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• Çok yaygın: Yeryüzü  sularında, çeşme sularında ve su 

ile çalışan cihazlarda, toprakta

• Düşük virülanslı, fırsatçı patojen



• Lipit bakımından zengin dış 
membran-hidrofobik bariyer-
yüzeylere yapışma ve 
dezenfektanlara direnç

• Kalın ekstraselüler biyofilm-
Fiziksel-kimyasal bariyer-
dezenfektan geçişi için 

-biyofilmde 10.000 CFU / cm2

• Dezenfektanlara direnç 
(klor, kloramin, ozon)

• Su sistemlerinden 
aerosolizasyon

M. avium complex aerosolize su kabarcıklarında  10.000 kat daha yüksek konsantrasyonda

Daniel Diekema. Mycobacterium chimaera Infections After Cardiovascula Surgery: Lessons From a Global Outbreak
. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2019; 130: 136–144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6736012/


J ClinMicrobiol 2013; 51:1769–73



• Haziran 2011, 58 yaş- erkek hasta

• Mitral ve aort replasmanı

• 2008 yılında Aort ve mitral ring ile onarım

• 12 ay önce intermittent ateş, kilo kaybı ve nefes darlığı

• Negatif kan kültürü ve normal TEE

J ClinMicrobiol 2013; 51:1769–73



• Karaciğer 

• Dalak biyopsisi

• PA Ac grafisinde retiküler patern

• Sarkoidoz- Steroid tedavisi

• Bronkoalveoler lavaj: Mycobacteri negatif

• Ciddi solunum yetmezliği - Mayıs 2011 hospitalizasyon

• Kan kültürleri negatif

• TEE: Ciddi mitral ve aort yetmezliği

Nonspesifik granülomatöz
inflamasyon
Sarkoidoz tanısı

J ClinMicrobiol 2013; 51:1769–73



• Cerrahi esnasında protez ringde ciddi yıpranma,

• Mitral ve aort kapakta destruksiyon

• Histopatolojik incelemede kapaklarda kısmi 

nekroz,makrofaj içeren  periyodik asid şift ve aside 

dirençli boyanma gösteren inflamasyon

• Non-tüberküloz mikobakteri PVE 

J ClinMicrobiol 2013; 51:1769–73



• Doku incelemesi: M. Avium Complex (MAC)

• Mitral kapak protez ring kültür: M. chimaera

• Trakeal sekresyon ve üç kan kültürü 

J ClinMicrobiol 2013; 51:1769–73



Clin Infect Dis 2015 (July 1);61:67



Haller S et al. Eurosurveillance 2016;21:17



• Danimarka, 5 merkez, cihazların %80’i kontamine

• A.B.D., İngiltere cihazları ile aynı suş

• Maquet marka cihazlar: M. chimaera , farklı genetikte suş

• Kaynak:  Sorin 3T Isıtıcı Soğutucu Cihaz

• Muhtemelen 8-10 yıldır cihazlar kontamine



İsviçre

Almanya

Fransa

İspanya

Hollanda

İngiltere

İrlanda

Hong Kong

Avusturalya

Kanada

A.B.D.

Küresel Salgın

150’den fazla vaka



KARDİYOVASKÜLER CERRAHİNİN OLMAZSA OLMAZI

Isıtıcı-Soğutucu Cihazlar (Heater-Cooler Devices)



Isıtıcı-Soğutucu Cihazlar Nerede Kullanılır?

• Kalp kapak cerrahisi

• Koroner arter baypass cerrahisi

• Kalp, akciğer, karaciğer transplantasyonu

• Ekstrakorporyel membran oksijenasyonu (ECMO)

• Sol ventrikül destek cihazı implantasyonu (LVAD)

• Aort, pulmoner arter cerrahisi

• Akciğer rezeksiyonu

• Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HIPEC)



ISITICI SOĞUTUCU CİHAZ





HCD’den Mycobacterium chimaera Bulaşması 



• Ameliyathanede ultrafiltrasyona rağmen kontamine cihazlardan 

cerrahi bölgeye M.chimaera bulaşması, 23 sn de

• 5 metreye kadar kontaminasyon













KLİNİK



M.chimaera Enfeksiyonları

• Cerrahi alan 

enfeksiyonları( CAİ)

Ø Yüzeyel CAİ, sternal

osteomyelit, 

mediastinit,abse

• Protez kapak endokarditi

• Vasküler greft enfeksiyonu

• Sol ventrikül destek cihazı 

enfeksiyonları

• Dissemine Enfeksiyon

Ø Kemik iliği (pansitopeni ) 

tutulumu

Ø Splenomegali

Ø Hepatit

Ø Nefrit

Ø Artrit, osteomyelit( Diskit)

Ø Pnömoni

Ø Myokardit

Ø Ensefalit





• Mart 2019-75 yaş erkek hasta
• 6 aydır ateş, şuur bulanıklığı
• 2016 aort replasmanı
• TEE: Biyoprotezde vejetasyon, kaçak
• Kan kültürü (+ mikobakteriyel )
• Kan kültürü: enterokok
• Tedavinin 2. haftası mikobakteriyel kültür 

pozitif

Is Mycobacterium chimaera Infection After Cardiac
Surgery a Risk Factor for Bacterial Prosthetic Valve

Endocarditis?

Inojosa et al. Is Mycobacterium chimaera infection after cardiac surgery a risk 
factor for bacterial prosthetic valve endocarditis? Clin Infect Dis. 2019 Jun 20

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31231760


Is Mycobacterium chimaera Infection After Cardiac
Surgery a Risk Factor for Bacterial Prosthetic Valve

Endocarditis?

Inojosa et al. Is Mycobacterium chimaera infection after cardiac surgery a risk 
factor for bacterial prosthetic valve endocarditis? Clin Infect Dis. 2019 Jun 20

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31231760




Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with
contaminated heater-cooler devices for cardiac surgery: Outbreak Management. Clin 
Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


Mycobacterium chimaera Klinik Bulgular

Semptomların

tipi

Klinik semptom

Konstütüsyonel Tekrarlayan veya uzamış ateş, yorgunluk, nefes 

darlığı, kilo kaybı, gece terlemesi

Kardiyak Protez kapak endokarditi ve veya protez vasküler

greft enfeskiyonu

İmmunolojik Splenomegali, sitopeni

İnfant Ateş, gelişme geriliği

Ekstrakardiyak Kemik,cerrahi alan enfeksiyonu, mediyastinit, 

hepatit, kan dolaşımı enfeksiyonu, oküler bulgular 

(panüveit, multifokal koroidit, koryoretinit)



• 9 hasta- endokardit veya 
aort greft enfeksiyonu

• Dört hastada inaktif lezyon 
(hafif hastalık)

• Beş hastada progresif
oküler hastalık

• Bir göz- büyük koroidal
granülom –koroidal
neovaskülarizasyon

Aktif lezyon

Eski lezyon

Retina. 2019 Mar;39(3):452-464



Tanı

• Kan kültürü (En az 3 şişe mikobakteri kültürü)

Nedeni bilinmeyen ateş devamında aylık kültür tekrarı

• Balgam, idrar veya tutulan organ doku kültürü

• Sitopeni varsa kemik iliği biyopsisi- kültür

• PCR (100 cfu/ml bile saptayabilir)

Kasperbauer, DaleyMycobacterium chimaera Infections Related to the Heater-Cooler Unit 
Outbreak: A Guide to Diagnosis and Management
.Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1244-1250



Tanı

• Histopatolojik inceleme (Parafin emdirilmiş 
formalin ile fixe edilmiş doku örneği) : Non-
kazeifiye, nadiren aside dirençli boyanma

• Koryoretinit açısından göz dibi muayenesi

• Endokardit açısından TEE

• PET-CT( Özellikle nedeni bilimeyen ateş ve 

vasküler greft enfeksiyonlarında)

Kasperbauer SH, Daley CLMycobacterium chimaera Infections Related 
to the Heater-Cooler Unit Outbreak: A Guide to Diagnosis and 
Management. Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1244-1250

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasperbauer%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30371755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daley%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30371755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30371755


Tedavi

• Makrolid

• Etambutol

• Rifabutin

• Moksifloksasin

• Amikasin IV 

• Optimal süre belirsiz

• Cerrahi çıkarımdan sonra en az 1 yıl

• İnfekte yabancı doku varsa hayat boyu supresyon
tedavisi

Kombinasyon tedavi

Kasperbauer SH, Daley CLMycobacterium chimaera Infections Related 
to the Heater-Cooler Unit Outbreak: A Guide to Diagnosis and 
Management. Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1244-1250

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasperbauer%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30371755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daley%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30371755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30371755


Cerrahi Tedavi
• AHA kılavuzu dirençli suşlara bağlı endokarditte cerrahi 

önermektedir

• Agresif medikal tedaviye relaps ve multifokal yayılım

• Eko normal,cerrahi esnasında patolojik bulgu

• Dissemine enfeksiyonda yabancı materyalin çıkarılması veya değişimi

• Cerrahi için hastaların çoğu ağır hasta veya yüksek riskli

• Yeni cihazın enfekte olma riski bilinmemekte

Kasperbauer, DaleyMycobacterium chimaera Infections Related to the Heater-Cooler Unit 
Outbreak: A Guide to Diagnosis and Management.Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1244-1250

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with contaminated heater-cooler 
devices for cardiac surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


Cerrahi Tedavi

• Optimal zaman belirsiz

• Oral ve IV tedavi en az 4-6 hafta sonra

• Parenteral Amikasin cerrahi sonrası en az 1 ay devamı

• Lokalize yara enfeksiyonunda da cerrahi debridman

Kasperbauer, DaleyMycobacterium chimaera Infections Related to the Heater-Cooler Unit 
Outbreak: A Guide to Diagnosis and Management.Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1244-1250



• Mortalite oranı %50 civarında

• Sağ kalan hastalar lokalize enfeksiyon, debridman + 

antibiyotik tedavi

• Dissemine seyirli hastalarda kür belirsiz

• Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with contaminated heater-cooler 
devices for cardiac surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


Salgın Yönetimi Aşamaları

• 1-Riskli Hastaları Belirleme

• 2-Olguların saptanması ve İletişim Kurulması

• 3-Olguların Değerlendirilmesi

• 4-Bulaş Riskinin Azaltılması

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with contaminated heater-cooler 
devices for cardiac surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


1- Riskli Hastaları Belirleme

• Liva Nova 3T Isıtıcı-Soğutucu ile opere olan tüm 
hastalar risk altında

• 2006 yılından beri kullanılmakta

• ABD’de tüm cihazların %60’ı

• Operasyon 200.000 /yıl

• FDA temizlik-dezenfeksiyon prosedüründe değişiklik –
Eylül 2014 

• Ancak yine de testler pozitif

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with
contaminated heater-cooler devices for cardiac
surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


• Vaka saptanan merkezde 1/100-1/1000 
tahmini vaka 

• Cerrahi türü,
• Dezenfeksiyon protokolü,
• Cihazın ameliyat odasındaki konumuna 

göre değişir

• 2 saatten uzun kardiyopulmoner baypass
risk yüksek

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with
contaminated heater-cooler devices for cardiac
surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

Lyman et al. Invasive nontuberculous mycobacteria infections among
cardiothoracic surgery patients - Hospital A, Pennsylvania, 2010-2015. 65th Annual Epidemic
Intelligence Service (EIS) Conference. 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


2-Olguların saptanması ve İletişim Kurulması

• Maruz kalan hasta listesi

• Cihazın ilk kullanımı 2006

• Salgın ile ilişkili ilk cerrahi 2008

• Enfeksiyon gelişimi 4 yıl içinde

• CDC 12.02.2017: Ocak 2012 ‘ye kadar tarama

(Ancak en uzun cerrahi-enfeksiyon arası 6 yıl )

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with contaminated heater-cooler devices 

for cardiac surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


2-Olguların saptanması ve İletişim Kurulması

• Hastalarla iletişim (mektup/telefon)



2-Olguların saptanması ve İletişim Kurulması

• Basın bültenleri

• Web sayfası- FDA ve CDC materyallerine, sık sorularla 

bağlantılı

• Klinisyen bildirimi

• CDC toolkit



2-Olguların saptanması ve İletişim Kurulması

• Laboratuvar kayıtları

• Sarkoidoz tanısı alan hastalar

• Medikal kayıt alarm sistemi



2-Olguların saptanması ve İletişim 
Kurulması

• Cerrahi sonrası uzun süre takip olmaması,

• Nonspesifik semptomlar,

• İnkübasyon süresi uzun,

• Mikobakteri kültürleri immunkompetan hastalarda 

nadir istenmesi olgu bulmayı zorlaştırır.



• Pensilvanya, Floridai Iowa,Kolarado- 7 merkez

• 28.07.2016: 24 vaka

• Isıtıcı-soğutucu cihaz kullanımı olan merkezlerde vaka bulma çalışması

• Laboratuvar kayıtları, medikal kayıtlar, bilgilendirme

• 9917 maruz kalan hasta

• 1672 değerlendirme

• 1300 mikobakteri kültürü

• Saptanan şüpheli hasta sayısı 8

• Dört hasta kayıtlardan, gerisi hekim bilgilendirmesinden 



3-Şüpheli Vaka Değerlendirme

Kültür negatif

• İnfektif endokardit

• Vasküler greft infesiyonları

• Mediastinit

• Dissemine enfeksiyon

• Yorgunluk, kilo kaybı,ateş, 

gece terlemesi, eklem veya kas ağrısı

İki veya üç 

Mikobakteriyel kan 

kültürü 



3-Şüpheli Vaka Değerlendirme

• Mikobakteriyel kültürler negatif

• Kemik iliği ve diğer etkilenen organlar kültür ve 

histopatolojik değerlendime

• Kan kültür tekrarı 1-2 ay içinde 



4-Bulaş Riskinin Azaltılması

• Isıtıcı soğutucu cihazın operasyon odasından 

çıkarılması

• Çoğu merkez için oldukça zor

• En etkin yöntem



Isıtıcı Soğutucu Cihazı Operasyon Odası Dışına Çıkarılması

Henderson et al. M.chimaera- the
challenges for infection prevention and
controlInfection, Disease & Health (2018) 
23, 243e245.

Walker et al. A review of the microbiological problems and biofilms 
associated with Mycobacterium
chimaera in heater cooler units used for cardiopulmonary bypass. J 
Hosp Infect. 2017 Jul;96(3):209-220.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+review+of+the+microbiological+problems+and+biofilms+associated+with+Mycobacterium+chimaera+in+heater+cooler+units+used+for+cardiopulmonary+bypass


Isıtıcı Soğutucu Cihazı Operasyon Odası Dışına Çıkarılması

Marra et al.Mycobacterium chimaera infections associated with
contaminated heater-cooler devices for cardiac
surgery: Outbreak Management. Clin Infect Dis. 2017 Aug 15;65(4):669-674.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430899


• Hava ve su örnekleri

• Cihaz açıkken üreme

• Kapı tam kapalı olmadı�ında 

havada M. chimaera
saptanmakta

• Non-fermenter bakteriler

Götting et al. Heaterecooler units: contamination of crucial
devices in cardiothoracic surgery. J Hosp Infect. 2016 
Jul;93(3):223-8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27101883


Cihaz İçin Özel Yapılmış Çelik Kutu

Shreiber et aReemergence of Mycobacterium chimaera in Heater–
Cooler Units despite Intensified Cleaning and Disinfection Protocol. 
Emerg Infect Dis. 2016 Oct;22(10):1830-3.
l. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27649345


Cihazın hastaya dönük olmaması
Risk devam etmektedir. Önerilmez









Yeni Duvar Su Sistemi

Matte et al. A Novel Wall Water System for Cardiopulmonary Bypass May Reduce the Risk of
Aerosolized Infection. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 156(1), 318–324



Isıtıcı Soğutucu Cihazın Dezenfeksiyonu

• Dezenfektanlara direnç ve biyofilm oluşumu 

dezenfeksiyonu zorlaştırır

• Hatta imkansızlaştırır

• Biyofilmi azaltabilir



Dezenfeksiyon İşlemi

• Üretici firmaların önerdiği bakım, dezenfeksiyon yapılmalı 

• Su devrelerinin dezenfeksiyonu : İlk kullanımda ve 14 günde 

bir

Filtre edilmiş (0.2 µm) su + Colorox Regular Bleach

(%8.25’lik Sodyum hipoklorid) veya Minncare Cold Sterilant

(perasetik asit) 

• Su değişimi : 7 günde bir- Filtre edilmiş su + 150 ml %3’lük 

H2O2

Şimşek et al.Açık Kalp Cerrahisi ve M.chimaera. Klimik 2017;30(2):49-58





ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 

• Eylül 2014’ten önce üretilmiş cihaz varsa 

• Üretici firma, enfeksiyon riskini azaltılmaya yönelik 
stratejiler oluşturana kadar, cihazların açık kalp 
cerrahisinde kullanılmamalı 

• Kullanılması gerekli ise sadece acil ve/veya hayatı tehdit 
edin durumlarda ve başka bir cihazın olmaması halinde 
düşünülmeli 

• Cihazın egzozu ameliyat masasından  uzak bir noktaya, 
mesela ameliyathane egzozuna yönlendirilmeli 



Avusturalya M.chimaera

• 16.04.2019 itibari ile 9  hasta-2 ölüm

• Eylül 2014 öncesi üretilen kontamine cihaz,

• 27.10.2017: Vakum ve sızdırmazlığı 

iyileştirmek için ürün düzeltme çağrısı

• 03.02.2017 Ulusal Enfeksiyon Kontrol Kılavuzu



Avusturalya



International and national inter-
sectoral collaboration coordinated in 

the state of
Queensland, Australia

Bir hasta daha önce bildirimi yapılmış hasta
Diğeri M.chimaera. Salgın suşu değil

2006-2016 yılları
5650 hasta- bilgilendirme mektubu

Robertson at al. Responding to Mycobacterium chimaera heater cooler unit contamination,
International and national inter-sectoral collaboration coordinated in the state of
Queensland, Australia. J Hosp Infect. 2018 Nov;100(3):e77-e84

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Responding+to+Mycobacterium+chimaera+heater+cooler+unit+contamination%2C


İngiltere
• 17.09.2019 itibari ile 45 vaka- 25 ölüm







• Su ile çalışan, fanlı cihazların enfeksiyon kontrol 

açısından değerlendirilmesi

• Moleküler yöntemlere ulaşılabilirlik



Aklımızda Kalması Gerekenler

• Kalp cerrahisinde kullanılan üretim esnasında kontamine
olmuş Stockert 3T Isıtıcı Soğutucu Cihazlardan salınan 

biyoaerosollerle küresel bir M.chimaera salgını mevut

• Tüm cihazlar kontamine kabul edilmeli- operasyon odasından 

uzaklaştırılmalı

• Bulaşı önlemek için tedbirler 

• Tanısı zor, üreme zamanı uzun, tedavi başarısı 

şüpheli,mortalite yüksek

• Ulusal M.chimaera önleme stratejisi belirlenmeli



HER GÖRDÜĞÜN SUYU TEMİZ SANMA!!!!

Ünsüz düşünür



Clin Infect Dis 2015 (July 1);61:67


