidroksi klorokin, prednizolon, siklofosfamid tedavileri başlanıldıktan 5 haft a sonra sağ dizde septik artrit ge-

lişti; kan ve eklem sıvısından Salmonella spp. izole edildi. Antibiyogramda tedavide seçilecek antibiyotiklere 

direnç yoktu. Endokardit saptanmadı. Eklem içi yıkama ve debridmanla birlikte ve seft riakson ve siprofl oksasin

tedavisi verildi. Başlangıçtaki püy olan eklem içeriği sıvısı berraklaştı ancak efüzyon ve eklem hareket bozuk-

luğunda tam düzelme olmadı. Görüntülemede kemik yapıda osteomiyelit olarak değerlendirilemeyen ancak 

infl amasyon lehine bulguları devam etti. Tekrarlayan kültürlerde üreme saptanmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Eklem içi yıkama ve debridmanı ile birlikte 2 haft a seft riakson, 10 haft a siprofl oksasin tedavisi verildi. Siklofos-

famid tedavisi kesildi, prednizolon dozu düşürülüp hidroksiklorokine devam edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İnfeksiyon parametreleri ve septik tablosu gerileyen, kültürlerinde üreme olmayan ancak artriti devam eden bu

hastada antibiyotik tedavisi ne kadar süreyle verilmeli, iyileşme kriterleri ne olmalıdır?

Diğer
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P-148
Epidemiyolojik Bağlantısı Olmayan Hastalarda 
Pozitif Brusella Serolojisine Yaklaşım 
Nasıl Olmalıdır?

Emine FIRAT GÖKTAŞŞ1, Cemal BULUT1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Sami KINIKLI1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Epidemiyolojik bağlantısı olmayan hastalarda pozitif brusella serolojisine yaklaşım nasıl olmalıdır?

Olay/Olgu

Üç aydır halsizlik şikayeti olan 40 yaşında kadın, hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne başvur-

muştu. Hastada Brusella Rose-Bengal (+), Wright tüp aglütinasyon testi 1/40, Coombs aglütinasyon testi 1/320 

saptanması üzerine polikliniğimize konsülte edildi. Hastanın öyküsünü sorguladığımızda 3 aydır halsizlik ve 

ara ara dizlerde olan ağrıları haricinde ek şikayeti yoktu. Hasta Ankara şehir merkezinde oturmaktaydı ve ev 

hanımıydı. Ailede bilinen bruselloz öyküsü yoktu. Hayvan ve hayvan ürünleri ile teması yoktu. Pastörize edil-

memiş süt ve süt ürünleri tüketimi yoktu. Bilinen başka hastalığı yoktu. Laboratuvar değerlerinde beyaz küre, 

sedimentasyon ve C-reaktif protein negatif idi. Kan kültürlerinde üreme olmadı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İki-üç haft a sonra Brusella Rose-Bengal, Wright tüp aglütinasyon testi ve Coombs aglütinasyon testi tekrar-

landı. Tedavi başlanmadı. Tekrarlanan testleri Brusella Rose-Bengal (+), Wright tüp aglütinasyon testi 1/40, 

Coombs aglütinasyon 1/160 olarak sonuçlandı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Brusella infeksiyonun başlıca bulaş yolları; pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin yenilmesi, infekte hayvan 

materyallerinin bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoza ile direkt teması, az pişmiş et yenmesi, infekte aerosollerin 

inhalasyonu, konjunktivaya inokülasyon ve kan transfüzyonudur. Bruselloz tanısı, bakterisinin kan veya doku-

lardan izolasyonu veya brusellozu düşündüren klinik bulgularla birlikte pozitif seroloji ile konur. Hastamızda 

epidemiyolojik bağlantının olmaması ve düşük titrede pozitifl ik olması nedeniyle yalancı pozitifl ik ya da çapraz 

reaksiyon olabileceği düşünüldü. Hasta takibe alındı. 

Brusella serolojisi pozitif olan ancak epidemiyolojik bağlantısı olmayan hastalarda tanı yaklaşımı ne olmalıdır?

Diğer
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P-149
Lenfadenopatiye Yaklaşımda İnce Çizgi-Kikuchi 
Hastalığı ve Tanı Süreci

Semanur KARAGÜLLE1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Nesibe KORKMAZ1, Sema SARI1, Dilek ERDİM1, 
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Benign lenfadenopati etyolojisine sahip bir hasta malign lenfoma tanısı alırsa ne olur? Patolojinin önemi nedir?

Olay/Olgu

Yirmi iki yaşında kadın hasta yaklaşık 2.5 aydır sol boyunda kitle şikayeti ile KBB polikliniğinde takip edil-
mekteymiş. Ateş ve boyunda şişlik şikayeti dışında ek şikayeti olmayan hastaya kinolon ve tetrasiklin tedavileri
uygulanmış. Fakat ateşleri tedaviye rağmen gerilememiş. Hastaya dış merkezde lenf nodu biyopsisi yapılmış.
Biyopsi sonucu benign lenfosit hücreleri görülmüş. Hastaya eksizyonel lenf nodu biyopsisi yapılmış. Süpürasyo-
na uğramış nekrotizan lenfadenit ile uyumlu olarak rapor edilmiş. Hastanın taze peynir çiğ süt tüketimi yoktu.
Öğretmenlik yapan hastanın herhangi bir hayvan teması, kuyu suyu içme, kene tutunması öyküsü yoktu. Hasta
lenfadenopati etyolojisi araştırılmak üzere infeksiyon hastalıkları servisine kabul edildi. Hastanın fizik muaye-
nede vital bulguları stabil gözlendi. Sol boyunda mandibula altında ve orta servikal bölgede çok sayıda ele gelen
lenf nodu mevcuttu. Sağ servikal bölgede yaklaşık 3 cm boyutunda lenf nodu mevcuttu, lenf nodları hassastı. Isı
artışı yoktu. Diğer sistem muayenesi doğaldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Yatışında 38°C ateşi olan genel durum bozukluğu gözlenen hastaya sulbaktam ampisilin ve siprofl oksasin tedavisi
başlandı. Ayırıcı tanıda düşünülen tularemi, brusella, TORCH açısından tetkikleri istendi. Tüberkülin deri testi
(TDT) konuldu. Kan kültürleri alındı. Periferik yaymada atipik hücre gözlenmedi ve nötrofil hakimiyeti saptandı.
Boyun USG yapıldı. Her iki submandibuler bölgede ön ve arka servikal zincirde büyüğü sağ üst ön servikalde 3
x 2 cm olmak üzere çok sayıda hipoekoik lenfadenopati izlendi. TORCH paneli IgM değerleri negatif saptandı.
Tularemi aglütinasyon testi negatif geldi. TDT testi anerjik görüldü. Abdomen BT’de hastanın hepatosplenome-
galisi saptandı. Antibiyotik tedavisinin devam etmesine rağmen ateşleri devam eden ve lenf nodlarında gerileme
gözlenmeyen hastanın hematoloji konsültasyonu sonrasında lenfoma ön tanısı ile lenf nodu biyopsisi planlandı.
Hastanın biyopsi materyali patolojiye gönderildi. Dokudan tularemi, tüberküloz, brusella PCR tetkikleri isten-
di. Sonuçları negatif geldi. Hastanın patoloji tarafından incelenen doku örneğinde öncelikle NK hücreli lenfoma
düşünüldü. Fakat kesin tanı konulamadığı için dış merkezde preparatların tekrar incelenmesi önerildi. Hastanın
hematoloji bölümüne nakil verilmesi planlanırken patoloji preparatlarının dış merkezde tekrar değerlendirilmesi
sonrasında Kikuchi Fujimoto hastalığı olduğu şeklinde kesin rapor verildi. Hastanın antibiyotik tedavisi kesildi.
Poliklinik takiplerinde lenf nodları kendiliğinden geriledi. Ateşleri tekrarlamadı. Ek şikayeti gözlenmedi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Kikuchi-Fujimoto hastalığı veya histiyositik nekrotizan lenfadenit (HNL) özellikle ortalama 30 yaş civarındaki
kadınlarda görülen kendiliğinden sınırlanan, nekrotizan servikal lenfadenopati ile karakterize bir hastalıktır. Ateş,
titreme, kas ve eklem ağrısı, splenomegali ve deride döküntüleri kliniğe eşlik edebilir. Lenfadenopatinin nadir ne-
denlerinden biri olan benign, etyolojisi bilinmeyen bu hastalık yaygın olarak lenfoma yanlış tanısını alır. Kendili-
ğinden sınırlanan bu klinik tablonun tanısında malign lenfoma ve sistemik lupus eritematozus ile benzer özellikler
taşıması nedeniyle patolojinin önemi büyüktür. Olgumuzun kesin tanısı eksizyonel biyopsi ile konulmuş ve ayırıcı
tanıda dışlanması gereken infeksiyöz ve noninfeksiyöz nedenler dışlanarak tanı desteklenmiştir. Sonuç olarak pa-

tolojik değerlendirmenin hastanın tanı ve tedavi sürecindeki önemi bir kere daha görülmüştür.

Diğer
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P-150 Kliniğimizde Takip Edilen Protez İnfeksiyonlarına 
Genel Bir Bakış 

Nazlım AKTUĞ DEMİR1, Şua SÜMER1, Onur URAL1, Ayşe TORUNyş 1, Özge YİĞİT1,
Eda KARADOĞAN1, Fatma ÇÖLKESEN1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya

Soru(n)

Kliniğimizde takip edilen protez infeksiyonlarına genel bir bakış. 

Olay/Olgu

Bu çalışmanın amacı kliniğimizde bir yıl içerisinde, protez infeksiyonu tanısıyla takip ettiğimiz hastaları irde-

lemektir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Araştırmaya 2012 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobi-

yoloji klinik ve polikliniklerine başvuran, protez eklem infeksiyonu tanısı almış hastaların dosyaları retrospektif 

olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, ilk infeksiyonun tespit zamanı, operasyon tarihleri, izole edi-

len mikroorganizmalar ile uygulanan tedavi protokolleri ve prognoz bilgileri dosyalardan retrospektif olarak 

tarandı.

Olguların cinsiyet, yaş, altta yatan hastalıklar (diabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı vb.), başvuru yakınma-

ları (ateş, eklem ağrısı, akıntı, şişlik, fistül), yakınmaların başlama zamanı, protezin takılma zamanı, protezin ta-

kıldığı yer, infeksiyon atak sayısı ve önceki infeksiyonda kullanılan antibiyotikler ve tedavi süresi, infeksiyonun 

belirlenme zamanı, laboratuvar testleri (ESR, CRP), peroperatif kültürde üreme varlığı kaydedildi. Cerrahiden 

sonra ilk üç ayda gelişenler erken evre infeksiyon, cerrahiden 3 ay sonra fakat ilk iki yıl içinde gelişenler gecik-

miş infeksiyon, cerrahinin ikinci yılından sonra gelişenler ise geç infeksiyon olarak kabul edilmiştir.

Veriler SPSS 18 programı ile bilgisayar ortamına aktarıldı. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Yapılan retrospektif analiz sonucunda 25 erişkin hasta dosyasına ulaşıldı. Çalışmaya alınan hastaların yaş or-

tancası 64 (16-78) yıl olup, hastaların 10 (%40)’u erkek, 15 (% 60)’i kadın idi. Protez takılmasının en sık nedeni 

osteoartroz olarak tespit edildi. Protez eklem infeksiyonu olguların 15 (%60)’inin diz, 10 (%40)’unun kalça 

protezine bağlı olduğu saptandı. Hastaların 17 (%67.7)’sinde altta yatan kronik hastalık tespit edildi. Altta yatan 

hastalıklar incelendiğinde en sık üç hastalık osteoartroz, diabetes mellitus, hipertansiyon olarak tespit edildi. 

Olguların klinik semptomlarına baktığımızda en sık 3 semptom sırasıyla; ağrı (%92), akıntı (%56), eklemde 

şişlik (%52) olarak saptandı. On üç hastada geç infeksiyon, 8 hastada gecikmiş infeksiyon, 4 hastada akut infek-

siyon tespit edildi. Hastaların 20 (%80)’sinden operasyon sırasında kültür alındığı ve bunların 14 (%56)’ünde 

üreme olduğu tespit edildi. Peroperatif kültür alınan hastaların 10’unda gram-pozitif, ikisinde gram-negatif, iki-

sinde de gram-pozitif ve gram-negatif birlikte üremesi olduğu tespit edildi. Gram-pozitif üremelerin 6 (%60)’sı 

MRKNS olarak tespit edildi. Gram-negatif üremelerin bir tanesi GSBL pozitif Klebsiella spp., bir tanesi Pseudo-

monas aeruginosa olarak saptandı. Hastaların laboratuvar parametrelerine bakıldığında; CRP değerlerinin 25 

(%100) hastada yüksek olduğu görülmüştür. ESR düzeyi 23 hastada > 20 mm/saat (%92) olarak tespit edildi. 

Diğer
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P-151
Toplum Kökenli Asinetobaktere Bağlı İdrar Yolu 
İnfeksiyonu

Halime KURU1, Yunus GÜRBÜZ1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Sema SARI1, Merve Sefa SAYAR1, 
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Toplum kökenli asinetobakter infeksiyonlarına yatkınlık oluşturan faktörler neler olabilir?

Olay/Olgu

Bilinen tip 2 diyabeti olan 36 yaşında 9 haft alık gebe olan hastanın hastanede yatışı ve herhangi bir girişim öy-

küsü bulunmamaktadır. Kan şekeri regülasyonu için endokrin servisine yatırılan hastanın o gün bakılan rutin

idrar tetkikinde 32 lökosit ve 1 lökosit kümesi görülmesi üzerine idrar kültürü gönderildi. Hiç ateşi olmayan

hastanın sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma şikayeti yoktu. Karın ağrısı, bulantı-kusma da tarifl emiyordu.

Fizik muayenesi doğal olan hastanın kan tetkikleri normal sınırlardaydı. İdrar kültüründe her şeye duyarlı Aci-

netobacter baumannii üremesi olması üzerine hasta infeksiyon servisine nakil alındı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Tedavisi meropenem 3 x 1 g olarak düzenlendi. Meropenem tedavisi 7 güne tamamlanan hastanın kontrol idrar

kültüründe üremesi olmadı. Ek problemi olmayan hasta poliklinik kontrolüne çağrıldı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Hastane ortamında yaygın olarak bulunan ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde salgınlara neden olan A. ba-

umannii toplum kökenli infeksiyonlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Bu gram-negatif, fermenter olmayan

kokobasiller, sıklıkla hastanede yatan ağır/düşkün hastalarda pnömoni, yara yeri infeksiyonu, üriner sistem

infeksiyonu, bakteremi ve menenjit gibi infeksiyonlara neden olmaktadır. Sağlıklı insanlarda Acinetobacter tür-r

leri deri ve mukoz membranlarda kontaminant-saprofit bakteriler olarak kolonize olabilirler. A. baumannii’nin

alkol bağımlısı olan kişilerde ciddi toplum kökenli pnömoni, kronik periton diyalizi alan hastalarda ise peritonit

gibi infeksiyonlarla da ilişkili olduğu bildirilmektedir. Ancak bizim olgumuzun diyabet dışında altta yatan bir

hastalığı olmayıp herhangi bir girişim öyküsü de yoktu. Gebelikte idrar içeriğinin farklı oluşu ve hormonal-fiz-

yolojik birtakım değişikliklerin olması üriner sistem infeksiyonlarına yatkınlığı artırmaktadır. Bu olgudan yola

çıkılarak altta yatan gebelik ve diyabet gibi durumların da toplum kökenli asinetobakter infeksiyonlarına zemin

hazırlayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer
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P-152 Evlilik Öncesi Yapılan Testler

Cengiz UZUNg 1

1 Özel Alman Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Soru(n)

Evlilik öncesi yapılan serolojik incelemeler sonrası pozitif çıkan sonuçların değerlendirilmesi.

Olay/Olgu

Polikliniğe evlilik namzeti iki genç başvurdu. Evlilik öncesi yapılan testler sonucu damat adayının HBsAg testi 

pozitif saptanmış. Kızın ailesi bu testler sonucunda evliliğe karşı çıkmış. Ancak gençler bu konuda yapılacak bir 

tedavinin olup olmadığını, hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmek için polikliniğimize başvurmuşlar. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Damat adayından testin kontrolü için öncelikle tekrar HBsAg testi istendi. Test sonucu HBsAg pozitif saptandı. 

Sonrasında karaciğer enzimleri, diğer hepatit B markerleri ve HBV-DNA viral yük istendi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Testlerin sonuçlarına göre inaktif veya kronik aktif hepatit tanısı konmuş, gelin adayı aşılama programına alın-

mış olsa bile aileler arası oluşan gerilim nasıl hafifl etilebilir? Bu testlerin yapılması etik midir?

Diğer
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P-153 Otore ve/veya Rinore İçin Antibiyotik Profi laksisi

İmran HASANOĞLU1, Tümer GÜVEN1, Rahmet GÜNER1, Zeliha KOÇAK TUFAN1,
Gül Ruhsar YILMAZ2, Mehmet A. TAŞYARAN1

1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Herhangi bir nedene bağlı gelişen otore ve/veya rinorede antibiyotik profilaksisi uygulanmalı mı?

Olay/Olgu

Trafik kazasına bağlı kafa travması nedeniyle beyin cerrahisi yoğun bakımda takip edilen hasta rinoresi ol-

ması nedeniyle tarafımıza danışıldı. Menenjit kliniği olmayan hastaya profilaksi amacıyla seft riakson 2 x 2 g

IV başlandı. Hasta takibinin 12. gününde dura defekti onarımı için opere edildi. Operasyon gününe kadar

antibiyoterapiye devam edildi. Hastanemiz beyin cerrahisi ve kulak burun boğaz bölümleri tarafından takip

edilen hastalarda menenjit kliniği olmaksızın travma veya operasyon komplikasyonu olarak otore veya rinore

görülmektedir. Bu tür hastalara takip eden klinikler mutlaka seft riakson ve metronidazol tedavisini başlayıp

tarafımıza onay için danışmaktadır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Konu ile ilgili literatürler araştırıldı. Rehber önerisi bulunmadı. Yapılan çalışmalarda rinorede menenjit riski

%17, otorode %4 iken antibiyotik profilaksisinin menenjit riskini azaltmadığı gösterilmiştir. Fakat yine de bu

hastalara seft riakson 2 x 2 g/gün IV ile profilaksi başlanmaktadır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Travma sonrası veya postoperatif dönemde görülen otore ve rinorede defektin onarımına kadar geçen süre

değişebiliyor. Bazen drenaj kateteri takılarak defektin kendiliğinden kapanması beklenebiliyor. Bu gibi durum-

larda profilaksi gerekliliği, gerekiyorsa süresi ve dozunun tartışılması istenmektedir.

Diğer
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P-154
Senkop Şikayeti ile Başvuran Karaciğer Kist 
Hidatiği: Olgu Sunumu

Fatih TEMOÇİNÇ 1, Vahit DEMİR2, Gamze KALIN1, Tamer Sami PELİTLİ1
1 Yozgat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat
2 Yozgat Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Yozgat

Soru(n)

Kist hidatiğe yaklaşım.

Olay/Olgu

Yirmi iki yaşında kadın hasta, yaklaşık 1 aydır olan çabuk yorulma ve halsizlik şikayetlerine bayılma eklenmesi 

üzerine dahiliye kliniğine başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde kan beyaz küresi ve hemoglobini normal sapta-

nıyor. Kan biyokimyasında özellik saptanmıyor. Hasta senkop etyolojisi araştırılmak üzere nöroloji kliniğine 

başvuruyor. Yapılan nörolojik muayenesi normal olan hastanın beyin görüntülemesi normal saptanıyor. Hasta 

kardiyoloji kliniğine yönlendiriliyor. Yapılan muayenesinde arteriyel tansiyonu: 120/65 mmHg, kalp hızı: 76/

dakika saptanıyor. Hastaya ekokardiyografi yapılıyor ve sağ kalbe bası yapan kistik bir görünüm saptanıyor. 

Hastaya toraks tomografi ve batın ultrasonografi planlanıyor. Toraks tomografisinde akciğer parankimi, plev-

ral yüzeyler normal olarak saptanıyor. Kesitlere giren karaciğer sol lobda 93 x 56 mm boyutlarında diyaframı 

yukarı doğru iten kistik görünüm saptanıyor. Batın ultrasonografisinde karaciğer sol lob medial segmentte 97 x 

64 mm boyutlarında kist hidatikle uyumlu görünüm saptanıyor. Hasta infeksiyon hastalıkları ve genel cerrahi 

kliniğine danışılıyor. Hastaya tarafımızca ekinokok aglütinasyonu isteniyor ve 1/320 titrede pozitif saptanıyor. 

Hastaya karaciğer kist hidatiği tanısı koyuluyor.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Albendazon 2 x 400 mg tablet tedavisi başlanıyor. Tedavinin 2. ayında genel cerrahi tarafından kist eksizyonu 

yapılan hastanın şikayetleri geriliyor. Albendazol tedavisi üç aya tamamlanarak kesiliyor.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Karaciğer kist hidatikleri tedavisinde temel prensipler, hastalığa sebep olan parazitin ara konak formunun öldü-

rülmesi ve/veya vücuttan uzaklaştırılması, kistin yol açabileceği komplikasyonların önlenmesi, boşaltılması ve 

sorunsuz kapanmasının sağlanmasıdır. İdeal tedavi hem hastalığın iyileştirilmesini tam olarak sağlamalı, hem 

de morbidite; mortalitesi minimal olmalıdır. Güncel olarak karaciğer hidatik kistleri tedavisinde medikal tedavi 

vazgeçilmezdir. Yalnız başına veya diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır. 

Son yıllarda yaygınlaşan medikal tedavi, perkütan drenaj gibi seçeneklere karşın; hastalığın yol açtığı organ 

yıkımı ve tehlikeli komplikasyonları (plevraya veya safra yollarına açılma, rüptür, kanama, akciğer; mide; duo-

denum; ince ve kalın bağırsaklar; büyük damarlar; medulla spinalise fistülleşme, infekte olma; apseleşme gibi) 

nedeniyle hidatik kistlerin temel tedavisi cerrahidir.

Olgumuzda da büyük boyutlara ulaşan kistin kalbe ve büyük damarlara bası yapması ciddi bir komplikasyon 

olarak görülmüştür. Medikal ve cerrahi tedavi bir arada planlanmış ve başarılı sonuç alınmıştır.

Diğer
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P-155 Akut Herpes Zostere Bağlı Nevraljide Paravertebral 
Sinir Blokajı Etkinliği: Olgu Sunumu

Fatih TEMOÇİNÇ 1, İsmail TAŞDEMİR2, Gamze KALIN1, Aylin PELİTLİ3, Tamer Sami PELİTLİ1
1 Yozgat Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yozgat
2 Yozgat Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yozgat
3 Yozgat Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Yozgat

Soru(n)

Postherpetik nevralji önlenmesinde paravertebral sinir blokajı etkin mi?

Olay/Olgu

Yetmiş iki yaşında kadın hasta, 5 gün önce başlayan sırt ağrısı ve ağrıdan 3 gün sonra ortaya çıkan sağ göğüs

altından sırta uzanım gösteren döküntü şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. Muayene sonucunda akut herpes

zoster (AHZ) tanısı koyuluyor. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanın ağrısı gece uyutmayacak şiddette oluyormuş, parasetamol ve nonsteroid antiinfl amatuvar ilaçlara ce-

vap vermemiş. Bunun üzerine hastaya valasiklovir 3 x 1 g tablet tedavisi başlanıyor ve ağrı kliniğine yönlendiri-

liyor. Ağrı kliniği tarafından yapılan visual analog skala (VAS) değerlendirmesinde hastanın VAS skoru 7 olarak 

belirleniyor. Torakal 5, 6, 7 ve 8. aralıklardan lidokain ile paravertebral blok ve interskalen blok uygulanıyor.

Gün aşırı olacak şekilde toplam beş kez bu uygulama yapılıyor. İlk uygulamadan sonra ağrıda belirgin gerileme

saptanıyor ve beş uygulama sonrasında VAS skoru sıfır oluyor. Hasta postherpetik nevralji gelişiminin değer-

lendirilmesi açısından uzun süreli trakibe alınıyor. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Akut herpes zostere (AHZ) bağlı postherpetik nevralji (PHN) gelişme insidansı %48-75 arasındadır. İleri yaş,

herpes zoster infeksiyonu süresince şiddetli akut ağrı, çok şiddetli ve yaygın döküntü ve dermatomal ağrının dö-

küntülerin ortaya çıkışından önce görülmesi PHN gelişimi açısından risk faktörleridir. Herpes zosterin semp-

tomlar başladıktan sonraki ilk 72 saat içinde erken antiviral tedaviye başlanması PHN semptomlarını etkin

olarak azaltabilir. PHN’de etkinliği kanıtlanmış ilaçlar trisiklik antidepresanlar (TSA), gabapentin, pregabalin

ve opioidlerdir.

Herpes zosterin akut fazında uygulanan sinir blokları ile hem ağrının kontrolü sağlanmakta hem de PHN gelişi-

mi önlenebilmektedir. Bizim hastamızda uyguladığımız sinir blokaji akut ağrının kontrolünde etkin görülmüş-

tür. Uygulamanın üzerinden 1 ay geçmiş ve hasta ağrı tarifl ememektedir. PHN gelişimi açısından uzun süreli

takibi yapılmaktadır.

Diğer
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P-156 Homo Sapiens ile Mycobacterium tuberculosis’in 
Evrimsel Birlikteliği

Ahmet Görkem ER1, Ahmet Çağkan İNKAYA2, Serhat ÜNAL2

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

Klinik olarak daha agresif seyreden tüberküloz olgularının varlığı.

Olay/Olgu

Son dönemde kliniğimizdeki tüberküloz olgularının atipik prezentasyonları ve tedavi yanıtındaki direnç.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Aylık mortalite toplantımızda yaşları 29 ile 80 arasında olan dört ayrı tüberküloz olgusu ele alındı. Toplantının 

tartışma kısmında çevresel ve hasta faktörlerinin yanı sıra (romatolojik hastalıklar, anti-TNF kullanımı), tüber-

küloz basilinin virülans faktörlerinin de etyolojide rol oynayabileceği belirtildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Klinik olarak daha agresif seyreden tüberküloz olgularında ön planda çevresel ve kişisel faktörler göz önünde 

tutulmaktadır (anti-TNF ilaç kullanımı, HIV, sosyoekonomik koşullar vb.). Peki, patojen değişmiş olabilir mi? 

Klasik bilgimiz olan antibiyotik direncine ek olarak, tüberküloz basilinin farklı virülans faktörleri var mıdır? 

Farklı insan popülasyonlarıyla karakterize farklı tüberküloz suşları mevcut mudur? İnsan-tüberküloz birlikteli-

ğinin evrimsel perspektifl e ele alınması hastalığın kontrolünde bize ne gibi olanaklar sağlayabilir? Coğrafi ola-

rak dünyanın en önemli geçitlerinden biri olan Anadolu, klinik olarak daha agresif seyreden Beijing genotipinin 

Avrupa’ya geçişinde köprü vazifesi görebilir mi, nasıl önlemler almalıyız?

Diğer
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P-157 Yurt Dışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: 
Profi laksi Sorunu Olan İki Olgu

Şirin HEKİMOĞLU1, Ş. Şule ÇINARŞ Ş Ç 1, Günay TUNCER ERTEM1, F. Şebnem ERDİNÇ1,
Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Sıtmanın endemik olduğu bölgelere seyahat edenlere kemoprofilaksi ve kontrol önlemlerinin uygulanmasında

yaşanan eksiklikler.

Olay/Olgu

Olgu 1: Yirmi altı yaşında, erkek hasta ateş, titreme, terleme, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurdu. Alınan

anamneze göre yaklaşık beş ay önce Ekvator Ginesi/Afrika’ya inşaat işçisi olarak gitmiş, şikayetleri 3 ay önce

başlamış, Afrika’da bulunduğu zaman iki kez sıtma tanısı ile adını bilmediği intravenöz tedavi almış. Hasta se-

yahat öncesi veya esnasında herhangi bir profilaktik tedavi almamış ve bilgilendirilmemiş.

Olgu 2: Bir ay önce Ekvator Ginesi/Afrika’ya inşaat işçisi olarak giden 34 yaşında erkek hasta ateş ve titreme

nedeniyle başvurdu. Seyahat öncesinde ve gittikten sonra toplam 2 adet mefl okin tablet kullanmış. Ne kadar

devam etmesi gerektiği söylenmemiş.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Olgu 1: Kliniğimize ateş yüksekliği nedeniyle başvuran hastaya P. falciparum tanısı kondu. Sıtma Savaş aracılığı

ile antimalaryal ilaçları temin edildi. İntravenöz artesunat tedavisinden sonra oral artemisin + lumefantrine

tedavisi verildi. Hasta 5 günlük tedavi sonrası şifa ile taburcu edildi. 

Olgu 2: Kliniğimizde P. falciparum’un tanısı konularak oral artemether/lumefantrin ile 3 gün tedavi edildi. Te-

davi bitiminden sonra 2 gün ateşsiz izlenen, klinik ve laboratuvar olarak düzelme gözlenen hasta şifa ile taburcu

edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu 

Her iki olguda da sıtma profilaksisi kullanımında sorun olduğu görülmüştür. Günümüzde iş ve diğer neden-

lerle yurt dışına seyahatlerin artması ve ulaşımın da kolaylaşmasıyla ülkemizde P. falciparum sıtma olgularında 

artışın olabileceğine, ayrıca iş olanağı sağlayan şirketlerin ve işçilerin korunma önlemlerine yeterince önem

vermediğine, bu konuda halk sağlığı eğitimlerinin yapılması gerektiğine dikkat çekmek istenmiştir.

Diğer
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P-158 Yurt Dışı Seyahat Öyküsü Olan 2 Sıtma Olgusu

Yurdagül ALBAYRAKg 1, E. Ediz TÜTÜNCÜ1, Merve Sefa SAYAR1, Semanur KARAGÜLLE1, 
İrfan ŞENCAN1

1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Ateşli hastaya yaklaşımda seyahat öyküsünü sorgulamanın önemi.

Olay/Olgu

Olgu 1: Kırk bir yaşında erkek hasta ateş, halsizlik, terleme şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Yapı-

lan fizik muayenesinde skleraları subikterik, traube kapalı ve batında hafif hassasiyeti vardı. Diğer fizik muaye-

ne bulguları normaldi. WBC: 6200, hemoglobin: 9.4, Platelet: 78.000, Üre: 43, Kreatinin: 1.04, AST: 36, ALT: 22, 

T. bil: 2.21, D. bil: 1.08, PA akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi. Hastanın 5 ay önce Gana’ya çalışmaya 

gittiği ve 3 ay önce Gana’da 4 gün süren ateşi olması üzerine sıtma tanısı konarak tedavi verildiği öğrenildi. Has-

ta tedavisi için verilen ilacın adını bilmediğini belirtti. Yirmi gün önce Türkiye’ye dönen hastanın döndükten 

yaklaşık 10 gün sonra öğleden sonraları başlayıp terlemeyle düşen titremenin eşlik ettiği ateşlerinin olduğu 

öğrenildi. 

Olgu 2: Elli iki yaşında erkek hasta ateş, baş ağrısı, terleme, ishal şikayetiyle hastanemiz infeksiyon hastalıkları 

polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde; traube kapalı, diğer sistem muayeneleri normaldi. WBC: 

3800, Hemoglobin: 14.3, Platelet: 84.000, Üre: 9, Kreatinin: 0.62, AST: 78, ALT: 92, T. bil: 1.1, D. bil: 0.84, PA 

akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi. Hastanın Nijerya’da 15 gün kalıp 14 gün önce dönmüş olduğu ve 

döndükten 1 haft a sonra şikayetlerinin başladığı öğrenildi. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Her iki hasta da endemik bölgeden geldikleri için sıtma açısından incelendi. Kalın damla yaymalarında çok 

sayıda halka şeklinde trofozoitler; ince damla yaymalarında eritrosit içerisinde çok sayıda halka formasyonları 

görüldü. Bu bulgularla ve hiperendemik bölgeden gelmeleri nedeniyle hastalara P. falciparum’a bağlı sıtma ta-

nısı konuldu.

Hastalara Artemether/lumefantrin tedavisi başlandı. Takiplerinde ilk gün ateşleri olup sonraki günlerde ateşleri 

olmadı. Tedavileri 3 güne tamamlanıp kontrol önerilerek şifa ile taburcu edildiler.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

Ülkemizde geçmiş yıllara oranla sıtma olgularında belirgin azalma görülmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine 

göre, 2012 yılında ülkemizde görülen 376 sıtma olgusunun 375 tanesi import vaka olup bunların çoğunluğu-

nu P. falciparum sıtması oluşturmaktadır. Bunlar Afrika’lı göçmenler, endemik bölgelerden gelen turistler ve 

Afrika’ya giden yerli turistlerden oluşmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınarak ve olgulardan yola çıkılarak 

Falciparum sıtmasının yurt dışı seyahat öyküsü olan ateşli hastalarda düşünülmesi ve irdelenmesi önerilir. 

Diğer
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P-159 Osteomiyelit ile Neoplazik Patolojilerin Ayırıcı 
Tanısı

Duygu ÇERÇİOĞLU1, Özlem ÖZER1, Cemal BULUT1, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, 
Sami KINIKLI1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

Lomber osteomiyelit ile tedavi edilen hastada tespit edilen metastatik patolojiler.

Olay/Olgu

Ekim 2013’te infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji polikliniğine bel ve bacaklarda ağrı şikayeti ile baş-

vuran 78 yaşında kadın hastanın Lomber MR’sinde L4-L5’te osteomiyelit ile uyumlu görünüm saptanması üze-

rine IV ampisilin-sulbaktam tedavisine başlanıldı. Tetkiklerinde BK: 13.300/mm3, sedimentasyon: 61 mm/saat,

CRP: 2.11 mg/dL (N: 0-0.4) idi. Bir aylık tedavi sonrasında BK: 8800/mm3, sedimentasyon: 70 mm/saat ve CRP:

0.4 mg/dL bulundu.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Takibinde hastada sağ bacakta paralizi (motor güç 3/5) ve sağ santral fasiyal paralizi gelişti. Kontrol MR’de

L4-L5’te spondilit ile uyumlu ve L5 vertebra korpusunda parçalı fraktür ile uyumlu görünüm saptandı. Bunun

üzerine beyin cerrahi kliniğine konsülte edilen hastaya üç boyutlu lomber vertebra BT çekildi. L4 vertebra

korpusunda metastaz lehine değerlendirilen litik lezyon ve T12-L1’de vakum fenomeni saptandı. Primer odak 

araştırılması amacıyla yapılan Toraks BT’de metastaz ile uyumlu olabilecek nodüler lezyon saptandı. Hasta ileri

tetkik ve tedavi amacıyla onkoloji kliniği olan bir merkeze sevk edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Spondilodiskit tanısında hem kemik hem de yumuşak dokuları göstermesi nedeniyle MR sıklıkla kullanılan bir

tanı yöntemidir. Ancak MR’de saptanan spondilodiskit bulguları nadiren kemik metastazları ile karışabilmekte-

dir. Bazı hastalarda da osteomiyelit ile neoplazik patolojiler karışabilir veya birarada bulunabilir. Böyle hastalar

için uygun tanı algoritmalarının oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Diğer
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P-160 İnfektif Endokardit Tanısında Zorluklar

Özlem ÖZER1, Duygu ÇERÇİOĞLU1, Kader ASLAN1, Cemal BULUT1,
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU1, Sami KINIKLI1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Soru(n)

İnfektif endokardit tedavisi başlamak için tek majör kriter yeterli midir?

Olay/Olgu

Elli bir yaşında erkek hasta Ocak 2014’te ani gelişen nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvurmuştu. Hasta-

nın yapılan tetkiklerinde pulmoner tromboemboli ve pnömoni saptanmamıştı. Nefes darlığını araştırmak için 

yapılan transtorasik EKO’da aort kapakta vejetasyon ile uyumlu görüntü saptanması üzerine TEE yapılmış ve 

aort kapaktaki vejetasyonun varlığı doğrulanmıştı. Bunun üzerine hasta infektif endokardit ön tanısı ile servise 

yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Fizik muayenesinde ateşi 36.4°C idi. Diğer sistem muayene bulguları normaldi. Ateşi olmasa da kan kültürleri 

alındı. Hastanın rutin kan tetkikleri yapıldı. Hastanın sedimentasyon hızı, CRP’si normaldi. WBC gelişinde 

20.300/mm3 idi, sonrasında 11.300’e geriledi. Hastanın kan kültürlerinde üremesi olmadı. Hastanın takibinde 

ateş yüksekliği olmadı. Hastanın infektif endokardit minör bulgularından hiçbiri yoktu. Fakat hastanın transto-

rasik EKO’sunda vejetasyon bulgusu olduğu için seft riakson 1 x 2 g ve vankomisin 2 x 1 g IV tedavisi başlandı. 

Bir haft a tedaviden sonra tekrarlanan EKO’da aynı bulguların teyit edilmesi üzerine tedaviye devam edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Dukes kriterlerine göre, infektif endokardit olgularında kesin tanı için 2 majör veya 1 majör ve 3 minör veya 

5 minör kriter gereklidir. Fakat hastamızda tek majör kriter olmasına rağmen vejetasyon bulgusu devam ettiği 

için infektif endokardit tedavisi verildi. 

İnfektif endokardit tedavisi başlamak için sadece EKO’da vejetasyon bulgusu olması yeterli midir? Bu önemli 

konunun platformda ayrıntılı şekilde tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Diğer
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P-161 Aile Hekimlerinin Tüberküloz Tanı ve Tedavisine 
Yaklaşımları

Şerife AKALINŞ 1, Murat ERTAŞ2, Emrullah VARKAL2, Arif Said SADIK2

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Özel Çalışma Modülü, Denizli

Soru(n)

Tüberküloz dünya çapında bir halk sağlığı problemidir. Tüberkülozlu hastaların tespit edilmesi, uygun şekilde tedavilerinin
sağlanması ve sağlam bireylere tüberküloz bulaşmaması için ne yapılmalıdır?

Olay/Olgu

Tüberküloz dünya çapında bir halk sağlığı problemidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 2012 yılında 8.6 mil-
yon yeni tüberküloz olgusu saptanmış ve 1.3 milyon kişi bu hastalıktan dolayı ölmüştür (ölümlerin 320.000’i HIV pozitif) .
Ülkemizde ise 2012 yılında Verem Savaş Dispanserlerine kayıtlı 14.691 yeni tüberküloz olgusu tespit edilmiştir. Tüberküloz
olgularının ve tüberküloza bağlı ölümlerin çoğu gelişmekte olan ülkelerde saptanmaktadır. Tüberküloz ile baş etmek ancak 
tüm sağlık çalışanlarının aktif katılımıyla mümkün olabilir. Tüberkülozlu hastaların tespit edilmesi, uygun yerlere sevk 
edilip tedavilerinin sağlanması, hasta ve yakınlarının uygun şekilde bilgilendirilmesi, hastalara psikolojik destek sağlanarak 
endişelerinin giderilmesi, sağlam bireylere tüberküloz bulaşmaması için koruyucu önlemlerin alınması ile ilgili eğitimlerin
verilmesinde aile hekimlerine önemli görevler düşmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Aile hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisine yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlandı. Çalışmaya Temmuz 2012-Temmuz
2013 tarihleri arasında Denizli Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan aile hekimleri dahil edildi. Aile hekimlerinin 148’inden
67’sine ulaşılarak anket uygulandı. Bu hekimlerden tüberküloz tanı, tedavi ve korunmasına yönelik çoktan seçmeli soru-
lardan oluşan anket formunu yanıtlamaları istendi. Soruların cevapları ulusal ve uluslararası kılavuzlar dikkate alınarak 
değerlendirildi.

Tüm sorulara doğru cevap yoktu. Hekimlerin %50.7’si tüberküloz tanısının bakteriyolojik olarak konulması gerektiğini doğ-
ru olarak belirtmişti. Yeni tanı konulmuş aktif tüberkülozlu bir hastaya hekimlerin %52.2’si doğru cevap olan 4 ilaç cevabını
vermişti. İzoniazid (H), Rifampisin (R) ve Etambutol (E) ve Pirazinamid (P) den oluşan doğru ilaç kombinasyonu cevabını
hekimlerin %26.9’u verdi. Nüks olgularda verilmesi gereken tedavi HREPS kombinasyonuna hekimlerin %46.3’ü doğru ce-
vap verdi. Pulmoner tüberkülozlu hastada tedavi süresi doğru cevap olan altı ay yeterli diyen hekimlerin oranı %25.4’tür.
Mikrobiyolojik incelemeleri bakteriyolojik olarak negatif olan pulmoner tüberküloz şüpheli hastayı tanı yapma olanağı olan
bir merkeze sevk ederim diyen hekim %71.6 oranında olmuştur. Pulmoner tüberkülozda haft ada 2 veya 3 gün uygulanan
aralıklı tedavi rejimi her gün yapılan tedavi rejimi kadar etkili olduğunu bilen hekim %13 olmuştur. Pulmoner tüberkülozlu
(ARB pozitif) hastalarda tedaviden 15 gün sonra çoğunlukla bulaşıcılık kalmayacağını hekimlerin %25’i söylemiştir.

Tablo 1. Doktorların demografi k özellikleri

Özellikler Sayı %

Cinsiyet

Erkek 48 71.6

Kadın 19 28.4

Yaş dağılımları

35-39 11 16.4

40-44 25 37.3

45-49 17 25.4

50 yaş ve üzeri 14 20.9

Görev süresi

6-10 yıl 5 7.5

11-15 yıl 9 13.4

15 yıl üstü 53 79.1

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tüberküloz, uygun ve yeterli süre tedavi ile büyük oranda iyileşebilen bir 
infeksiyon hastalığıdır. Fakat uygulamada hem hasta hem de hekimle-
re bağlı hatalar dolayısıyla tedavi başarı oranları düşmekte ve çağımızın 
önemli bir sorunu olan ilaca dirençli tüberküloz olguları artmaktadır. İlaç 
direncini ve tüberkülozun yayılmasını önlemek için tedavide kılavuzlara 
uygun olarak davranmak gerekir. Dünyada son yıllarda tıbbi olarak daha 
sık immünsüpresyon oluşturulması ve HIV infeksiyonunun yaygınlığı 
dolayısıyla da tüberküloz infeksiyonu önemini halen korumaktadır.

Özellikle daha zor ve karmaşık tüberküloz olguları (çok ilaca dirençli tü-
berküloz) ile karşılaştığımız günümüzde, en azından hekim hatalarından 
kaynaklanan zorluğun üstesinden gelebilmek için, tüm hekimlerin tüber-
küloz ile bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Bu konunun tartışılması 

istenmektedir.

Diğer
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Tablo 2. Doktorların cevapları

Sorular Sayı %

Pulmoner tüberkülozda öncelikli tanı yöntemi

Radyolojik 9 13.4

Klinik semptomlar 12 17.9

Bakteriyolojik (Doğru) 34 50.7

Tüberkülin Cilt Testi (PPD) 12 17.9

Pulmoner tüberkülozu düşündüren en sık semptom*

Gece terlemesi 47 33.6

Öksürük (Doğru) 32 22.9

Kilo kaybı 25 17.9

Balgam 24 17.1

Ateş 6 4.3

İştahsızlık 6 4.3

 İlk kez tanı alan pulmoner tüberkülozlu hastada başlanacak ilaç sayısı

1, 2 2 3.0

3 26 38.8

4 (Doğru) 35 52.2

5 4 6.0

Yeni tanı pulmoner tüberkülozda tercih edilen ilaç kombinasyonu

H + R 3 4.5

H + R + E 23 34.3

H + R + E + S 18 26.9

H + R + E + P (Doğru) 18 26.9

H + R + E + P + S 5 7.5

Nüks pulmoner tüberkülozda tercih edilen ilaç kombinasyonu

H + R + E 14 20.9

H + R + E + S 11 16.4

H + R + E + P 7 10.4

H + R + E + P + S (Doğru) 31 46.3

Minör ilaç kombinasyonu 4 6.0

Pulmoner tüberkülozda tedavi süresi

5 ay 0 0

6 ay (Doğru) 17 25.4

8 ay 0 0

9 ay 27 40.3

12 ay 23 34.3

Mikrobiyolojik incelemeleri bakteriyolojik olarak negatif olan 

pulmoner tüberküloz şüpheli hastada izlenen yol 

Dispansere gönderip tedavi başlanmasını sağlarım 18 26.9

Tedavi başlarım 1 1.5

Bu konuda bir fi krim yok 0 0

Ayırıcı tanı yapma olanağı olan bir merkeze gönderirim (Doğru) 48 71.6

Pulmoner tüberkülozda haft ada 2 veya 3 gün uygulanan aralıklı tedavi rejimi hergün yapılan tedavi rejimi kadar etkilidir

Hayır 58 86.6

Evet (Doğru) 9 13.4

* Birden fazla cevap var; ** H: İzoniazid, R: Rifampisin, Z: Pirazinamid, E: Etambutol, S: Streptomisin.
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P-162 Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Olan Hastaların 
Yönetimi

Nebahat DİKİCİ1
1 Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Bursa

Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuran, cerrahi debridman, amputasyon veya damar cerrahisi gereken

hastalara uygun ve etkili tedavinin sağlanmasında güçlükler yaşanması.

Olay/Olgu

Diyabetik ayak infeksiyonu olan hastalar, infeksiyon hastalıkları polikliniğimize genellikle ayakta iyileşmeyen

yara, akıntı, şişlik, renk değişikliği gibi şikayetler ile başvurmaktadır. Bazen bu bulgulara halsizlik, ateş gibi

bulgularda eklenmektedir. Polikliniğimizde iyi bir anamnez alınıp, fizik muayenesi yapıldıktan sonra gerekli

laboratuvar ve radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Hafif infeksiyon bulguları olan erken evre hastalara, yakın

takiple ayaktan tedavi verilmektedir. Daha ileri evrelerde olan, osteomiyelitin eşlik ettiği veya etmediği, nekro-

tik dokular içeren lezyonu bulunan hastalarda endokrinoloji, ortopedi, plastik cerrahi ve kalp damar cerrahisi

konsültasyonları yapılıp hastaneye yatırılarak ampirik antibiyotik tedavisi başlanmaktadır. Antibiyoterapisi baş-

lanan, incelemeleri süren hastalarda debridman ve benzeri cerrahi işlemlerin uygulanmasında zaman zaman

gecikmeler yaşanmaktadır. Gerekli cerrahi müdahalenin zamanında yapılmadığı hastalarda tek başına antibi-

yoterapi ile tedavi başarısı daha düşük olmaktadır. Tedavi süresi uzamaktadır. 

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

İleri evre diyabetik ayak infeksiyonu olan, osteomiyelitin eşlik ettiği veya etmediği, nekrotik dokular içeren

lezyonu bulunan hastalar hastaneye yatırılıp fizik muayeneleri tamamlandıktan sonra gerekli laboratuvar ince-

lemeleri yapılıp ampirik antibiyotik tedavisi başlanmaktadır. Bu hastalar genellikle başvuru öncesinde pek çok 

farklı antibiyoterapileri almış olmaktadırlar. Önceki tedavileri gözönünde bulundurularak antibiyoterapileri

belirlenmektedir. Laboratuvar incelemeleri olarak öncelikle yara kültürü ve Gram boyaması, tam kan sayımı,

C-reaktif protein, eritrosit sedimentasyon hızı, kan şekeri, tam idrar incelemesi, kan üre azotu, kreatinin, alanin

aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, protein ve albumin istenmektedir. Bu arada direkt grafi, manyetik 

rezonans görüntüleme incelemeleri yapılmaktadır. Endokrinoloji, ortopedi, plastik cerrahi ve kalp damar cer-

rahisi konsültasyonları istenerek ortak takip hedefl enmektedir. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Diyabetik ayak infeksiyonlarının erken ve etkili bir şekilde tedavilerin yapılması, tedavi başarısını artıracak,

hatta ampütasyon ihtiyacını azaltacaktır. Bunun başarılabilmesi ancak multidisipliner yaklaşım ile mümkündür.

Bu amaçla hastanelerde “multidisipliner ayak bakım ekipleri” veya “diyabetik ayak konseyleri”nin oluşturulması

faydalı olacaktır. Böylelikle diyabetik ayak infeksiyonu olan hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve hızlı

bir şekilde tedavilerinin planlanması sağlanacaktır.

Diğer
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P-163
Uzun Süreli Piperasilin-Tazobaktam Tedavisiyle 
Görülen Nötropeni: İki Olgu Sunumu

Müge ÖZGÜLERg 1, Ayhan AKBULUT2

1 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ

2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Soru(n)

Beta-laktam bir antibiyotik olan piperasilin ve piperasilin/tazobaktamın uzun süreli kullanımı, tüm diğer beta-lak-

tamlar gibi kemik iliği süpresyonuna sebep olup nötropeni, trombositopeni veya pansitopeniye yol açabilmektedir.

Olay/Olgu

Olgu 1: Elli beş yaşında erkek hasta sağ bacakta yara yeri akıntısı şikayeti ile polikliniğimize başvurmuştur. 

Hastanın anamnezinden, iki yıl önce trafik kazası sonrası bacağında parçalı kırık geliştiği 1.5 yıldır akıntısı-

nın devam ettiği öğrenilmiştir. Hastada sağ medial malleol 3 cm üzerinde 1 x 1 cm’lik fistül ağzı saptanmıştır.

Hastanın yara yerinden aseptik teknikle alınan kültüründe Pseudomonas aeruginosa üremiştir. Antibiyogram 

sonucuna uygun olarak hastaya piperasilin-tazobaktam 3 x 1 tedavisi başlanmıştır. Hastanın tedavisinin 21. 

gününde yapılan tetkiklerde WBC 3110 K/mm3, (Ne 89 K/mm3) olduğu gözlenmiştir. Hasta toplam 252 g pi-

perasilin aldıktan sonra tedavisi kesilerek yerine siprofl oksasin tedavisi başlanmıştır. Takiplerinde 38.5°C ateşi 

olan, nötropenisi derinleşen ve nötrofil düzeyi 12 K/mm3’e gerileyen hastanın tedavisine filgrastim eklenmiştir.

Olgu 2: Otuz beş yaşında erkek hasta ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetleri ile kliniğimize başvurmuş-

tur. Hastaya akciğer grafisi çekilmiş, sağ akciğer bazalde infiltrasyon ile uyumlu nonhomojen bir dansite alanı 

saptanmıştır. Balgamın mikroskobik incelemesinde polimorfonükleer hücre/epitel oranının artmış olması (> 

2.5), gram-negatif çomakların görülmüş olması ve balgam kültüründe P. aeruginosa üremesi üzerine antibiyog-

ram sonucuna uygun olarak piperasilin-tazobaktam 3 x 4.5 g tedavisi başlanmıştır. Tedavinin 16. gününde tek-

rar genel durumda bozulma ve ateş ile vücudunda basmakla solan makülopapüler tarzda döküntü gözlenmiştir.

Hastanın yapılan tetkiklerinde; WBC 3230 K/mm3 (Ne 1020 K/mm3) saptanmıştır. Hastada ilaç ateşi düşünül-

müş, piperasilin-tazobaktam tedavisi kesilerek semptomatik tedavi başlanmıştır.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Her iki hastada da uzayan piperasilin-tazobaktam tedavileri kesilmiş, hastalar nötropeni için yakın takibe alınmıştır. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Lökopeni, piperasilin ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin nadir görülen, fakat ciddi bir yan etkisidir. Pipera-

silinin kemik iliğini baskılaması geri dönüşümlü bir yan etki olarak bildirilmiştir. Hemotolojik yan etkilerin 10 

günden önce nadiren oluşmakta olduğu bildirilmektedir. Önceki yayınlarda nötropeninin tedavi başladıktan 

11-17 gün içinde oluştuğu belirtilmiştir. Bir çalışmada, kemik iliği toksisitesi gelişmesine neden olan kümülatif 

dozun, piperasilin-tazobaktam için 4.919 ± 1.975 mg/kg ve piperasilin için ise 4.372 ± 1.755 mg/kg olduğu 

saptanmış, tedavi sürelerinin 14 ± 11.3 gün olduğu belirtilmiştir. Her iki hastamızda da tedavi süreleri literatüre 

uygun olarak uzun ve kümülatif dozlar benzerdir. Sonuç olarak; uzayan piperasilin-tazobaktam tedavisiyle mi-

yeloid hücrelerin herhangi bir serisinde sitopeni gelişebilmektedir. On günden uzun süreli piperasilin tedavisi 

uygulanan hastalarda iyileşmenin ardından tekrar klinik kötüleşme ve ateş halinde ilaç reaksiyonu düşünül-

melidir. Bu hastalarda düzenli olarak kan sayımının yapılması sitopeninin erken tanınmasına faydalı olacaktır.

Diğer
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P-164
Tüberküloza Bağlı Spondilodiskit Olgularının 
İrdelenmesi 

Müge ÖZGÜLERg 1, Mehmet ÖZDEN2, Ayhan AKBULUT2

1 Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ 

Soru(n)

Tüberküloza bağlı spondilodiskit olgularında tanı.

Olay/Olgu

Spinal infeksiyonlar etyolojik olarak; piyojenik, granülomatöz (tüberküloz, bruselloz veya fungal) ve parazi-

tik infeksiyonlar olarak ayrılmaktadır. Klinik olarak ise; akut, subakut ve kronik olarak gruplandırılmaktadır.

Subakut ve kronik spondilodiskite sebep olan geniş bir infeksiyöz etyoloji bulunmaktadır. Bu grubun içinde;

Mycobacterium tuberculosis, Brucella spp. ile Aspergillus spp., Candida spp. ve Cryptococcus neoformans’ın sebep

olduğu fungal etkenler yer almaktadır. Tüberküloz olgularının %15-20’sini akciğer dışı tüberküloz oluşturmak-

tadır. Osteoartiküler tüberküloz, akciğer dışı tüberküloz olguları içinde üçüncü sıklıkla görülmektedir. Tüm

tüberküloz olgularının ise yaklaşık olarak %1-5 kadarını oluşturmaktadır. Tüberküloz spondilodiskit, primer

infeksiyon olarak ortaya çıkabileceği gibi latent tüberkülozun aktivasyonu ile de ortaya çıkabilmektedir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Çalışma için Mayıs 2007 ile Aralık 2011 yılları arasında kliniğimize başvuran tüberküloz spondilodiskit olgu-

ları retrospektif olarak taranmıştır. Bu çalışma için kontrastlı torako-lomber manyetik rezonans görüntüleme

(MRG)’de disk sinyal intensitesinde artış olması bir kriter olarak kabul edilmiştir. Tüberküloz spondilodiskit 

tanısı doğrulanmış olan hastalar ile tüberküloz kesin tanısı almamış olan ancak diğer etyolojik ajanların dış-

landığı, kuvvetle tüberküloz düşündürecek semptom ve bulgulara sahip olan ve antitüberküloz tedavi başlanıp

yanıt alınan hastalar çalışmaya alınmıştır.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tüberküloz, özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada görülebilen akciğer ve akciğer dışı kli-

nik formlarla görülen Mycobacterium tuberculosis’in etken olduğu kronik granülomatöz bir infeksiyon hastalı-

ğıdır. Tüberküloz spondilodiskitte, genellikle esas semptom sırt ve bel ağrısıdır. Nonspesifik klinik özelliklerin

birkaç ay boyunca devam etmesi tanının gecikmesine neden olmaktadır. Yine tüberküloza bağlı spondilodiskit

olgularına diğer patojenlerde (brusella, neoplastik vs.) eklenmiş olabilmektedir. Ayırıcı tanı; alınan örnekte M. 

tuberculosis’in mikrobiyolojik identifikasyonu ile olabilmektedir. Ancak, tanıyı bakteriyolojik olarak doğrulamak 

her zaman kolay değildir. Basilin kültürde izolasyonu ve moleküler yöntemlerin kullanılması altın standarttır.

Bilgisayarlı tomografi (BT) veya MRG tanıda daha spesifiktir. BT, MRG ve kemik sintigrafisi (technetium-99m

siprofl oksasin tarama) yine erken tanı ve infeksiyonunun genişliği ve yumuşak doku tutulumunun gösterilmesi

için gerekli olan radyolojik yöntemlerdir. Uzun süre devam eden nonspesifik semptomları ve bel ağrısı olan

hastalarda tüberküloz spondilodiskitten şüphelenilmeli ve bu hastalarda mümkün olduğunca hızlı radyolojik 

görüntülemeye başvurulmalıdır. Çünkü gecikmiş tanı; kür oranlarını önemli oranda azaltırken, komplikasyon

gelişimini ve morbiditeyi de artırmaktadır.

Diğer
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P-165
İleri Yaş Nedeniyle Tanıda Sorun Yaşanan Bruselloz 
Spondilit Olgusu

Ş. Şule ÇINAR1, F. Şebnem ERDİNÇŞ Ç1, Çiğdem MOROĞLU1, Metin ÖZSOY1, Ahmet BAYRAK2,
Günay TUNCER ERTEM1, Necla TÜLEK1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
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Soru(n)

Radyolojik olarak spondilit tanısı düşünülen olguların etkene yönelik tanısında yaşanan sorunlar.

Olay/Olgu

Seksen bir yaşında erkek hasta; üç ay önce öksürük şikayeti ile beraber başlayan bel ve sol kalça ağrısı ile baş-

vurdu. Anamnezinde brusellozun sık görüldüğü Kırşehir/Kaman’da bulunma ve taze süt-peynir tüketimi mev-

cut. Kliniğimize başvurmadan önce, çeşitli hastanelerin değişik bölümlerine başvurmuş. Malignite metastazı 

ve kronik pankreatit ön tanılarıyla ileri tetkikleri yapılmış, bunlarla uyumlu bir bulgu saptanmamış. Yapılan 

lomber MR incelemesinde L2 vertebra düzeyinde sol retroaortik bölgede kontrastlanan 16 x 6.5 mm boyutla-

rında yumuşak doku görünümü izlenmiş. Ayrıca intervertebral disk mesafesinin korunması ve paravertebral 

apselerin izlenmesi nedeniyle bulgular tüberküloz spondilit ile uyumlu rapor edilmiş. PPD deri testi 10 mm 

olarak sonuçlanmış (BCG aşılı).

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kliniğimizde yapılan testlerinden CRP: 2.7 mg/dL, ESH: 64 mm/saat, Hb: 11.3 g/dL (kronik hastalık anemisi 

ile uyumlu) dışında anormal bulgu saptanmadı. Abdomen USG normal bulundu. Kan kültürü alındı. Brusella 

Rose Bengal testi pozitif bulundu, serum tüp aglütinasyon testi 1/320, Coombs ile 1/2560 olarak saptandı. Gi-

rişimsel radyoloji işlemi yapıldı ancak kültür için yeterli örnek alınamadı. Direkt mikroskobik incelemesinde 

Gram, ARB boyamada mikroorganizma görülmedi. Hastaya bruselloz spondilit tanısıyla doksisiklin ve genta-

misin kombine tedavisi başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Tüberküloz ve bruselloz halen ülkemizde endemik infeksiyonlardır. Her iki infeksiyon hastalığı da spondilite 

yol açabilir. Arada bazı farklılıklar olmakla birlikte her iki hastalıkta klinik ve radyolojik bulgular örtüşebilir. Ek 

olarak, ileri yaştaki hastalarda malignitenin de akılda tutulması ve ayırıcı tanıda yer alması gerekir. Bu hastada, 

epidemiyolojik öykü daha ayrıntılı alınsa tanıya daha erken ulaşılabilir miydi? Radyolojik inceleme tüberküloz 

ve bruselloz spondilitinin ayırıcı tanısında ne kadar yardımcı olabilir? Ayırıcı tanıda girişimsel olarak örnek 

almak değerlidir. Ülkemizde eklem ağrıları ve özellikle epidemiyolojiik öyküsü olan hastalarda bruselloz mut-

laka akla gelmelidir. Tüberküloz infeksiyonu ekarte edilmeden anti tüberküloz ajanların kullanımına dikkat 

edilmelidir.

Diğer



2080000 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-166
Yeni Tanı Kronik Mukokütanöz Kandidiyazis 
Olgusunda Gelişen Kandida Menenjitinin 
Tedavisinde Karşılaşılan Sorunlar
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Soru(n)

Kronik mukokütanöz kandidiyazis nedeniyle gelişen ve antifungal tedaviye refrakter kandida menenjitinin tedavisini
nasıl yapabiliriz? Tedaviyi hangi kriterlere göre sonlandırmalıyız? İmmün stimülan tedavileri ne kadar süreyle kullan-
malıyız?

Olay/Olgu

Yirmi altı yaşında erkek hasta bir aydır olan baş ağrısı şikayetiyle nöroloji kliniğine yatırıldı. Üç yaşından beri tekrarla-
yan orofarengeal kandidiyazis öyküsü olan hastanın beyin MRG’de yaygın leptomeningeal tutulum, ventrikülit, 8, 10 ve
11. kraniyal sinirlerde tutulum, multipl milimetrik boyutlu nodüler lezyonlar ve hidrosefali görüldü. Kronik menenjit
ön tanısıyla lomber ponksiyon (LP) yapıldı. BOS incelemesinde 150 lenfosit/mm3, protein 116 mg/dL, BOS/serum glu-
koz oranı 1/4 olan hastaya ampirik seft riakson, vankomisin ve dörtlü antitüberküloz tedavisi başlandı. BOS kültüründe
Candida albicans izole edilince fl ukonazol 1 x 800 mg IV eklendi. Tedavinin 10. günündeki kontrol BOS incelemesinde 
düzelme olmayınca (Tablo 1) lipozomal amfoterisin B 1 x 300 mg IV eklendi. Antibakteriyel menenjit tedavisi 14. günde
kesildi. Hastada altta yatan olası immünyetmezlik açısından immünoloji görüşü alındı, HIVAb, PPD, Quantiferon testi,
kandidin deri testi, lenfosit alt grupları çalışıldı. Flowsitometri incelemesinde T hücre alt gruplarının sayısı normaldi,
kandidin deri testi negatift i. Ön planda kronik mukokütanöz kandidiyazis (KMK) düşünüldü. Antifungal tedavinin
birinci ayında kontrol beyin MRG’de hidrosefalisi devam ediyordu. Kraniyal lezyonlarında minimal gerileme saptan-
dı; BOS değerlerinde değişiklik olmayan hastada nefrotoksisite geliştiği için lipozomal amfoterisin B tedavisi kesildi,
fl ukonazol dozu 2 x 600 mg çıkıldı. Takiplerde BOS’ta Tbc PCR ve AARB negatif ve tüberküloz kültüründe de üreme
olmadığından antitüberküloz tedavi 35. günde kesildi.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Antifungal tedavinin 46. gününde BOS bulguları benzer şekilde devam eden hastada tedaviye kısmı yanıt olduğu dü-
şünülerek fl ukonazol tedavisi kesilip, vorikonazol 800 mg geçildi. Vorikonazole bağlı papil ödemi gelişti beyin MRG’de
lezyonlarda minimal gerileme mevcuttu, vorikonazol tedavisiyle taburcu edildi, 15 günde bir BOS incelemesi yapıldı.
Vorikonazol tedavisinin 42. gününde BOS kültüründe tekrar tüm antifungallere duyarlı C. albicans üredi. Hastaya tek-
rar sistemik amfoterisin B 300 mg ve intratekal (IT) amfoterisin B haft ada 2 kez 1 mg başlandı, yurt dışından fl usitozin
istemi yapıldı. IT sonrası hastada bulantı ve kusmalar oldu. Sistemik amfoterisin B’nin 7. gününde ve ikinci doz IT ön-
cesi BOS kültüründe C. albicans üremesi devam etti. Takiplerde ajitasyon, uykusuzluk, apatik yüz görünümü ve yürüme
bozukluğu izlendi. MRG’de hidrosefalide artış, ponsta yeni gelişen fokal pia-araknoidal sinyal artışı, aqua duktusta
stenoz saptandı. Servikal vertebrada fungal menenjitle uyumlu granülomatöz lezyonlar izlendi. Klinik, radyolojik ve
BOS bulgularında düzelme olmayan hastanın tedavisine fl ukonazol 1200 mg eklendi, immünstimülan etkisi nedeniyle
haft ada 3 gün granülosit-koloni uyarıcı faktörler (G-CSF) başlandı. IT dördüncü dozu sonrasında orofarengeal kandi-
diyazisi tekrarlayan ve BOS bulgularında bozulma olan hastaya kurtarma tedavisi olarak kaspofungin eklendi. Üç BOS
kültüründe üremesi olmayan hastaya eksternal ventriküler drenaj kateteri (EVD) takıldı. Hasta halen IV + IT amfoteri-
sin B, fl ukonazol ve kaspofungin tedavilerini almakta, kliniği stabil seyretmektedir. 

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu: 

KMK deri ve mukoz membranlarda kandida türlerinin neden olduğu, tedaviye dirençli infeksiyonlarla karakterize, 
nadir görülen kronik bir bozukluktur. KMK’de kandidaya karşı hümoral yanıt normalken, hücresel yanıtta seçici bo-
zukluk vardır. T helper hücreleriyle ilişkili sinyalizasyonda defektler vardır. Kandida menenjiti (KM) sıklıkla immün-
kompromize hastalarda görülür. Olgumuzda KMK zemininde izole KM gelişmiştir. Bu durum literatürde çok nadiren
bildirilmiştir.

KM’de etkin tedaviye rağmen mortalite oranı %30-40’tır. Tedavide BOS’a geçişi düşük olmasına rağmen amfoterisin
B tek veya fl usitozinle birlikte önerilir. Flusitozin sinerjik etki ve BOS geçişinin yüksek olması nedeniyle eklenir. Flu-
konazolün BOS’a geçişi iyi olduğundan başlangıç ve devam tedavisi olarak önerilir. IT sadece BOS’a geçişi zayıf olan
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ajanlara duyarlılık; sistemik tedaviyle BOS sterilizasyonun sağlanamaması; toksisite nedeniyle doz artırımı yapılamayan 
durumlar ve şant veya diğer yabancı cisimler sebebiyle sistemik tedavi etkinliğinin azaldığı durumlarda uygulanabilir. 
Tedaviye tüm klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular düzelene kadar devam edilmelidir.

KMK’de antifungal tedaviyle başarı düşüktür. Farklı etki mekanizmalarına sahip antifungallerin kombine kullanımı ve 
immünolojik destek tedavilerinin [interferon-gama/G-CSF] verilmesi tedavi başarı şansını artırabilir. Olgumuzda ikili sis-
temik antifungal ve IT’ye rağmen BOS’ta yeniden kandida üremesi ve orofaringeal kandidiyazisin tekrarlaması antifungal 
tedavinin yetersizliğinin göstergesidir ve literatürde örneğine rastlanmamıştır. G-CSF ile birlikte üçlü antifungal tedaviye 
yanıt alınmaya başlanmıştır. KMK’de immünstimülasyonun tedavide önemli bir basamak olduğu düşünülmektedir.

Tablo 1. Hastalık seyrindeki beyin omurilik sıvısı bulguları 

Yatış günü

BOS hücre

sayımı

BOS Protein 

mg/dL

BOS/Serum

Glukoz mg/dL

Boyalı 

mikroskobik 

inceleme  BOS Kültürü  Tedavi

1. gün

11/10/2013

150 lenfosit 116 31/121 1-2 lenfosit C. albicans Seft riakson 2 x 2 g + Vankomisin 2 x 1 g 

+ dörtlü anti-Tbc başlandı

14/10/2013 Flukonazol 1 x 800 mg eklendi

24/10/2013 200 lenfosit 73 33/150 1 lenfosit Steril Amfoterisin B 1 x 300 mg eklendi

34. gün

14/11/2013

120 lenfosit 87 35/92 Nadir alanda 

lenfosit

Steril Anti-Tbc (34. gün) ve amfoterisin B (21.

gün) nefrotoksisite geliştiği için kesildi.

Flukonazol dozu 2 x 600 mg’a çıkıldı (29.

gün)

49. gün

27/11/2013

50 lenfosit 101 41/115 Nadir alanda 

lenfosit

Steril Flukonazol kesildi (46. gün)

Vorikonazol 2 x 400 mg başlandı.

78. gün 45 lenfosit 70 47/92 Nadir lenfosit Steril Vorikonazol 2 x 400 mg oral (28. gün)

26/12/13

91. gün 70 lenfosit 79 44/93 Nadir lenfosit C. albicans Vorikonazol 2 x 400 mg oral 42. gün

08/01/13

95. gün

12/01/2013

Vorikonazol 2 x 400 mg oral 46. gün

kesildi

Amfoterisin B 1 x 300 mg başlandı

97. gün

14/01/14

65 lenfosit 83 44/104 Mikroorganizma 

ve hücre 

görülmedi

Steril Amfoterisin B 1 x 300 mg 3. gün

İntratekal amfoterisin B 1 x 1 mg- 3 gün 

ara ile eklendi (1. doz).

100. gün

17/01/14

55 lenfosit 77 50/117 Bol mantar 

görüldü

C. albicans Amfoterisin B 1 x 300 mg 6. gün

104. gün 

21/01/14

70 lenfosit 75 44/108  2-3 lenfosit Amfoterisin B 1 x 300 mg (10. gün)

İntratekal amfoterisin B 1 x 1 mg 2. doz

107. gün 

24/01/14

180 lenfosit 81 47/153 Her sahada 

2-3 lenfosit-

mantar hücreleri 

görüldü

Steril Amfoterisin B 1 x 300 mg 13. gün + 

İntratekal amfoterisin B 1 x 1 mg 3. doz + 

Flukonazol 2 x 600 mg eklendi

113. gün 

30/01/14

140 lenfosit 111 43/117 2-3 lenfosit Steril Amfoterisin B 19. gün + Flukonazol 4. 

gün, + İntratekal amfoterisin B 1 x 1 mg 

5. doz Kaspofungin eklendi

121. gün 

7/2/14

10 lenfosit

90 eritrosit

25 66 Her saha da 2-3 

lenfosit

Steril Amfoterisin B 27. gün + Flukonazol 12.

gün, + İntratekal amfoterisin B  1 x 1 mg

7. doz + Kaspofungin 9. gün EVD takıldı

124. gün 

10/2/14 

40 lenfosit 

Bol eritrosit

52 207/107 Nadir alanda 

lenfosit

Amfoterisin B  30. gün + Flukonazol 15. gün, + 

İntratekal amfoterisin B 1 x 1 mg 8. doz + 

Kaspofungin 12. gün



2101 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI

     İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014

P-167
Akut Batın Tablosuyla Seyreden Bir Hantavirüs 
Olgusu
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Soru(n)

Hantavirüs infeksiyonu seyrinde görülebilen ve tanı karmaşasına yol açan farklı klinik tablolar.

Olay/Olgu

Hantavirüs renal sendrom (HVRS) ateş, böbrek yetmezliği ve trombositopeniyle seyreden, ancak nadiren apan-

disit, kolesistit, pankreatit gibi farklı tutulumlar gösteren bir klinik tablodur. Bu raporda akut batın tablosuyla

seyreden bir hantavirüs olgusu sunulmuştur.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Kastamonu ilinde ormancılık yapan 32 yaşında erkek hasta ateş, şiddetli karın ağrısı halsizlik, bulantı-kusma,

bulanık görme, şikayetleriyle başvurdu. Başvuru sırasında fizik muayenesinde ateş: 38°C, kan basıncı 110/70

mmHg, nabız: 88/dakika ölçüldü; konjunktival hiperemi, yaygın abdominal hassasiyet, defans ve rebound ol-

duğu saptandı. Hastada beyaz küre (WBC): 12.370/mm3, trombosit: 25.000/mm3, üre: 68 mg/dL, kreatinin:

1.14 mg/dL saptanırken, diğer laboratuvar bulgularının normal olduğu görüldü. Batın ultrasonunda safra kesesi

duvar kalınlığında artış, lümen içerisinde 12 mm çapında taş, böbrek parankim ekosunda bilateral grade 1 artış

ve pelvik bölgede serbest sıvı izlendi. Genel cerrahi bölümünce değerlendirilerek operasyon planlandı. Ancak 

hastanın endemik kırsal bölgeden gelmesi ve klinik bulgularla hantavirüs infeksiyonu düşünülmesi nedeniyle

cerrahi girişim yapılmadı, oral alımı kesilerek izlenmesine karar verildi. Takibinde geçici hemodiyaliz gerekti-

ren böbrek yetmezliği gelişti. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Referans Laboratuvarına gönderilen serum örneğin-

de indirekt immünfl oresans assay (IFA) ve immünoblot (IB) yöntemi ile hantavirüs IgM ve IgG pozitif bulundu.

Klinik ve laboratuvar bulgularıyla düzelme saptanan hasta yatışının 30. gününde taburcu edildi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Bu olgu sunumunda hantavirüs infeksiyonu seyrinde akut batına benzer tabloyla karşılaşabileceğine dikkat çe-

kilmesi amaçlanmıştır. Özellikle endemik bölgeden gelen risk altındaki hastalarda, ateş, şiddetli karın ağrısı ve

trombositopeniyle seyirli klinik durumlarda HVRS’nin de ayırıcı tanıda akılda tutulması gereklidir.

Diğer
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P-168 Evde Parenteral Antibiyotik Tedavisi

Ömer KARAŞAHİNŞ 1, Murat DİZBAY1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Soru(n)

İnfeksiyon hastalıkları kliniklerinde uzun süre parenteral antibiyotik gereksinimi olan hastaların tedavi devamı 

evde yapılabilir mi?

Olay/Olgu

Haziran 2013 tarihinde, 10 gündür olan sol gözde pitoz, ekzoft almus, yumuşak damakta nekroz, ateş yüksek-

liği, baş ağrısı yakınması ile infeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı. Yeni tanı diabetes mellitus ve diyabetik 

ketoz tanısıyla insülin infüzyonu başlandı. Klinik bulgularıyla invaziv fungal sinizüt düşünülerek kraniyal MR 

çekildi. Kraniyal MR’de “Paranazal sinüslerde ve maksiller sinüs medial duvarında belirginleşen deformasyon ve 

destrüksiyon, 5. sinir trasesi boyunca perinöral infitrasyon, frontal sinüs komşuluğunda dural kontrastlanma, 

kavernöz sinüs infiltrasyonu, bulbus okuli infitrasyonu” tespit edildi. Rinoserebral mukormikozis ön tanısyla 

amfoterisin B başlandı. Cerrahi sinüs debridmanı yapıldı. Patoloji sonucu “Mukor ile uyumlu debridman ma-

teryali” şeklinde raporlandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Antifungal tedavide amfoterisin B, posakonazol ve kaspofungin verildi. Tedavinin 2. ayında kontrol kraniyal 

MR’de progresyon izlenmesi nedeni ile cerrahi debridman tekrarlandı. Beşinci ay kontrol kraniyal MR’sinde 

değişiklik saptanmadı. Hasta toplamda 156 gün amfoterisin B, 64 gün posakonazol ve 54 gün kaspofungin teda-

visi aldı ve kendi isteği ile taburcu oldu. Yatışı sırasında posakonazolü tolere edememesi nedeni ile taburculuk 

sonrası verilemedi.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

Mukormikoz, Zygomycetes sınıfından mantarların neden olduğu akut, hızlı ilerleyen bir infeksiyondur. Bu ne-

denle erken tanı, tedavi oldukça önemlidir. Tedavisi cerrahi ve medikaldir. Olgumuzda cerrahi debridman yat-

tığı gün uygulanmış. Birinci seçenek antifungal tedavi verilmiştir. Ancak yatışının 5. ayında radyolojik tedavi 

yanıtı sağlanamamış ve sadece antifungal tedavi alan hasta kendi isteği ile taburcu olmuştur. Olgumuzda olduğu 

gibi infeksiyon kliniklerinde takip edilen ve uzun süre parenteral antibiyotik tedavisi alması gereken hastalarda 

APAT uygulaması yapılamaması nedeniyle taburculukları mümkün olmamakta ve 6 ay gibi uzun süre parente-

ral antibiyotik için hospitalize edilmektedirler. 

Sağlıkta dönüşüm politikasında yer alan evde diyabet komplikasyonlarının tedavisi ve evde bakım hizmetleri 

kapsamında hastanede takibi tamamlanmış hastaların evde parenteral antibiyotik tedavisi yapılabilir mi? 

Bu konuda bir yasal düzenleme var mıdır? Bu konuların tartışılmasını istiyorum.

Diğer
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P-169 Osteomiyelit

Tarık IRMAK1, Yahya GÜVENÇ1, Nuran SARI1, Özlem KÖSEOĞLU1

1 Dr. Nafi z Körez Sincan Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara

Soru(n)

Romatoid artrit ve osteomiyelit birlikteliğinde ne yapalım?

Olay/Olgu

Lomber disk hernisi operasyonu sonrası vertebral osteomiyelit gelişen aktif romatoid artritli hastaya teikopla-

nin + imipenem başlandı. Tedavinin 7. gününde hastanın sedimentasyon ve CRP düzeylerinde yarı yarıya azal-

ma oldu. Sonrasında hasta romatolojiye konsülte edilerek romatid artrit için metotreksat + salazopirin + pred-

nizolon başlandı. Bu tedavinin eklenmesinden 5 gün sonra hastanın sedimentasyon ve CRP düzeyleri tekrar

eski seviyesine yükseldi. Bunun üzerine eklenen tedavinin hastanın immün sistemini baskılayarak infeksiyonu

aktive ettiği düşünülerek hastanın romatoid artrit tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar kesildi, yalnızca teikoplanin

ve imipenem tedavisine devam edilerek izlenmeye başlandı. Tedavinin 4-6 haft a sürdürülmesi planlandı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

1. Yükleme dozu ile teikoplanin + imipenem başlandı.

2. Tedavisine romatoid artrit teavisi için metotreksat + salazopirin + prednizolon (10 mg) eklendi.

3. İnfeksiyonun alevlenmesi üzerine romatoid artrit tedavisi kesildi. Yalnızca teikoplanin + imipenem tedavisine

devam ediliyor.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

İmmünsüpresif tedavi alan hastalarda infeksiyon geliştiğinde immünsüpresif tedavinin kesilmesi ve infeksiyon

tedavisi tamamlandıktan sonra immünsüpresif tedaviye devam edilmesi önerilmekte.

Osteomiyelit ve benzer diğer kronik infeksiyonların romatoid artrit ve buna benzer diğer otoimmün hastalıklar-

la birlikteliğini nasıl tedavi edelim? Nasıl izleyelim? Osteomiyelitin tedavi süresi ne kadar olsun?

Diğer
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P-170
Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) 
Kapsamındaki Antibiyotiklerin Reçetelenme 
Sorunları

Figen OSMANOĞLU EZENg 1

1 Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sakarya

Soru(n)

Teikoplaninin APAT kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme özel koşulları nasıl belirleniyor?

Olay/Olgu

Hastanemizde yatarken teikoplanin başladığımız bir derin insizyonel cerrahi alan infeksiyonu tanılı hastamıza 

tedavinin son 10 günü taburcu edilerek teikoplanin reçete edilmiştir. Ancak dış eczanelerden “Hastanede yatar-

ken başlanan antibiyotik tedavisinin taburcu sonrası da devam etmesi gerekmektedir” ifadesi de eklendiği halde 

hastamıza ilacı verilmemiştir. Eczacılar ısrarla hastamıza “osteomiyelit’’ tanısı yazılmazsa ilacı veremeyecekle-

rini belirtmişlerdir. Yine son günlerde hastanemiz eczanesinde tükendiği için dış reçete çıkılan benzer tanılı 

başka bir hasta için de yine dış eczaneden aynı “osteomiyelit’’ tanısının yazılması istenmiştir.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Hastanemiz ve dış eczanelerin eczacıları ile görüşülmüş ve APAT kapsamındaki bazı antibiyotikler için SGK 

geri ödeme özel koşulları aşılamamıştır. Söz konusu hastanın yatışı uzatılarak tedavisi tamamlanmıştır. Diğer 

olaydaki yatan hasta için ilacı günübirlik başka hastaneden temin edilmiş olup, bu hastanın tedavisinin aksama-

ması için istenen “osteomiyelit” tanılı reçetenin düzenlenmesine karar verilmiştir.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu

APAT kapsamındaki antibiyotiklerin SGK geri ödeme özel koşulları hastaların gerçek tanıları ile zaman zaman 

uyumsuzluk göstermektedir. Bazı kodların eksikliği ya da özel koşulların güncellenmemesi “malprraktis’’ yö-

nünden ciddi riskler taşımaktadır. SGK geri ödeme özel koşulları en kısa sürede bilimsel veriler ışığında gün-

cellenmelidir.

Diğer
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P-171
Osteomiyelitli Olguların Tanı, Tedavi ve Takibinde 
Karşılaşılan Sorunlar

Derya KETENy 1

1 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş

Soru(n)

Osteomiyelit şüphesi ile takip edilen hastaların tanısı, antibiyotik kullanımı-dozu, tedavi süresi ve takibinde

gelişen sorunlar nasıl giderilebilir?

Olay/Olgu

Altmış sekiz yaşında erkek hasta 9 ay önce sol ayak üstünde kızarıklık ve şişlik nedeniyle infeksiyon hastalıkları

polikliniğine başvurmuş. Sol ayak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sonucu osteomiyelit ile uyumlu ola-

rak raporlanmış. Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH): 14 mm/saat, CRP: 8 mg/L saptanmış. Teikoplanin 400 mg/

gün olarak 50 gün uygulanmış. Şikayetleri kısmi olarak azalmış. Hasta, şikayetlerinin tekrar başlaması nedeniy-

le hastanemiz infeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurdu. Travma, açık yara ve operasyon öyküsü belirtmedi.

Öz geçmişinde 11 yıllık diabetes mellitus hastası olup insülin kullandığı ve diyabet komplikasyonlarının (nefro-

pati ve retinopati) mevcut olduğu öğrenildi. İlk değerlendirmede ateş 36.3°C, kan basıncı 120/80 mmHg, nabız

82/dakika olarak saptandı. Fizik muayenede sol ayak metatarsofalangeal eklem paralelinde ısı artışı ve ödem

mevcuttu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde Hb: 14.0 g/dL, BK: 6840 K/uL, trombosit sayısı: 138.000 K/uL,

BUN: 42 mg/dL, kreatinin: 1.1 mg/dL, ESH: 10 mm/saat, CRP: 6 mg/L olarak tespit edildi. Ayak MRG de kronik 

osteomiyelit ile uyumlu bulgular mevcuttu. Hasta kronik osteomiyelit ön tanısı ile servise yatırıldı.

Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?

Charcot ayağı olabileceği şüphesi nedeniyle ortopedi konsültasyonu istendi. Çekilen iki yönlü ayak grafisi ile

tomografi bulguları ile kronik osteomiyelit tanısı teyit edildi. Daptomisin tedavisi 6 mg/kg/gün olarak başlandı.

Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu:

1. ESH ve CRP değerleri normal olan osteomiyelit olgularının tedavi yanıtı ve süresi nasıl belirlenmelidir?

2. Osteomiyelit olgularının tedavi yanıtı değerlendirmesi hangi akut faz reaktanları ile yapılmalıdır?

3. Sunduğumuz olguda tedavi başarısızlığının nedeni ne olabilir?

4. Antibiyotik kullanım dozlarının infeksiyon hastalıkları uzmanları arasında da farklı olmasının nedenleri ne-

lerdir? 

5. Osteomiyelit şüpheli olguların ayak MRG sonuçları radyologlar tarafından “Sinyal değişimi- …sekans tutulu-

mu” gibi yuvarlak cümlelerle raporlanmaktadır. Bunun nedenleri ne olabilir? Bu tarz raporlarda klinisyen nasıl

bir yol izlemelidir?

6. Osteomiyelitli olgularda cerrahi müdahale ne zaman yapılmalıdır?

Diğer
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