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OLGU-1 

• 57 yaş, erkek  

 

• Ani bilinç kaybı ve senkop nedeniyle dış merkez acil servise 

başvuruyor, “ventriküler fibrilasyon” gelişmesi nedeniyle; 

defibrilasyon sonrası kardiyopulmoner resüsitasyon 

uygulanarak entübe halde hastanemiz acil servisine 

yönlendiriliyor.   

 

 

 

 



 

• Özgeçmiş; 30 paket/yıl sigara 

              Hastanede yatış öyküsü yok 

               Antibiyotik kullanım öyküsü yok.  

               Bilinen komorbid hastalığı yok  

 

• Soygeçmiş; özellik yok.  



  
 Fizik muayene 
  

– Genel durum kötü, GKS: 5E 

– TA:120/70  NB:78/dak  Ateş:36,6 °C  

– Oryantasyon ve kooperasyon yok 

– Kornea refleksi yok, IR +/+ 

– Akciğer sesleri dinlemekle doğal 

– Kalp sesleri ritmik 

– Batın serbest, hassasiyet, rebound, defans yok.  

 



Başvuruda laboratuvar bulguları 

• WBC=22.100 

• Hgb=17.9 

• Plt=281000 

• CRP= 285.6 

• Glukoz= 147 (70-110) 

• AST=209 (0.00-0.50) 

• CK- MB=135.4 (0.00-4.94) 

• Troponin T = 3.49 (0.00-0.03) 

• Diğer biyokimyasal parametreler; N 



 

• “İnferior MI”  tanısıyla acil KAG yapılan hastanın 

koroner YBÜ’ye yatışı yapılarak mekanik ventilasyon 

desteği sağlanıyor. 

 

 

 

 

• KAG notu: 

– Sol ana koroner(LMCA):normal 

– Sol anterior dessandan arter(LAD):D1 sonrası plak 

– Sirkumfleks arter (CX)  arter: OM1 %30 

– Sağ koroner arter(RCA):SN sonrası  %100 

 

• Öneri:RCA primer PKG 

• RCA başarılı primer PKG işlemi uygulandı. 



• Bilincin kapalı olması nedeniyle çekilen beyin BT; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nöroloji Bölümü tarafından değerlendirilen hastaya anti-

koagülan tedavi başlanıyor.  

KRANİAL BT 
Sağda supraventriküler-ventriküler düzey parietotemporal bölge 
kortikosubkortikal alanlarda sağda eksternal kapsül yönüne uzanım 
gösteren silik sınırlı düşük atenüasyon alanı dikkati çekmektedir 
(geçirilmiş enfarkta sekonder değişiklik).  
Sağda putamende ve eksternal kapsül düzeyinde milimetrik hipodansiteler 
dikkati çekmiştir (lakün?). 
Kesitler dahilindeki kranial kemik yapılar doğaldır. 
Kesitler dahilindeki paranazal sinüs ve mastoid hücre aerasyonları 
normaldir. 
Pons, mezensefalon ve serebellar hemisferler normal değerlendirildi. 
Sylvian fissür ve kortikal sulkusların derinliği ve genişliği 
artmıştır.Ventriküler sistem normalden geniştir (global atrofiye 
sekonder). 
Periventriküler beyaz cevherde ve her iki sentrum semiovalede  dansite 
azalmaları izlenmektedir (kronik iskemiye sekonder?). 
IV.ventrikül orta hatta, bazal sisternler açıktır. 

 
 
 



• Yatışının 3. günü Kardiyoloji bölümü tarafından 

“hipoksik iskemik beyin hasarı” ön tanısıyla 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümüne 

devrediliyor.   

 

 



• Yatışının 4. gününde 38.7 °C ateşi olan hastanın 

tetkiklerinde; 

– CRP=281 

– WBC=21500 

– Sedim=72 

– PAAC grafisi; Üst-orta zonda perihiler bölgede daha 

yoğun, hafif retikulonodüler infiltrasyon 

 

• Kültürleri alındıktan sonra anesteziyoloji ve reanimasyon 

tarafından Moksifloksasin 1x 400 mg iv başlanıyor.  
 
 

 



Yatışının 4. günü 



 

• Sizce moksifloksasin tedavisi uygun mu? 

• Farklı tedavi öneriniz olur muydu? 

  

  

  

  

 

 

a) Atipik bakterileri de kapsayan bu tedavi 
uygun 

b) Antipseudomonal kombine tedavi planlardım  

c) MRSA’yı kapsamak isterdim 

d) Hepsini kapsamak isterdim 



 Hastanede gelişen pnömoni genellikle hastaneye 
yatıştan 48 saat sonra gelişen ve yatışta 
hastanın inkubasyon döneminde olmadığı 
pnömonidir 

VİP, invaziv mekanik ventilasyon desteği olan 
hastada entübasyondan 48-72 saat sonra 
gelişen pnömonidir 

IDSA/ATS Rehberi, 2016 



• HGP’de mikroorganizmalar alt solunum 
yollarına başlıca üç yoldan ulaşır 

- Orofarinkste mikroorganizmaların 
mikroaspirasyonu 

- İnhalasyon 

- Hematojen 

 
Entübe hastalarda entübasyon  tüpü balonunun 
kenarından oluşan mikroaspirasyonlar pnömoni 
oluşumunda önemlidir 

Türk Toraks Derneği Erişkinde Hastanede Gelişen Pnömoni 
Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu, 2009 



• Hastanın ilk başvurusunda  

- Yüksek ateşi yok,  

- Öncesinde solunum yolu enfeksiyonu ile 
ilişkili semptom (öksürük, balgam, yan 
ağrısı ) yakınları tarafından 
tariflenmemekte,  

- AC dinleme bulgusu yok 

- Entübasyon dış merkez acil serviste 
yapılıyor 

 

 

 

 



• Bu hastada hangi bakteriyi ön planda 
pnömoni etkeni olarak düşünürsünüz? 

 

a) Streptococcus pneumoniae 

b) Staphylococcus aureus 

c) Pseudomonas aeruginosa 

d) E. coli 

e) MRSA 



 

 

 

- Altta yatan hastalık 

- Risk faktörleri 

- Pnömoninin ortaya çıkış süresine bağlı 
olarak değişir 

HGP’de etken mikroorganizmalar 

Türk Toraks Derneği Erişkinde Hastanede Gelişen Pnömoni 
Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu, 2009 



 

 

 

 

Yatıştan itibaren ilk 4 gün içinde oluşan pnömoniler erken HGP’dir 
        -S. pneumoniae 
        -H. influenza 
        -MSSA 

Geç pnömonilerde %55-%88 dirençli Gram-
negatifler etken olmaktadır 

Türk Toraks Derneği Erişkinde Hastanede Gelişen Pnömoni 
Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu, 2009 



• IDSA/ATS Rehberi 2016 ile etiyolojide 
bu ayırım kalktı 

En sık etkenler: 

-Gr(-) basiller (E. coli, K. pneumoniae, 
Enterobacter spp,, Acinetobacter spp.) 

-Gram (+) koklar (MRSA, MSSA, 
Streptococcus spp.) 

HGP ile VİP etiyolojisi birbirine benzer 
                                                             up to date 



Sonuç Tarihi : 15.05.2016 10:59:59 
ANTİBİYOGRAM   SONUÇ          MİK DEĞER       MİK YÖNTEMİ   
Streptococcus pneumoniae / 100000 (CFU/ml) 
• Klindamisin Duyarlı                     -                            
• Eritromisin Duyarlı                     -                            
• Levofloksasin Duyarlı                     -                            
• Penisilin Duyarlı                     0.125                    E-Test    
• Tmp-smx      Duyarlı                     -                            
• Tetrasiklin Duyarlı                     -                            
• Vankomisin Duyarlı                     -                            
• Linezolid Duyarlı                     -                            
• Meropenem Duyarlı                     0.064                    E-Test    
• Seftriakson Duyarlı                     0.047                    E-Test    
• Siprofloksasin Duyarlı                     -                            
• Moxifloksasin Duyarlı                     -                            
• Rifampisin Duyarlı                     -                            

 
 

   GRAM BOYAMA: Orta sayıda Gram pozitif 
diplokok, az sayıda Gram pozitif basil 

 

  WRIGHT BOYAMA: Az sayıda epitel hücresi, çok 
sayıda PMNL  

 

DTA kültürü: 100.000 cfu/ml S. pneumoniae 



• İdrar kültürü; E. coli (GSBL-) 

– Gram boyama; Orta sayıda Gram-negatif basil 

– İdrar mikroskopisi gönderilmemiş 

 • ANTİBİYOGRAM  SONUÇ             MİK DEĞERİ             MİK YÖNTEMİ   

Escherichia coli / 100000 (CFU/ml) 

• Escherichia coli ESBL(Geniş spektrumlu beta laktamaz): NEGATİF   

• Amikasin Duyarlı                         -                            

• Amoks-klav Duyarlı                        -                            

• Ampisilin Duyarlı                         -                            

• Sefepim  Duyarlı                         -                            

• Seftriakson Duyarlı                           -                            

• Sefuroksim-oral Duyarlı                         -                            

• Siprofloksasin Duyarlı                           -                            

• Fosfomisin Duyarlı       - 

• Gentamisin Duyarlı                         -                            

• İmipenem Duyarlı                           -                            

• Levofloksasin Duyarlı        -                            

• Nitrofurantoin Duyarlı                           -                            

• Tmp-smx   Duyarlı        -                            

• Pip-tazo  Duyarlı                         -                            

• Ertapenem Duyarlı                         -                            

• Meropenem Duyarlı                           -                            

• Seftazidim Duyarlı                           -                            

• Sefaleksin Duyarlı                           -                            

• Sefiksim Duyarlı                           -                            

• Sefotaksim Duyarlı                           -                            

 



 

• Moksifloksasin tedavisinin 3. gününde (yatışın 7. 

günü) ateşin devam etmesi ve trakeal aspirat ve 

idrar kültür sonuçları ile Enfeksiyon Hastalıkları’na 

danışılıyor 

 

 

 

 



Öneriler: 

• Trakeal aspirat kültüründe üreyen etkene yönelik tedavi 

almakta, mevcut tedavinin 72. saati henüz dolmuş 

• Kontrol CBC,CRP bakılması 

• Kontrol PAAC grafisi, 

• Kontrol trakeal aspirat Gram-Wright boyama ve kültürü 

alınması, 

• Eş zamanlı kontrol idrar mikroskopisi, Gram boyama, kültür 

gönderilmesi 

  ENFEKSİYON HASTALIKLARI  
  KONSÜLTASYON NOTU  



• BK ve CRP (BK=22400 ve CRP=281) değerleri yüksek devam 

ediyor.. 

– Kontrol idrar kültürü; üreme yok.  

– FM; Bilateral  solunum sesleri kaba, Ral-ronküs yok.  

• Diğer sistem muayeneleri doğal.  

– Moksifloksasin tedavisinin 4. gününde (yatışının 8. günü) 

yüksek ateşi olmuyor 

– PAAC grafide infiltrasyon devamı/artışı? 



Sağda orta zonda daha yoğun, birleşme eğiliminde olan, 

içerisinde hava bronkogramlarının olduğu heterojen infiltrasyon. 

Her iki akciğerde yer yer retikulonodüler infiltrasyon 



• Sizin yaklaşımınız ne olurdu? 

 

 

 

a) Karbapenem tedavisine geçerim 

b)  Karbapenem ve anti-MRSA atb başlarım 

c) Ateş yanıtı alındığı için DTA kültür sonucunu 
beklerim 



Moksifloksasin tedavisinin 8. gününde (yatışının 12. 

gününde hasta sonuçlarla tekrar değerlendiriliyor 

Kan kültüründen MRSE  izole ediliyor (indüklenebilir 
Klindamisin direnci pozitif) 

BK=21700 

CRP=220 

FM; Ateş yeniden yükseliyor >38.0 °C  

Sekresyonları pürülan ve artmış… 

Sağ orta zona kadar sekretuar raller (+) 

• Hastaya Meropenem + Teikoplanin başlanıyor.  

• Kontrol trakeal aspirat kültürü takibi planlanıyor. 



• Meropenem + Teikoplanin tedavisinin 3. gününde 

(yatışının 15. gününde) hastanın ateşleri düşüyor  

• BK= 21700’den 11300’e geriliyor  

 

 • CRP=261.5 olarak yüksek devam etmekte  

• Trakeal sekresyonda pürülasyon devam etmekte  

 



 

 
 

• Sonuç Tarihi : 
• ANTİBİYOGRAM SONUÇ          MİK DEĞERİ  MİK YÖNTEMİ   
• Acinetobacter spp. / 70.000 (CFU/ml) 
 
• Amikasin Dirençli                    -                            
• Ampisilin-Sulb Dirençli                    -                            
• Sefotaksim Dirençli                    -                            
• Gentamisin Dirençli                    -                            
• İmipenem Dirençli                    -                            
• Siprofloksasin Dirençli                    -                            
• Meropenem Dirençli                    -                            
• Tmp-smx     Dirençli                    -                            
• Tobramisin Dirençli                    -                            
• Pip-tazo             Dirençli                    -                            
• Seftazidim Dirençli                    -                            
• Kolistin Dirençli            >256                     E-Test    
• Netilmisin Dirençli                    -                            

 
 

Gram boyama; Orta sayıda Gram negatif kokobasil 
Wright boyama; Nadir sayıda epitel, çok sayıda PMNL 
 
Kontrol DTA kültürü: 70000 cfu/ml Acinetobacter spp 



• Kültür-antibiyogram sonucu; PDR Acinetobacter spp. 

• Meropenem + Teikoplanin tedavisinin 7. gününde (yatışının 19. 

gününde); 

– Subklinik iyileşme (+) 

– Mikrobiyolojik eradikasyon yok.  



• Sizin yaklaşımınız ne olurdu? 

 

 

 

a) Üreyen Acinetobacter spp. PDR olduğundan 
yeni bir tedavi planlamazdım 

b) CRP yüksekliği, trakeal aspiratta pürülasyon 
devam ettiğinden, AC grafide infiltrasyon 
düzelmediğinden bir kurtarma rejimi denerdim 



 

 

 

• Hastada Teikoplanin tedavisi stoplanıyor 

• Meropenem tedavisine Ampisilin/sulbaktam 4x2 g iv 

ekleniyor. 

• Sıkı temas izolasyonu önlemleri uygulanıyor 

 

Kültür sonucuyla Enfeksiyon Hastalıkları tekrar 
değerlendiriyor 



 

 

– İzleminde yüksek ateşsiz 

– BK=10.400  

– CRP=70.3 (261.5’dan geriledi) 

– Kontrol DTA kültürü;  

• 50.000 cfu/ml Corynebacterium spp 

• Gram boyama: Nadir sayıda Gram pozitif basil 

• Wright boyama: Az sayıda yassı hücreli, az sayıda 

silyalı epitel, nadir sayıda lökosit 

 

Meropenem 11.gün + Ampisilin/sulbaktam 4. gününde 

(yatışının 23. günü); 



• Meropenem  21 güne, Ampisilin/sulbaktam 14 güne 

tamamlanarak kesiliyor.  

• Tedavi sonunda; 

– CRP=22.6 

– BK=9300 

– Sekresyonları azalıyor.  

– DTA kültürü; NÜSY florası 

– FM; Doğal (trakeostomi ve PEG mevcut) 

– PAAC grafisi: İnfiltrasyonda belirgin düzelme (+) 

 



Tedavi sonunda çekilen AC grafi  



 
Takiplerinde ek nozokomiyal enfeksiyon gelişmeyen 

hasta medikal tedavisi tamamlandıktan sonra “ev 

tipi mekanik ventilatör” ile yatışının 71. gününde 

taburcu ediliyor!! 



• SONUÇ: PDR Acinetobacter spp. etkenli 
VİP tanısıyla Meropenem ve 
Ampisilin/sulbaktam tedavisi alan 
hastada klinik iyileşme, laboratuvar 
iyileşme, radyolojik düzelme ve 
mikrobiyolojik eradikasyon sağlanıyor 



OLGU-2 

• 80 yaş, erkek  

• Evde düşüyor, orbita etrafında ekimozu gelişiyor. 
Yarım saat sonra solunum arresti olması üzerine 
112’ye haber veriliyor. 10 dakika sonra 112 
ulaştığında hastanın kardiak arrest olduğu 
belirtiliyor.  

• Entübe edilip CPR’a başlanıyor ve hastanemiz Acil 
Servisine getiriliyor. Acil serviste 15 dakika CPR 
yapılan hastada kardiyak ritim sağlanıyor.  



 

• Özgeçmiş; 
KKY-10 yıl önce By-pass 

KOAH-evde oksijen kondansatörü ve nebülizatör kullanmakta 

Hastanede sık yatışı ve ab kullanımı mevcut. 

En son 1 ay önce Gögüs Hastalıkları Servisinden 1 aylık yatış 
sonrası taburcu edilmiş. Pnömoni tanısıyla 14 gün 
moksifloksasin almış. 

 

• Soygeçmiş; özellik yok.  



  
 Fizik muayene 
  

– Genel durum kötü, GKS: 2E 

– TA:82/65  NB:64/dak  Ateş:36,6 °C  

– Bilinç kapalı 

– Kornea refleksi yok, IR -/- 

– Bilateral solunum sesleri kabalaşmış, ral+, ronkus+ 

– Kalp sesleri ritmik 

– Batın serbest, rebound, defans yok.  

 



Başvuruda laboratuvar bulguları 

• WBC=19.900 

• Hgb=11.5 

• Plt=141000 

• CRP= 49 

• Glukoz= 189 (70-110) 

• AST=223 (0.00-0.50) ALT=132 (0.00-0.50) 

• Kre:1.1 (<1.4) K:7,9 (3.5-5.5) 

• Diğer biyokimyasal parametreler; N 



    Toraks BT: 
Akciğer parankim alanları 
incelemesinde; bilateral akciğerde 
sağda belirgin olmak üzere plevral 
belirgin effüzyon izlenmiştir.. Bilateral 
akciğerde fokal atelektazi alanları ve 
plevral effüzyona komşu belirgin 
atelektazi alanları dikkat çekti. Sol 
akciğerde multipl lokalizasyonda buzlu 
cam dansiteleri ve birbiri ile ilişikli 
dallanan lineer dansiteler izlenmiş 
olup öncelikle pnömoni ile uyumlu 
düşünüldü. Sağ akciğer apikal kesimde 
de ılımlı buzlu cam alanlarından 
kuşkulanıldı. 

PA AC Grafisi 

GÖRÜNTÜLEMELER 



• Hiperpotasemi nedeniyle Ca glukonat ve 
Dekstroz+İnsülin infüzyonu sonrası “hipoksik 
iskemik beyin hasarı” ön tanısıyla Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon bölümü tarafından YBÜ’ye yatırılıyor. 

 

• DTA kültürü alındıktan sonra Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon tarafından Moksifloksasin iv 
başlanıyor. 



 

• Sizce moksifloksasin tedavisi uygun mu? 

• Farklı tedavi öneriniz olur muydu? 

  

  

  

  

 

 

a) Atipik bakterileri de kapsayan bu tedavi 
uygun 

b) Antipseudomonal kombine tedavi planlardım  

c) MRSA’yı kapsamak isterdim 

d) Hepsini kapsamak isterdim 



• Moksifloksasin tedavisinin 2. gününde yeterli 
hidrasyona rağmen hipotansif seyreden hastaya 
noradrenalin infüzyonu başlanıyor ve 

 

“Enfeksiyon Hastalıkları” konsültasyonu:  

 • Mevcut tedavinin devamı (mevcut tedavinin 24. saati henüz 

dolmuş) 

   Öneriler: 

• Eş zamanlı kontrol idrar mikroskopisi, Gram-Wright 

boyama,kültür gönderilmesi,  

• Trakeal aspirat kültür sonucunun takibi 



Moksifloksasin tedavisinin 7. gününde (yatışının 
8. gününde), önerilen tetkikler sonuçlanınca 
hasta Enfeksiyon Hastalıkları tarafından tekrar 
değerlendiriliyor 

– BK:13900 CRP:94 (artmakta), 

– Noradrenalin infüzyonu ile TA:89/47-124/93 arasında 

seyretmekte, 

– Kan kültüründe üreme yok. 



 

DTA kültürü: Normal ÜSY florası 

– Wright boyama; Az sayıda epitel hücresi, çok 
sayıda PMNL  

– Gram boyama; Orta sayıda Gram-pozitif 
diplokok, az sayıda Gram-pozitif basil 

İdrar kültürü:  Klebsiella oxytoca 

Gram boyama; Az sayıda Gram-basil 

İdrar mikroskopisi; 26-28 lökosit 

• ANTİBİYOGRAM   SONUÇ     MİK DEĞERİ  MİK YÖNTEMİ   

• Klebsiella oxytoca / 20.000 (CFU/ml) 

• Amikasin  Duyarlı                     -                            

• Fosfomisin  Orta Duyarlı            -                            

• Nitrofurantoin  Orta Duyarlı            -                            

• Amoksisilin- Klavulanik asit       Dirençli                    -                            

• Ampisilin  Dirençli                    -                            

• Sefepim   Dirençli                                                 

• Sefoksitin  Dirençli                    -                            

• Seftriakson  Dirençli                    -                            

• Sefuroksim-oral  Dirençli                    -                            

• Sefalotin  Dirençli                    -                            

• Siprofloksasin  Dirençli                    -                            

• Gentamisin  Dirençli                    -                            

• Levofloksasin  Dirençli                    -                            

• Piperasilin  Dirençli                    -                            

• Trimetoprim-Sulfametoksazol      Dirençli                    -                            

• Tobramisin  Dirençli                    -                            

• Piperasilin - Tazobaktam Dirençli                    -                            

• Ertapenem  Dirençli                    -                            

• İmipenem  Dirençli                    >32                     E-Test    

• Meropenem  Dirençli                    >32                       E-Test    

•   

 



Sizin öneriniz ne olurdu? 

a) İdrar kültüründeki bakteriye yönelik tedaviye Amikasin 
eklerdim 

b) Hastanın kliniğinde ve laboratuvarında iyileşme 
olmadığından tedaviyi ampirik Karbapenem+ anti MRSA 
tedavi şeklinde düzenlerdim 

c) Hiçbiri 



 

• Hastanın Moksifloksasin tavisinin devamı, 

• İYE öntanısı ile Amikasin 1x1000 mg başlanması, 

• Tedavinin 72. saatte kontrol eşzamanlı idrar Gram boyama, mikroskopi 

kültür gönderilmesi, 

• Kontrol trakeal aspirat kültürü, 

• Takipte ateş olursa kan kültürü, 

• Kontrol akciğer grafisi, 

• Sıkı temas izolasyonu önlemlerinin sağlanması önerilir. 

Enfeksiyon Hastalıkları Önerisi: 



Moksifloksasin tedavisi 12. günde, Amikasin 5. günde 
 

– Yüksek ateş yok, yoğun pürülan sekresyon devam ediyor. 

 

– BK:11600 CRP:123-artmakta 

 
– Kontrol PAAG: Sağda belirgin bilateral artmış konsolide 

görünüm 

 
– Hipotansif seyir nedeniyle Noradrenalin dozu artırılıyor. 

 



 



 

• ANTİBİYOGRAM   SONUÇ     MİK DEĞER     MİK YÖNTEMİ   

• Acinetobacter spp. / TGC:14 mm CT:6 mm 100.000 (CFU/ml) 

• Amikasin  Dirençli                    -                            

• Ampisilin-Sulbaktam  Dirençli                    -                            

• Sefepim   Dirençli                    -                            

• Sefotaksim  Dirençli                    -                            

• Gentamisin  Dirençli                    -                            

• İmipenem  Dirençli                    -                            

• Levofloksasin  Dirençli                    -                            

• Siprofloksasin  Dirençli                    -                            

• Meropenem  Dirençli                    -                            

• Piperasilin  Dirençli                    -                            

• Trimetoprim-Sulfametoksazol      Dirençli                    -                            

• Tetrasiklin  Dirençli                    -                            

• Tobramisin  Dirençli                    -                            

• Piperasilin- Tazobaktam             Dirençli                    -                            

• Seftazidim  Dirençli                    -                            

• Doksisiklin  Dirençli                    -                            

• Kolistin   Dirençli                    3                        E-Test    

 

• Kontrol DTA kültürü; Acinetobacter spp.-PDR 

– Wright boyama; Az sayıda epitel hücresi, çok sayıda 
PMNL  

– Gram boyama; Çok sayıda Gram-negatif kok-diplokok ,Az 
Gram (+) basil 



  Bu kültür sonucuyla sizin tedavi 
yaklaşımınız ne olurdu? 

a) Üreyen Acinetobacter spp. PDR olduğundan yeni bir 
tedavi planlamazdım  

b) CRP yüksekliği, trakeal aspiratta pürülasyon devam 
ettiğinden, AC grafide infiltrasyon düzelmediğinden 
tedaviye kolistin eklerdim 

c)Tüm tedavileri kesip farklı bir kurtarma 
rejimi denerdim 



Antimikrobiyal kategori Atb 

AG Gentamisin, Tobramisin, Amikasin, 
Netilmisin 

Antipseudomonal karbapenem İmipenem, Meropenem, Doripenem 

Antipseudomonal kinolonlar Ciprofloksasin, Levofloksasin 

Antipseudomonal penisilin ve beta 
laktamaz inhibitörleri 

Piperasilin/tazobaktam 
Tikarsilin/klavulonat 

Genişlemiş spektrum SS Sefotaksim, Seftriakson, Sefepim, 
Seftazidim 

Folat yol inhibitörleri TMP/SMX 

Penisilin+beta laktamaz inhibitörleri Ampisilin/sulbaktam 

Tetrasiklinler Tetrasiklin, Minosiklin, Doksisiklin 

Polimiksinler Colistin, Polimiksin B 

MDR: ≥3 antimikrobiyal kategoride ≥1 ajana dirençli 
XDR: ≤2 kategori hariç tüm kategorilerde ≥1 ajana dirençli 
PDR: Her ajana dirençli 

Up to date 



PDR Acinetobacter spp. tedavi edilebilir mi? 



20 kolistin dirençli Acinetobacter spp., 13’ü VİP 
19’u öncesinde karbapenem dirençli Acinetobacter spp. enfeksiyonu 
nedeniyle iv/inhaler kolistin almış 
En iyi tedavi yanıtı karbapenem+ampisilin/sulbaktam+kolistin 
kombinasyonunda alınıyor (7 VİP’te klinik yanıt alınmış) 
30gün mortalite %30 



Acinetobacter spp. etkenli VİP 
Kolistin dirençli, TMP/SMX duyarlı 
Kolistin iv+TMP/SMX iv tedaviyle mikrobiyolojik 
eradikasyon sağlanıyor, klinik iyileşme oluyor 



BAL kültüründe PDR Acinetobacter ve MRSA 
Kolistin iv+ Vankomisin iv +Rifampisin iv tedavisi ile kür 
Sinerji testi + 
Tedavinin farklı kombinasyonları MDR/PDR Acinetobacter spp. 
enfeksiyonunda kullanılabilir 



2009-2014 yılları arasında 50 MDR Acinetobacter 
spp. örneğinde invitro kolistin/tigesiklin  sinerjisine 
bakılmış 
%2 sinerjistik, %6 additiv 
Optimal tedavi kombinasyonu olarak düşünülmemeli 
 
 



9 klinik izolatta  çeşitli antimikrobiyallerin sinerjizmine bakılmış 
En sık kolistin bazlı kombinasyonlarda sinerjizm saptanmış 
Önerilen kombinasyonlar: Kolistin+rifampisin 
                                        Kolistin+glikopeptitler (vanko/teiko) 
                                        Kolistin+beta laktamlar? 



PDR Acinetobacter spp. de kombine antimikrobiyollerin 
etkinliğiyle ilgili çok olgulu klinik çalışma az 

VİP ve bakteriyemilerde mortalite oranları çok yüksek 

El hijyeni ve doğru korunma yöntemleri herşeyden 
önemli ! 

Up to date 



Enfeksiyon Hastalıkları Konsültasyonu 

 
PDR Acinetobacter spp. etkenli VİP tanısıyla 

Öneriler: 

• Moksifloksasin stoplanması 

• Amikasin 1x1000 mg iv tedavisine Meropenem 3x1000 mg iv 

eklenmesi 

• Sıkı temas izolasyonu önlemlerine özen gösterilmesi  



• Meropenem + Amikasin tedavisinin 72. saatinde; 
 

– Yüksek ateşi yok 

– Sekresyon miktarı ve pürülansı azalıyor 

– Hipotansif seyri gerileyen hastada nöradrenalin infüzyonu 
azaltılarak kesiliyor 

– Kontrol BK:13300 CRP:84 

• Tedavinin 10. gününde lökositoz tamamen geriliyor. 

 

• Meropenem + Amikasin 14 günde tedavi kesiliyor. 
 

 

 



Tedavi sonu AC grafisi 



Tedavi kesildikten sonra kontrol DTA: 
– Corynebacterium spp. / 70.000 (CFU/ml) 

 

• Wright boyama; Az sayıda epitel hücresi, orta sayıda 
PMNL  

• Gram boyama; Az sayıda Gram pozitif basil (difteroid) 

 

 

 
Ek nozokomiyal enfeksiyon gelişmiyor, “ev 
tipi mekanik ventilatör” ile yatışının 76. 
gününde taburcu ediliyor!!! 



• SONUÇ: PDR Acinetobacter spp. etkenli 
VİP tanısıyla Meropenem ve Amikasin 
tedavisi alan hastada klinik iyileşme, 
laboratuvar iyileşme, radyolojik düzelme 
ve mikrobiyolojik eradikasyon sağlanıyor 



 
Teşekkürler… 


