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ÖZET

Amaç: Klinigimizde gerçeklefltirilen katarakt ameliyatlar› sonucu geliflen endoftalmilerde
etken patojen profilinin incelenmesi.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2000-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda Beyoglu Göz Egitim ve
Araflt›rma Hastanesi'nde gerçeklefltirilen katarakt ameliyatlar› sonras›nda endoftalmi tan›s› ko-
nan 20 hastan›n 20 gözü çal›flma kapsam›na al›nd›. Hastalar›n ortalama yafllar› 68,6 ± 11,8 (40-
82) olup, 12'si (%60) erkek, 8'i (%40) kad›n idi. Vitreustan al›nan örnekler enjektör içinde (1 ol-
gu) veya kan kültürü fliflelerine (19 olgu) ekim yap›larak incelenmek üzere mikrobiyoloji labo-
ratuvar›na gönderildi.

Sonuçlar: Kan kültürü fliflelerinde 16 örnekte (%84,2) üreme tespit edilirken 3 örnek
(%15,8) steril kald›. Enjektör içerisinde gönderilen örnek ise steril kald›. Onbir olguda gram po-
zitif kok 11 (%61) saptan›rken, 7 olguda (%39) gram negatif çomak izole edildi. ‹ki olguda iki
farkl› bakteri üredi (kar›fl›k üreme). Bu seride en s›k izole edilen etkenler Staphylococcus aureus
(5/18) ve Pseudomonas aureginosa (5/18) idi.

Tart›flma: Kan kültürü flifleleri özellikle mikrobiyoloji laboratuvar› koflullar› iyi olmayan
kliniklerde yüksek üreme oranlar› ile göz içi s›v›lar›n kültüründe konvansiyonel yöntemlere al-
ternatif olabilir. Katarakt ameliyatlar› sonucu en s›k karfl›lafl›lan patojenler gram pozitif koklar
olmas›na ragmen gram negatif bakterilere literatürde görüldügünden daha fazla oranda rastlan›l-
mas›, ülkemizde sterilizasyon zincirinde k›r›lmalar›n olabildigini ve bu nedenle sterilizasyon
koflullar›na daha fazla dikkat edilmesi gerektigini düflündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endoftalmi, etken, kan kültürü fliflesi, katarakt

SUMMARY

The Isolates in Endophthalmitis Cases Following Cataract Surgeries

Purpose: To investigate the isolates of endophthalmitis cases following cataract surgeries
in a single institute.

Methods: Twenty eyes of 20 patients who had the diagnosis of endophthalmitis following
cataract surgeries in Beyoglu Eye Training and Research Hospital were included to the study.
Mean age was 68.6 ± 11.8 years (40-82) and 12 of them (60%) were male and 8 of them (40%)
were female. Vitreous samples were sent to the laboratory for microbiological analysis in the
syringe without inoculating (1 case) or after inoculation into blood culture bottles (19 cases).
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G‹R‹fi

Enfeksiyöz endoftalmi tan›s› ve tedavisi için al›na-
cak kültürde etken patojenin gösterilmesi önem arz et-
mektedir.  Literatürde katarakt cerrahisi sonras› en s›k
izole edilen patojen gram pozitif koagulaz negatif stafi-
lokoklard›r (1). Operasyonun türüne göre de beklenen
enfeksiyon ajan› farkl›l›k gösterebilmektedir. Trabekü-
lektomi sonras› erken endoftalmilerde en s›k etken koa-
gulaz negatif stafilokoklar iken (2), trabekülektomi son-
ras› geç endoftalmilerde streptokok türleridir (3,4).

Bu çal›flmada klinigimizde gerçeklefltirimifl olan
katarakt ameliyatlar› sonras›nda geliflen enfeksiyöz en-
doftalmilerde etken patojen profilini belirlemeyi amaç-
lad›k.

MATERYEL-METOD

Bu çal›flmada Kas›m 2002- Eylül 2006 tarihleri ara-
s›nda klinigimizde gerçeklefltirilen yaklafl›k 17.000 kata-
rakt cerrahisi sonras›nda enfeksiyöz endoftalmi tan›s›
koyulan olgular incelendi. Endoftalmi görülme s›kl›g›
%0,012 düzeylerinde idi. Olgular›n bir k›sm› agr›, gözde
k›zar›kl›k ve görmede azalma flikayetleri ile baflvurdu,
bir k›sm›nda ise endoftalmi tan›s› ameliyat sonras› plan-
lanm›fl kontrollerinde koyuldu. Endoftalmi tan›s› için
görme keskinliginde azalma ile birlikte kapak ödemi,
derin konjesyon, kemozis, hipopyon, fibrin, vitreus bu-
lan›kl›g› bulgular›n›n bir ya da birden fazlas›n›n bulun-
mas› koflulu arand›.

Vitreus örnekleri primer intravitreal antibiyotik en-
jeksiyonu (15 olgu, %75) yap›lan olgularda igne aspi-
rasyonu yoluyla, primer vitrektomi (5 olgu, %25) yap›-
lan olgularda da okütomun vakum hortumuna 5cc'lik
enjektör baglayarak hafif vakumla al›nd›.  Klinigimizde
mikrobiyoloji laboratuvar› imkanlar› olmad›g› için kon-
vansiyonel yöntemler yerine 19 olguda pediatrik kan
kültürü fliflelerine (Bactec®, Becton Dickinson and Co,

Cockeyville, MD, Pediatric-Plus) ekim yap›larak, bir ol-
guda ise enjektör içerisinde mikrobiyoloji laboratuvar›na
gönderildi.  Bakterilerin isimlendirme aflamas›nda stan-
dart biyokimyasal yöntemler kullan›ld›.

SONUÇ

Çal›flmaya dahil edilen 20 hastan›n yafllar› ortalama
68,6 ± 11,8 (40-82) idi. Gözlerden 8 (%40)'i sag, 12
(%60)'si sol idi.  Olgular›n klinigimize baflvuru süreleri
ortalama 13,4 ± 26,1 (1-120) gün idi.  Olgular›n büyük
çogunlugunu fakoemülsifikasyon ve göz içi lensi imp-
lantasyonu sonras› endoftalmi geliflen olgular olufltur-
maktayd› (Tablo 1).

Olgular, enfeksiyona predispozisyon yaratabilecek
oküler ve sistemik durumlar aç›s›ndan degerlendirildi
(Tablo 2).

En s›k izole edilen bakteriler Staphylococcus aure-
us (5/18) ve Pseudomonas aerigunosa (5/18) idi (Tablo
3).

Yabanc› literatürde ameliyat sonras› geliflen endof-
talmilerdeki etkenlerle karfl›laflt›r›ld›g›nda klinigimizde-
ki ameliyatlar sonras›nda da en çok gram pozitif koklara

Katarakt Operasyonlar› Sonucu Geliflen Endoftalmilerde Etken Patojenler

Results: While 16 of 19 (84.2%) blood culture bottles yielded positive, 3 of 19 remained
sterile. The sample which was sent in the syringe remained sterile. Overall, 11 of 18 (61%) iso-
lates were gram positive cocci, 7 isolates (39%) were gram-negative organisms. Two specimens
yielded mixed flora (2 bacteria each). The most frequently isolated bacteria were Staphylococ-
cus aureus (5 in 18) and Pseudomonas aureginosa (5 in 18).

Conclusion: Culturing vitreous specimens with blood culture bottles may be an alternative
to conventional culture media with a high yield positive rate especially in clinics which are
unable to have adequate microbiology laboratory facilities. Although gram positive organisms
were the most common pathogens in our series, gram negative agents were more frequent than
in the literature. We think that breaks in the sterilization chain occurs more frequently in our co-
untry and this issue should be adressed more carefully.

Key Words: Blood culture bottle, isolates, cataract, endophthalmitis

Tablo 1. Endoftalmi geliflen ameliyatlar›n listesi

Ameliyat cinsi Say›

Fako + G‹L ‹mpl.

PEKKE+ G‹L ‹mpl.

18 (%90)

1 (%5)

‹KKE+ G‹L ‹mpl. 1 (%5)

Fako=Fakoemulsifikasyon, G‹L=Göz içi lensi, ‹mpl=
‹mplantasyon, PEKKE=Planl› ekstrakapsüler katarakt
ekstraksiyonu, ‹KKE=‹ntrakapsüler katarakt ekstraksiyonu.
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rastlan›lmas›na ragmen, gram negatif çomak klinigimiz-
de çok daha yüksek oranda izole edildi (flekil 1) (1,6).
‹ki olguda (%13,5) da birden fazla etken üredi.

TARTIfiMA

Bilindigi gibi konjonktiva ve kirpik floras›nda en
s›k olarak Staphylococcus  epidermidis, Staphylococcus
aureus ve Difteroid çomaklar  bulunmaktad›r.  Endoftal-
mide etken patojenler en s›k kiflinin kendi konjonktiva
ve kirpik floras›ndan kaynaklanmaktad›r (5).

Olgular›m›zdaki en s›k izole edilen bakteriler de
gram pozitif koklard›.  Ancak izole edilen gram negatif
çomaklar›n yüzdesi literatüre oranla oldukça yüksek bu-
lundu.  Literatürde gram negatif bakteri izolasyonu ge-
nellikle %6-12 civarlar›nda iken (1,6) bizim serimizde
%39 düzeyinde idi.  Gram negatif bakterilerin bu kadar
yüksek oranda izole edilmesi bu bakterilerin göz içine
flora d›fl›ndan geldigini düflündürmektedir.  Ameliyat
öncesi haz›rl›k aflamas›, ameliyat s›ras›nda kullan›lan ci-
hazlar ve ameliyat ekibinin sterilizasyonu ve ameliyat
sonras› bak›m bu noktada çok önemlidir. Ameliyatta
kullan›lacak cihazlar ve setler sterilizasyon aç›s›ndan
denetlenmeli, ameliyat ekibi sterilizasyon kriterlerine
uygun flartlar tafl›mal› ve ameliyat sonras›nda hasta bil-
gilendirilerek gözün kontaminasyonun engellenmesi
için gerekli önlemler al›nmal›d›r. Konu ile ilgili olarak
Anand ve ark. çal›flmalar›nda ameliyat sonras› endoftal-
milerde %41,7 oran›nda gram negatif bakteri izole et-
mifllerdir ve sterilizasyonun yetersizligini gerekçe gös-
termifllerdir (7).

Çal›flmam›zda vitreustan al›nan s›v›lar 19/20 hasta-
da kan kültürü fliflelerine ekilmifl ve mikrobiyoloji labo-
ratuvar›na gönderilmifltir.  Eser ve ark. konvansiyonel
yöntem imkanlar›n›n bulunmad›g› kliniklerde oda ›s›s›n-
da saklanabilmesi (Resim 1) ve ekim kolayl›g› (Resim
2) gibi nedenlerle kan kültürü fliflelerinin kullan›labile-
cegini bildirmifllerdir.  Bu yöntem sayesinde göz içinden
al›nan çok küçük miktardaki s›v› (0,1 - 0,2 cc) kan kül-
türü fliflesi içerisindeki s›v› besiyerine ekilmifl olur ve fli-
fle içerisindeki reçine göz içi s›v›da antibiyotik dahi olsa
ona baglanarak yüksek oranda (%70,8) kültür pozitifligi
elde edilmesine olanak saglayabilir (8). Bizim serimizde
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Tablo 2. Olgular›m›zdaki oküler ve sistemik
predispozisyon yaratabilecek bulgular

Oküler Bulgular Olgu say›s›

Seidel pozitifligi

Ekspoze korneal sütür

1

1

Ekspoze skleral fiksasyon sütürü

Sistemik bulgular

Hipertansiyon

Diabetes Mellitus

1

Olgu Say›s›

4

1

Marfan Sendromu

Down Sendromu

Romatoid A rtrit

Demans

1

1

1

1

Tablo 3.  ‹zole edilen bakterilerin listesi

Bakteri Say› ve %

A) Gram Pozitif bakteriler

Staphylococcus epidermis 5 (%27,8)

Alfa hemolitik streptococcus

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Nocardia asteroides

1 (%5,6)

3 (%16,7)

1 (%5,6)

1 (%5,6)

B) Gram Negatif bakteriler

Pseudomonas auroginosa

Burkholderia cepacia

Acinetobacter cinsi bakteri

5 (%27,8)

1 (%5,6)

1 (%5,6)

fiekil 1. ‹zole edilen bakterilerin literatürdeki oranlarla
karfl›laflt›rmas›
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%80 oran›nda kültür pozitifligi elde edilmifltir.  Kan kül-
türü flifleleri oda ›s›s›nda rahatl›kla saklanabilir (Resim
1) ve göz içinden al›nan s›v›n›n kan kültürü fliflelerine
ekimi kolayca yap›labilir (Resim 2).

Ameliyat olan hastalar›n endoftalmi için predizpo-
zisyon yaratacak durumda olmalar› da bir etkendir.
Korneal sütür varl›g›, Seidel pozitifligi ve hastalar›n öz-
geçmifllerinde diabetes mellitus, demans vs. gibi faktör

lerin bulunmas› da ameliyat sonras› hasta faktörünü orta-
ya ç›karmaktad›r.

Sefuroksim aksetil hem gram pozitif hem de baz›
gram negatif bakterilere etkili genifl spektrumlu bir anti-
biyotiktir.  Pseudomonas grubu bakterilere karfl› etkinli-
gi ise s›n›rl›d›r. Katarakt cerrahisi sonras› endoftalmi
profilaksisinde özellikle son y›llarda yap›lan baz› ça-
l›flmalarla etkinligi gösterilmifltir (9). Fakat bu çal›flma-
larda kontrol grubunda geliflen endoftalmi olgular›nda
etken olarak s›kl›kla gram pozitif koklar izole edilmifltir.
Ancak sefuroksim profilaksisinin ülkemiz koflullar›nda
her zaman yeterli olmayabilecegi göz önünde bulundu-
rulmal›d›r.

Bu çal›flma ile ülkemizde gerçeklefltirilen katarakt
ameliyatlar› sonras›nda geliflen endoftalmilerde etken
patojen profilini göstermeyi amaçlad›k. Mikrobiyoloji
laboratuvar› imkanlar›n›n k›s›tl› oldugu klinik ve hasta-
nelerde kan kültürü fliflelerinin göz içi s›v›lar›n›n kültürü
için kullan›labilecegi ve gram negatif bakterilerin ülke-
mizde oldukça s›k görülmesi nedeniyle ampirik tedavi
bafllan›rken bu konunun göz önüne al›nmas› gerektigi
düflüncesindeyiz.
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