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ÖZET

Giriş: Stenotrophomonas maltophilia düşük virülanslı, çevrede su, bitkisel ve hayvansal kaynaklarda yaygın olarak bulunan gram-ne-
gatif bir mikroorganizmadır. Genelde konak savunmasının bozulduğu durumlarda infeksiyona yol açar. Bu mikroorganizma çeşitli kli-
nik durumlarda karşımıza çıkarak yüksek direnç ve mortalitesiyle dikkatimizi çekmektedir. Bu çalışmada S. maltophilia’ya bağlı hasta-
nemizde gelişen infeksiyonların özellikleri ve yıllar içindeki değişiminin değerlendirilmesi, etkenin antibiyotik duyarlılığının saptanması
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Ocak 2007-Aralık 2011 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakımlarındaki S. maltophilia’ya bağlı hastane in-
feksiyonları retrospektif olarak değerlendirilmiş, hastaların klinik özellikleri risk faktörleri ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Toplam 63 hastada 68 S. maltophilia infeksiyonu tespit edilmiştir. İnfeksiyon hızı toplamda, 0.32/1000 hasta günü,
2.75/1000 yatış olarak hesaplanmıştır. Yıllar içinde infeksiyon hızında istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edilmiştir. Hastaların 35
(%55.6)’i erkek, ortanca yaş 10 (0-83) yıl idi. İnfeksiyona kadar geçen ortanca süre 17.5 (1-232) gün olarak tespit edilmiştir. İnfeksi-
yon tanılarının çoğunu pnömoni (ventilatörle ilişkili pnömoni %54.4, nozokomiyal pnömoni %14.7) ve ikinci sırada kan dolaşımı infek-
siyonları (kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu %20.6, laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşımı infeksiyonu %5.9) oluştur-
maktadır. İnfeksiyon ataklarının %61.8’inde eşlik eden başka patojenler mevcuttur. En sık görülen mikroorganizmalar Acinetobacter ba-
umannii ve Pseudomonas aeruginosa olarak tespit edilmiştir. En sık görülen altta yatan hastalık hematojen kanserler (%20.6) olarak
belirlenirken, bunu böbrek yetmezliği (%10.3) ve diabetes mellitus (%10.3) takip etmiştir. En sık görülen risk faktörleri, antibiyotik kul-
lanımı (%91.2), mekanik ventilasyon (%72.1), entübasyon (%69.1) ve solunum yetmezliği (%64.7)’dir. En sık kullanılan antibiyotik
grupları ise glikopeptidler (%69.1), karbapenemler (%64.7) ve aminoglikozidler (%45.6) olarak tespit edilmiştir. Altmış sekiz ataktan
20’si mortaliteyle sonuçlanmıştır (%29.4). Mekanik ventilasyon (p= 0.029), entübasyon (p= 0.034), üriner kateterizasyon (p= 0.014)
ve 15 günden uzun süreli yatış (p= 0.046) mortaliteyle ilişkili risk faktörleri olarak tespit edilmiştir. En etkili antibiyotikler trimetoprim-
sulfametoksazol (%81.8), kolistin (%73.9) ve levofloksasin (%73.5) olarak saptanmıştır. 

Sonuç: Yüksek mortaliteye sahip ve dirençli bu mikroorganizmaya ait infeksiyonların risk faktörlerinin tespit edilerek uygun ve etkili in-
feksiyon kontrol önlemlerinin alınması, bu mikroorganizmaya karşı tedaviden daha etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, Mortalite, Risk faktörleri, Stenotrophomonas maltophilia

Geliş Tarihi/Received: 01/08/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/12/2013



GİRİŞ

Stenotrophomonas maltophilia düşük virülanslı,
gram-negatif bir mikroorganizmadır, çevrede su, bit-
kiler ve hayvansal kaynaklarda yaygın olarak bulunur.
Bunun yanında sıklıkla hastane ortamında kullanılan
intravenöz sıvılar, irrigasyon solüsyonları gibi sıvılar
ve solunum salgıları, idrar, eksüda gibi hasta salgıları
bu mikroorganizmayla kolonizedir. İnfeksiyona neden
olabilmesi için genellikle normal konak savunma me-
kanizmalarını atlaması gereklidir ve sağlıklı bireylerde
invaziv araçlar olmaksızın infeksiyon oluşturma po-
tansiyeline sahip değildir[1].

S. maltophilia infeksiyonlarının diğer risk faktör-
leri arasında uzun süreli hastanede yatış, altta yatan
hastalıklar, malignansiler ve geniş spektrumlu antibi-
yotik kullanımı gelmektedir. Bu mikroorganizma ge-
nişleyen spektrumda klinik tablolarla karşımıza çık-

makta ve yüksek mortalitesiyle dikkatimizi çekmekte-
dir[2].

S. maltophilia infeksiyonlarının tedavisi de direnç
nedeniyle komplikedir. Bakteri, hastanede gelişen in-
feksiyonlarda ampirik tedavide kullanılan karbape-
nemler de dahil çoğu antibiyotiğe karşı dirençlidir.
Ayrıca, bakteri tedavi sırasında da direnç geliştirme
potansiyeline sahiptir. Bu özellikleri de S. maltophi-
lia infeksiyonlarının tedavisini daha da zorlaştırmak-
tadır[3,4].

Direnç paterni ve yüksek mortalite S. maltophi-
lia’nın etken olduğu hastane infeksiyonlarının erken
tedavisinin önemini daha da artırmaktadır. Erken te-
daviye olanak sağlaması açısından bu çalışmada S.
maltophilia’ya bağlı infeksiyonların özellikleri ve
yıllar içinde değişiminin değerlendirilmesi amaçlan-
mıştır.
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SUMMARY
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Introduction: Stenotrophomonas maltophilia is a gram-negative microorganism with low virulence, which is commonly found in envi-
ronmental, water, plant, and animal sources. It usually causes nosocomial infections in the presence of abnormal host defenses. Being
seen in various clinical situations, it attracts attention with its high mortality and resistance to antibiotics. In this study, it was aimed
to evaluate the properties of infections caused by S. maltophilia and their change over time and to determine the antibiotic susceptibi-
lity patterns of the pathogens. 

Materials and Methods: The clinical features, risk factors and results of nosocomial infections caused by S. maltophilia in our hospi-
tal’s intensive care units between January 2007 and December 2011 were evaluated retrospectively. 

Results: Sixty-eight S. maltophilia infections were detected in 63 patients. The infection rate was calculated as 0.32 per 1000 patient
days and 2.75 per 1000 admissions, and a statistically significant decrease was detected. The median age was 10 (0-83) years and
55.6% of the patients were male. Median time to infection was 17.5 (1-232) days. Most of the diagnoses were pneumonia (ventila-
tor-associated pneumonia 55.4%, nosocomial pneumonia 14.7%) and blood stream infections (catheter-associated BSI 20.6%, labo-
ratory-confirmed BSI 5.9%). Accompanying pathogens were detected in 61.8% of the patients, and the most common were Acineto-
bacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa. The most commonly seen underlying conditions were hematogenous malignancies
(20.6%), renal failure (10.3%), and diabetes mellitus (10.3%). The most common risk factors were detected as antibiotic usage
(91.2%), mechanical ventilation (72.1%), and respiratory failure (64.7%). The most commonly used antibiotic groups were glycopep-
tides (69.1%), carbapenems (64.7%), and aminoglycosides (45.6%). Mechanical ventilation (p= 0.029), urinary catheterization (p=
0.014) and hospitalization more than 14 days (p= 0.046) were identified as risk factors associated with mortality. The most effective
antibiotics were trimethoprim-sulfamethoxazole (81.8%), colistin (73.9%) and levofloxacin (73.5%). 

Conclusion: Evaluation of the risk factors and application of appropriate infection control measures would be more effective than treat-
ment of these infections with this resistant microorganism, which carries high mortality. 

Key Words: Antibiotic resistance, Mortality, Risk factors, Stenotrophomonas maltophilia



MATERYAL ve METOD

Hastanemiz, dört pediatrik, sekiz erişkin olmak
üzere toplam 178 yoğun bakım yatak kapasitesine sa-
hiptir. Ocak 2007-Aralık 2011 tarihleri arasında, has-
tane infeksiyonu tanısı infeksiyon kontrol hemşireleri
ve doktorları tarafından aktif ve laboratuvara dayalı,
prospektif sürveyans uygulanarak konulmuştur. Hasta-
ne infeksiyonu tanımları “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)” kriterlerine uygun olarak ya-
pılmıştır[5]. Bu dönem boyunca hastanemiz yoğun ba-
kımlarına yatırılan ve hastane kökenli S. maltophilia
infeksiyonu tanısı alan hastalar retrospektif olarak de-
ğerlendirilmiş, hastaların klinik özellikleri risk faktörle-
ri ve sonuçlar kaydedilmiştir.

İstatistiksel analiz SPSS v 11.5 programında ya-
pılmıştır. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu,
Skapiro Wilks testiyle test edilerek normal dağılım
gösteren devamlı değişkenlerin analizinde Student’s t
testi, normal dağılım göstermeyen devamlı değişken-
lerin analizinde ise Mann-Whitney U testi ve Kruskall
Wallis testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin
analizinde ki-kare veya Fischer’s exact test kullanıl-
mıştır. İnsidans dansitesi 1000 hasta gününde, insi-
dans 1000 hasta yatışında hesaplanmıştır.

Klinik örneklerin klasik olarak önerilen standart
besiyerlerine (bioMérieux firmasından temin edilen)
ekimleri yapılmıştır. S. maltophilia; nonfermentatif,
hareketli, sitokromoksidaz reaksiyonu negatif ve
gram-negatif basil özelliklerine sahip bir bakteridir. İn-
kübasyon sürelerinin sonunda, standart mikrobiyolo-
jik yöntemlerle karakteristik özellikleri belirlenen ko-
lonilerin, otomatize VITEK 2 sistem (bioMérieux) kul-
lanılarak identifikasyonları ve antibiyotik duyarlılık
testleri yapılmıştır. S. maltophilia ve non-Enterobac-

teriaceae için “Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI)” tarafından belirlenen kriterlere göre
duyarlılık sonuçları değerlendirilmiştir[6].

Bakteri identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık
testlerinde, Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudo-
monas aeruginosa (ATCC 27853) ve E. coli (ATCC
35218) suşları kalite kontrol için kullanılmıştır.

BULGULAR

Beş yıllık dönem boyunca toplam 63 hastada 68
S. maltophilia infeksiyonu tespit edilmiştir. S. mal-
tophilia infeksiyon hızı toplamda, 0.32/1000 hasta
günü, 2.75/1000 yatış olarak hesaplanmıştır. İnfek-
siyon hızları ile mikroorganizmanın etkenler içinde
oranı Tablo 1’de gösterilmiştir.Yıllar içinde infeksiyon
hızında istatistiksel olarak anlamlı azalma tespit edil-
miştir (p< 0.001). 2010 yılında ise yine istatistiksel
olarak anlamlı artış mevcuttur (p< 0.05). 

Hastaların 35 (%55.6)’i erkek, ortanca yaş 10 (0-
83) yıl idi. Ataklarda infeksiyona kadar geçen ortan-
ca süre 17.5 (1-232) gün idi. 

İnfeksiyon tanılarının çoğunu pnömoni (ventila-
törle ilişkili pnömoni %54.4, nozokomiyal pnömoni
%14.7) oluştururken, ikinci sırada kan dolaşımı infek-
siyonları (kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu
%20.6, laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan
dolaşımı infeksiyonu %5.9) yer almaktadır (Tablo 2).
İnfeksiyonların 19 (%27.9)’unda sekonder bakteremi
gerçekleşmiştir. İnfeksiyon tanısı ve sekonder bakte-
remi gelişimiyle mortalite arasında anlamlı ilişki bu-
lunmamıştır (p= 0.702 ve p= 1.000).

İnfeksiyon ataklarının 35 (%51.5)’inde bir mikro-
organizma, 7 (%10.3)’sinde iki mikroorganizma ol-
mak üzere toplam 42 (%61.8)’sinde eşlik eden başka
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Tablo 1. Stenotrophomonas maltophilia infeksiyon hızlarının ve etkenler içinde oranının yıllar içinde
dağılımı

Yıllar Sayı % Hız (/1000 hasta günü) İnsidans (/1000 yatış) Etkenler içinde %

2007 28 41.2 0.62 5.58 2.9

2008 11 16.2 0.26 2.56 1.1

2009 5 7.4 0.13 1.00 0.6

2010 18 26.5 0.45 3.94 2.1

2011 6 8.8 0.14 1.03 0.8

Toplam 68 100.0 0.32 2.75 1.5

* p< 0.001 (trend analizi).



patojenler mevcuttur. En sık görülen mikroorganiz-
malar Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas
aeruginosa olarak tespit edilmiştir. Eşlik eden pato-
jenler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

En sık görülen altta yatan hastalık hematojen kan-
serler (%20.6) olarak belirlenirken, bunu böbrek yet-
mezliği (%10.3) ve diabetes mellitus (%10.3) takip et-
miştir. Altta yatan hastalıklarla mortalite arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 4).

Risk faktörleri incelendiğinde infeksiyon atakları-
nın %91.2’sinde antibiyotik kullanımı vardır. En sık

kullanılan antibiyotik grupları ise glikopeptidler
(%69.1), karbapenemler (%64.7) ve aminoglikozidler
(%45.6) olarak tespit edilmiştir. En sık görülen diğer
risk faktörleri arasında mekanik ventilasyon (%72.1),
entübasyon (%69.1), solunum yetmezliği (%64.7),
geçici santral venöz kateter kullanımı (%58.8), nazo-
gastrik sonda kullanımı (%57.4) ve üriner kateter kul-
lanımı (%45.6) bulunmaktadır. 

Altmış sekiz ataktan 20’si mortaliteyle sonuçlan-
mıştır (%29.4). Mekanik ventilasyon (p= 0.029), en-
tübasyon (p= 0.034), üriner kateterizasyon (p=
0.014) ve 15 günden uzun süreli yatış (p= 0.046)
mortalite ile ilişkili risk faktörleri olarak tespit edilmiş-
tir. Çoklu değişkenli analizde ise sadece 15 gün ve
uzun süreli yatış risk faktörü olarak bulunmuştur
[OR= 5.118 (%95 CI 1.353-19.362)]. İnfeksiyon ta-
nısı ile mortalite arasında ilişki bulunamamıştır (p=
0.702). Tüm risk faktörlerinin dağılımı ve mortalite
ile ilişkisi Tablo 5’te gösterilmiştir.

İnfeksiyon ataklarının %52.9 (n= 36)’u pediatrik
servislerde gelişmiştir. İnfeksiyonların en sık görül-
düğü servisler çocuk yoğun bakım (%27.9), yenido-
ğan yoğun bakım (%17.6) ve dahiliye yoğun bakım
(%14.7)’dır. Erişkin veya çocuk olma ile mortalite
arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=
0.070). 

Antibiyotik duyarlılıklarına göre en etkili antibiyo-
tikler trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ)
(%81.8), kolistin (%73.9), levofloksasin (%73.5) ve ti-
karsilin-klavulanik asit (%57.6) olarak tespit edilmiştir
(Tablo 6). 
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Tablo 2. Stenotrophomonas maltophilia’ya bağlı infeksiyonların dağılımı

İnfeksiyon tipi n %

Ventilatörle ilişkili pnömoni 37 54.4

Pnömoni 10 14.7

Laboratuvar tarafından kanıtlanmış kan dolaşımı infeksiyonu 4 5.9

Geçici kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 10 14.7

Kalıcı kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 3 4.4

Kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu 2 2.9

Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu 1 1.5

Yanık infeksiyonu 1 1.5

Toplam 68 100.0

Tablo 3. Eşlik eden mikroorganizmaların dağılımı

Sayı %

Acinetobacter baumannii 20 40.1

Pseudomonas aeruginosa 12 24.5

Klebsiella pneumoniae 3 6.1

Koliform bakteri 2 4.1

Staphylococcus aureus 2 4.1

Escherichia coli 2 4.1

Candida türleri 2 4.1

Enterococcus türleri 2 4.1

Staphylococcus epidermidis 1 2.0

Raltstonia mannitolytica 1 2.0

Enterobacter cloacae 1 2.0

Serratia marcescens 1 2.0

Toplam 49 100.0



TARTIŞMA

Son yıllarda artan insidansıyla ve yüksek mortali-
tesiyle birlikte S. maltophilia önemli bir nozokomiyal
patojen olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır[2,3,7,8].
Bazı çalışmalarda artan insidans bildirilmekle beraber
zaman içinde değişikliğin olmadığı veya azalma gös-
teren çalışmalar da bulunmaktadır. Dizbay ve arka-
daşları insidansı 1000 yatışta 0.47 ile 0.60 arasında
bulmuş ve yıllar içinde bir değişiklik saptamamışlardır.
S. maltophilia’nın nozokomiyal izolatlar içindeki
oranını ise %1.6 olarak bulmuşlardır[9]. Avcı ve arka-
daşları 1000 yatışta 0.21’lik bir insidans saptayarak
2000-2009 yılları arasında anlamlı bir değişiklik sap-
tamamışlardır[10]. Del Toro ve arkadaşları 1000 yatış-
ta 0.5-1.2 arasında değişen insidans saptamış-
lardır[11]. SENTRY çalışması 1997-1999 yılları ara-
sındaki verilere göre solunum yolu örneklerinde S.
maltophilia oranı %1.2-4.8 arasında değişirken, kan
kültürlerinde bu oran %0.4-1.3 arasında bulunmuş-
tur. Meyer ve arkadaşlarının çalışmasında ise 1000
hasta gününde 2.7’den 2.1’e düşen insidans dansite-
si saptanmıştır. Artan antibiyotik kullanımına rağmen
insidansın artmadığı hatta azaldığı belirtilmiştir[12]. Bi-
zim çalışmamızda ise toplamda insidans diğer çalış-
malardan yüksek bulunmakla beraber (2.75/1000
yatış) giderek azalan bir eğilim göstermiştir (p<
0.001). Bu yüksek insidans sürveyansın yoğun ba-
kımlar gibi yüksek riskli kliniklerde yapılması ve he-
matoloji onkoloji hastalarının oranının yüksek olma-
sıyla açıklanabilir. İnsidanstaki azalma eğilimi ise has-
tanemiz genelindeki yoğun infeksiyon kontrol önlem-

lerinin beraberindeki eğitim çalışmalarına bağlanabi-
lir. Bunun yanında 2010 yılında ortaya çıkan istatis-
tiksel olarak anlamlı artış ise o yılda hastanemizde S.
maltophilia salgını gerçekleştiğini düşündürmektedir. 

S. maltophilia infeksiyonlarının insidansı özellik-
le risk altındaki topluluklarda daha fazladır. Bilinen
risk faktörleri arasında; yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ne
yatış, HIV infeksiyonu, kanser, kistik fibrozis, nötro-
peni, mekanik ventilasyon, santral venöz kateterizas-
yon, geçirilmiş cerrahi, travma ve geniş spektrumlu
antibiyotik kullanımı gelmektedir[13-16]. Bizim çalış-
mamızda da antibiyotik kullanımı, mekanik ventilas-
yon ve entübasyon, solunum yetmezliği, uzun süreli
yatış ve santral venöz kateter kullanımı en sık görülen
risk faktörleri arasında bulunmuştur. En sık görülen
altta yatan hastalık da hematojen kanserler olarak
tespit edilmiştir. Bunların yanında infeksiyonların ço-
ğunun pediatri servislerinde gelişmiş olması bu klinik-
lere yatışı da risk faktörü olarak ortaya çıkarmaktadır. 

S. maltophilia infeksiyonlarının çoğunu pnömo-
ni ve kan dolaşımı infeksiyonları oluşturmaktadır[3].
Dizbay ve arkadaşlarının çalışmasında atakların
%42.6’sı pnömoni, %31.4’ü kan dolaşımı infeksiyo-
nu tanısı alırken, SENTRY çalışmasında tüm kıtalar-
da alt solunum yolu en sık rapor edilen S. maltophi-
lia infeksiyon bölgesi olarak tespit edilmiştir. Pnömo-
niye yol açan izolatların kan dolaşımı infeksiyonuna
yol açanlara göre dört kat daha fazla olduğu söylen-
miştir. del Toro ve arkadaşlarının çalışmasında da alt
solunum yolları (%52) en sık izole edilen bölge ola-
rak saptanmıştır, ancak bu çalışmada farklı olarak
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Tablo 4. Altta yatan hastalıkların dağılımı ve mortalite ile ilişkisi

Toplam hasta Ölen hasta Yaşayan hasta

Altta yatan hastalık n % n % n % p

Hematojen kanser 14 20.6 5 14.7 9 2.5 0.369

Böbrek yetmezliği 7 10.3 4 11.8 2 5.9 0.673

Diabetes mellitus 7 10.3 5 14.7 2 5.9 0.427

Hipertansiyon 5 7.4 3 8.8 22 5.9 1.000

Serebrovasküler olay 4 5.9 1 2.9 3 8.8 0.614

İmmünolojik hastalık 4 5.9 2 5.9 2 5.9 1.000

Kalp yetmezliği 3 4.4 2 5.9 1 2.9 1.000

Yanık 2 2.9 0 0 2 5.9 0.493

Solid tümör 2 2.9 1 2.9 1 2.9 1.000



ikinci sırada yara yeri kültürü (%18) gelmekte-
dir[7,9,11]. Avcı ve arkadaşlarının çalışmasında da
pnömoni ilk sırayı alırken cerrahi alan infeksiyonları
%25’lik bir oranla karşımıza ikinci sırada çıkmakta-
dır[10]. Bizim çalışmamızda ise benzer şekilde pnö-

moni (%69.1) en sık infeksiyon olarak tespit edilir-
ken, kan dolaşımı infeksiyonu (%26.5) ile birlikte in-
feksiyonların hemen tamamını oluşturmaktadır. 
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bakteremi yüksek mortaliteyle ilişkili klinik durumlar
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Tablo 5. Risk faktörlerinin dağılımı ve mortalite ile ilişkisi

Toplam hasta Ölen hasta Yaşayan hasta 

Risk faktörü n % n % n % p

Erkek cinsiyet 35 55.6 16 47.1 20 58.8 0.466

Yaş, ortanca (AD-ÜD) 10 (0-83) 23 (0-83) 9 (0-75) 0.695

İnfeksiyona kadar geçen süre, 17.5 (1-231) 22.5 (1-231) 11 (3-232) 0.079
ortanca (AD-ÜD)

Antibiyotik kullanımı 62 91.2 30 88.2 32 94.1 0.673

Mekanik ventilasyon 49 72.1 29 85.3 20 58.8 0.029*

Entübasyon 47 69.1 28 82.4 19 55.9 0.034*

Solunum yetmezliği 44 64.7 26 76.5 18 52.9 0.075

≥ 15 gün yatış 41 60.3 25 73.5 16 47.1 0.046*

Geçici santral venöz kateter 40 58.8 21 61.8 19 55.9 0.806

Subklavyen 19 27.9 10 29.4 9 26.5 1.000

Femoral 18 26.5 8 23.5 10 29.4 0.392

Umblikal 4 5.9 3 8.8 1 2.9 0.614

İnternal juguler 3 4.4 1 2.9 2 5.9 1.000

Nazogastrik sonda 39 57.4 18 52.9 21 61.8 0.624

Üriner kateter 31 45.6 21 61.8 10 29.4 0.014*

Transfüzyon 22 32.4 15 44.1 7 20.6 0.068

İmmünsüpresyon 19 27.9 9 26.5 10 29.4 1.000

Total parenteral nütrisyon 18 26.5 10 29.4 8 23.5 0.392

H2 reseptör blokeri kullanımı 16 23.5 7 20.6 9 26.5 0.776

Trakeostomi 13 19.1 5 14.7 8 23.5 0.539

Hickman kateteri 6 8.8 3 8.8 3 8.8 0.664

Port 5 7.4 0 0 5 14.7 0.053

Periferik arteryel kateter 11 16.2 6 17.6 5 14.7 1.000

Nötropeni 10 14.7 6 17.6 4 11.8 0.734

Hemodiyaliz 4 5.9 2 5.9 2 5.9 1.000

Santral arteryel kateter 2 2.9 0 0 2 5.9 0.493

Kolostomi 2 2.9 2 5.9 0 0 0.493

Steroid kullanımı 1 1.5 1 2.9 0 0 1.000

Ameliyat direni 1 1.5 1 2.9 0 0 1.000

Göğüs tüpü 1 1.5 1 2.9 0 0 1.000

* p< 0.005
AD: Alt değer, ÜD: Üst değer.



arasında gelmektedir. Pnömoninin kaba mortalitesi
%20-76 arasında bildirilmiştir[17-22]. Gram-negatif
bakteremideki mortalite ise %12-38 arasında değiş-
mektedir[23,24]. S. maltophilia infeksiyonlarına bağlı
mortalite de diğer gram-negatif bakterilere benzer şe-
kildedir ve %21-69 arasında tahmin edilmekte-
dir[25,28]. Ancak mikroorganizmaya atfedilen mortalite
hala tam olarak bilinmemektedir. Dizbay ve arkadaşla-
rının çalışmasında kaba mortalite %50.6 olarak bulu-
nurken, bu yüksekliği altta yatan ağır hastalıklara ve in-
vaziv girişimlerin çok olmasına bağlamışlardır. Benzer
şekilde Nicholson ve arkadaşlarının YBÜ’de yatan ve
yatmayan hastaların karşılaştırıldığı çalışmalarında
YBÜ’de mortalite daha yüksek bulunmuştur (%44’e
%4.8)[29]. Çaylan ve arkadaşlarının çalışmasında ise
kaba mortalite %25 olarak bulunmuştur[30]. Bizim ça-
lışmamızda ise kaba mortalite %50 iken, pnömoni has-
talarında %53.2, kan dolaşımı infeksiyonlarında ise
%44.4 olarak bulunmuştur. Dizbay ve arkadaşlarının
çalışmasına benzer şekilde saptanan bu yüksek morta-
lite hastalarımızın hepsinin YBÜ’de yatması ve yüksek
mortaliteye sahip infeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir.

Mortaliteyle ilişkili risk faktörleri incelendiğinde
mekanik ventilasyon, entübasyon, ≥ 15 gün yatış, üri-
ner kateterizasyon anlamlı olarak tespit edilirken çok
değişkenli analizde sadece uzun süreli yatış anlamlı
olarak bulunmuştur [OR= 5.118 (%95 CI 1.353-
19.362)]. Şenol ve arkadaşlarının S. maltophilia’ya
atfedilen mortalitenin araştırıldığı çalışmalarında has-
ta grubunda hastanede yatış süresi istatistiksel olarak

anlamlı olmamakla beraber hafif olarak yüksek bulun-
muştur[27]. Dizbay ve arkadaşları ileri yaş, yoğun ba-
kımda yatış, kanser, trakeostomi, endoskopi, meka-
nik ventilasyon, santral venöz kateter, üriner kateter,
pnömoni ve üriner infeksiyonu mortaliteyle ilişkili bul-
duklarını bildirmişlerdir[9]. Bir başka çalışmada ise ge-
cikmiş antimikrobiyal tedavi ve YBÜ’de yatış bağım-
sız risk faktörleri olarak belirlenmiştir[31]. Çaylan ve
arkadaşları ise uygun antibiyotik kullanımının koruyu-
cu etkisini göstermişlerdir[30].

S. maltophilia infeksiyonlarında tedavide seçile-
cek ilaca bakıldığında, beş kıtadan 842 suşun dahil
edildiği, yapılmış en geniş çalışmada (SENTRY) en
etkili antibiyotikler TMP-SMZ ve tikarsilin-klavulanik
asit olarak bulunmuştur[7]. Çoğu çalışmada diğer be-
ta-laktam antibiyotiklere yüksek oranda direnç bildi-
rilirken, seftazidime duyarlılık bazı çalışmalarda da-
ha yüksektir[3,9]. Şu anda, diğer çalışmaların da des-
teğiyle en etkili antibiyotik TMP-SMZ olarak görül-
mektedir. Bu nedenlerle seftazidimden ampirik teda-
vide kaçınılmalı ve mutlaka antibiyogram sonucuyla
kullanılmalıdır. Tedavi seçeneği olarak düşünülen bir
başka grup antibiyotiğe, kinolonlara karşı direnç ise
değişkendir. Siprofloksasine %15-55 arasında
duyarlılık bildirilirken, yeni kinolonlara direnç kabul
edilebilir seviyededir[25,30,32-34]. Hastanemizde de
kullanılabilir antibiyotik seçenekleri olarak TMP-SMZ
(%81.8), kolistin (%73.9) ve levofloksasin (%73.5)
öne çıkmaktadır.

Candevir Ulu A, Kurtaran B, Kibar F, 
İnal AS, Kömür S, Aksu HSZ, Taşova Y.2007'den 2011'e Stenotrophomonas maltophilia İnfeksiyonları

125FLORA 2013;18(3):119-127

Tablo 6. Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları

Duyarlı Dirençli

Antibiyotikler Sayı % Sayı %

Trimetoprim-sülfametoksazol 53/65 81.8 12/65 18.5

Kolistin 17/23 73.9 6/23 26.1

Levofloksasin  25/34 73.5 9/34 26.5

Tikarsilin-klavulanik asit 19/33 57.6 14/33 42.4

Seftazidim 31/62 50 31/62 50

Siprofloksasin 33/66 50 33/66 50

Amikasin 19/60 40.6 41/60 59.4

Piperasilin-tazobaktam 21/60 40 39/60 60

Tobramisin 24/63 38.1 39/63 61.9

Sefepim 16/64 25 48/64 75



Sonuç olarak, yüksek mortaliteye sahip ve direnç-
li bu mikroorganizmaya ait infeksiyon insidansı yük-
sek bulunmuş, ancak son yıllarda azalma eğilimi gös-
termiştir. Risk faktörlerinin tespit edilerek uygun ve
etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması, özel-
likle pediatri kliniklerinde etken olarak karşımıza çı-
kan bu mikroorganizmaya karşı tedaviden daha etkili
olacaktır. 
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