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VIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve ‹nfeksiyon Hastal›klar› Kongre-

si’nde bildiri olarak sunulmuﬂtur (6-10 Ekim 1997, Antalya).

ÖZET
Çal›ﬂmam›zda cerrahi yo¤un bak›m ünitelerinde yatmakta olan yedi hastaya ait kan kültürlerinden 15 günlük bir süre içerisinde izole edilen toplam dokuz Enterobacter cloacae izolat› ile ayn› türe ait biri parenteral beslenme solüsyonu di¤eri de görevli hemﬂirenin elinden
olmak üzere iki çevresel izolat›n biyotiplendirme, antibiyotiplendirme ve plazmid paternleri ç›kart›larak infeksiyon kayna¤›n›n belirlenmesine çal›ﬂ›ld›. Çal›ﬂmada kan
kültürlerinden izolasyon BacT/Alert (Organon Teknica)
otomatize sisteminde, identifikasyon iﬂlemleri ise konvansiyonel ve API ID 32 GN (BioMeriux, Fransa) sistemi
ile yap›ld›. E. cloacae olarak identifiye edilen 11 izolat›n
Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemiyle ayn› antibiyotik
direnç paternine sahip olduklar› saptand›. Hastane infeksiyonu etkeni olduklar› düﬂünülen bu izolatlar›n, miniprep yöntemi ile yap›lan plazmid analizlerinde bakterilerin hepsinde s›ras› ile 3.5, 3 ve 2 Kb a¤›rl›¤›nda üç adet
plazmid tespit edilmesiyle bunlar›n ayn› izolatlar oldu¤u
kan›tland›.
Anahtar Kelimeler: Enterobacter cloacae, Hemokültür,
Nozokomiyal Bakteriyemi, Antibiyotiplendirme, Miniprep Yöntemi.

SUMMARY
Nosocomial Bacteremia Cases at a Surgical Intensive Care
Unit Caused by Enterobacter cloacae Isolates with the Same Plasmid Patterns
In this study, we aimed to determine the source of nosocomial Enterobacter cloacae bacteremia at a surgical
intensive care unit by using different methods such as
biotyping, antibiotyping and plasmid analysing. We isolated nine strains from blood cultures of seven different
patients, one from parenteral solution and one from the
hand of a nurse. Identifications were made by conventional bacteriological methods and API ID 32 GN strips
(BioMerieux-France). All strains have the same antibiotic resistance patterns. We found the same plasmids
(3.5, 3, 2 Kb) at these strains with miniprep technique.
Key Words: Enterobacter cloacae, Blood Cultures, Nosocomial Bacteremia, Antibiotyping, Miniprep Method.

G‹R‹ﬁ
Enterobacter cinsine ait türlere son 10 y›ld›r nozokomiyal bakteriyemi etkeni olarak s›kça rastlanmaktad›r (1). Tüm gram negatif bakteriyemi
ataklar›n›n ortalama %7.7’sinden sorumlu tutulan
Enterobacter’lerin klinik örneklerden en s›k izole
edilen türleri Enterobacter aerogenes ve Enterobacter
cloacae’dir (1-3). Bakteriyemiden baﬂka bu patojenin neden oldu¤u infeksiyonlar aras›nda üriner
ve solunum sistemi infeksiyonlar›, kutanöz yaralar, özellikle sepsis ve menenjit gibi ciddi infeksiyonlar yer al›r (3).
Bakteriyemiler için belirlenebilen giriﬂ kap›lar› s›kl›k s›ralar›na göre akci¤er, üriner sistem,
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gastrointestinal kanal, aç›k yaralar ve santral venöz kateterler olarak bildirilmektedir (1,4,5). Buna ra¤men son 10 y›lda geliﬂen Enterobacter bakteriyemi vakalar›n›n %21-72’sinde infeksiyon
kayna¤›n›n belirlenemedi¤i bildirilmiﬂtir (1).
E. cloacae hareketli, sporsuz, ço¤unlukla kapsülsüz veya ince kapsüllü, gram olumsuz basillerdir. Baﬂta glikoz olmak üzere ﬂekerleri gaz
oluﬂturarak parçalarlar. ‹ndol ve metil red testleri negatif, voges proskauer ve sitrat testleri pozitiftir. Genel özellikleri aç›s›ndan Klebsiella türleri ile benzerlik gösterirlerse de, hareketli olmalar› ve ornitin dekarboksilasyonu yapmalar› nedeni ile bu bakterilerden ayr›l›rlar (3).
E. cloacae, gerek yenido¤an, gerekse cerrahi
yo¤un bak›m ünitelerinde ço¤u kez, kullan›lan
t›bbi ekipmanlar›n herhangi bir yolla kontaminasyonu veya hasta bak›m› ile ilgili personelin
yetersiz kiﬂisel hijyeni nedeni ile ciddi nozokomiyal salg›nlara yol açabilmektedir (6-10). Bu
noktada, mikrobiyoloji laboratuvarlar› hastane
infeksiyonlar›n›n tan›s›nda anahtar role sahiptir.
Etken veya etkenlerin rezervuar›n› ve bulaﬂma
yollar›n› bulmak, izolatlar›n tiplendirmesini yaparak tek suﬂtan kaynaklanan epidemileri aç›¤a
ç›kartmak ve sürveyans çal›ﬂmas› kapsam›nda
kolonizasyon taramas› yaparak geliﬂebilecek
hastane infeksiyonu epidemilerini saptamak bu
infeksiyonlar›n kontrolünde oldukça kritik ve
önemli çal›ﬂmalard›r. Bu amaçla nozokomiyal
patojenlere ait birçok tiplendirme yöntemleri
geliﬂtirilmiﬂ olup bunlar, biyotiplendirme, antibiyotiplendirme, serotiplendirme, bakteriyofaj
ve bakteriyosin tiplendirmesi, plazmid profil
analizi, restriksiyon endonükleaz analizi, southern blot analizi, pulsed field gel elektroforezi,
polimeraz zincir reaksiyonu, ribotiplendirme,
poliakrilamid jel elektroforezi, immünoblotting
ve multilokus enzim elektroforezi olarak s›ralanabilir (11-15).
Bu çal›ﬂmada hastanemizin bir cerrahi yo¤un
bak›m ünitesinde ayn› dönemde yatmakta olan
baz› hastalar›n kan kültürlerinden izole edilen E.
cloacae izolatlar›n›n, biyotiplendirme sonuçlar›n›,
antibiyotik direnç paternleri ve plazmid profillerini inceleyerek hastane infeksiyonu etkeni olup
olmad›klar›n› ve etkenin kayna¤›n› araﬂt›rmay›
amaçlad›k.
MATERYAL ve METOD
Hastanemizin cerrahi yo¤un bak›m ünitelerinden sadece birinde (yaklaﬂ›k 150 metrekare100
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lik bir alanda) çeﬂitli nedenlerle ayn› dönemde
yatmakta olan yedi hastadan 15 günlük süre içerisinde geliﬂen bakteriyemilerde al›nan dokuz
ayr› kan örne¤inde konvansiyonel yöntemlerle
izole ve identifiye edilen bakterilerilerin tümünün E. cloacae olmas›, sürveyans çal›ﬂmas› kapsam›nda etkenin bir nozokomiyal patojen olabilece¤ini düﬂündürdü. Kayna¤› araﬂt›rmak üzere ilgili yo¤un bak›m ünitesine gidilerek hastalar›n
doktor ve hemﬂireleri ile görüﬂüldü¤ünde, parenteral solüsyonlar›n uygulanmas›n› takiben
bazen hastalarda k›sa süreli titremelerin oldu¤u
bu nedenle bir parenteral beslenme solüsyonunun veriliﬂinin kesildi¤i bildirildi. Bunun üzerine
kullan›lmakta olan serumlar, setleri ile birlikte
mikrobiyolojik inceleme için al›nd›. Ayr›ca kullan›m› kesilmiﬂ bir adet parenteral beslenme solüsyonu ile depoda mevcut serumlar, serum setleri ve intravenöz kateterlerden mikrobiyolojik
inceleme için örnekleme yap›ld›. Parenteral beslenme solüsyonundan ayn› seride üretilmiﬂ baﬂka bir numune kalmad›¤›ndan ﬂahit numune al›namad›. Son olarak hastalara o anda uygulanm›ﬂ
venöz kateterler ile hastalar›n, görevli doktor ve
hemﬂirelerin burun, bo¤az ve el sürüntü örnekleri de al›narak incelemeye dahil edildi.
Kan kültürlerinden etken izolasyonu için mikrobiyoloji laboratuvar›m›zda BacT/Alert (Organon Teknica) otomatize sistemi kullan›lmaktad›r.
Gram olumsuz basil olduklar› anlaﬂ›lan izolatlara
konvansiyonel olarak, hareket muayenesi ile oksidaz ve katalaz testleri yap›larak ön identifikasyon iﬂlemleri uyguland›. Oksidaz negatif, katalaz
pozitif ve hareketli oldu¤u belirlenen izolatlar›n
tamam›nda ayr›ca sitrat› kullanabilme özellikleri,
üreaz ve indol aktiviteleri ile Kligler Iron Agar
(KIA)’da glikoz ve laktoza olan etkileri ayr› ayr›
araﬂt›r›ld› (2,3).
Biyokimyasal özelliklerine göre E. cloacae oldu¤u düﬂünülen izolatlar›n E. cloacae ATCC 13047
kontrol suﬂu kullan›larak API ID 32 GN sistemi ile
identifikasyonlar› teyid edildi.
Antibiyotiplendirme için tüm izolatlar›n
NCCLS kriterleri do¤rultusunda disk diffüzyon
yöntemiyle ampisilin, sefazolin, trimetoprim/sulfametoksazol, gentamisin, seftazidim,
siprofloksasin ve imipeneme duyarl›l›klar› araﬂt›r›ld›.
Son olarak ayn› etken oldu¤u düﬂünülen tüm
izolatlar›n plazmid profilleri miniprep yöntemi
kullan›larak gösterildi (16).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 2

Cerrahi Yo¤un Bak›m Ünitesinde, Ayn› Plazmid Paternine
Sahip Enterobacter cloacae ‹zolatlar›n›n Neden
Oldu¤u Nozokomiyal Bakteriyemiler

Özyurt M, K›sa Ö, Kayahan C,
Baﬂustao¤lu A, Gün H.

TARTIﬁMA

BULGULAR
Çal›ﬂmam›z s›ras›nda hastalara ait dokuz kan
kültürü örne¤i ile yo¤un bak›mda görevli bir
hemﬂirenin elinden ve parenteral beslenme solüsyonundan izole edilen toplam 11 bakterinin;
gram olumsuz, hareketli, oksidaz negatif, glikoz
ve laktozu gaz oluﬂturarak kullanan, sitrat ve üreaz pozitif, indol negatif olduklar› saptand›. Bu
özelliklerine göre E. cloacae oldu¤u düﬂünülen etkenler, API ID 32 GN sistemi ile de E. cloacae olarak tan›mland›. T›bbi ekipmanlardan al›nan sürüntü örneklerinden E. cloacae izole edilmedi.
Disk diffüzyon yöntemi ile yap›lan antibiyogramda tüm izolatlar›n trimetoprim-sulfametaksazol, gentamisin, seftazidim, siprofloksasin ve
imipeneme duyarl›, ampisilin ve sefazoline dirençli olduklar› tespit edildi.
Miniprep yöntemine göre yap›lan plazmid
analizlerinde, tüm izolatlarda s›ras› ile 3.5, 3 ve 2
Kb a¤›rl›¤›nda üç adet plazmid saptand›. Resim1’de Size Marker ile birlikte beﬂ hastadan (Hasta no: 1, 2, 3, 4, 5) ve parenteral beslenme solüsyonu (No: 6) ve hemﬂirenin elinden (No:7) izole
edilen E. cloacae izolatlar›na ait plazmid profilleri
görülmektedir.

Özellikle hastane kaynakl› bakteriyemilerin
%6.3’ünden sorumlu tutulan E. cloacae, yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalarda geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlarda önemli bir patojen etken olmaya devam etmektedir (1,3). Bazen nozokomiyal infeksiyonlarda kayna¤a ulaﬂabilmek
zor olsa da genellikle yo¤un bak›m ünitelerinde
kaynak, t›bbi bir ekipman, uygulanan invaziv bir
giriﬂim veya direkt bak›mla görevli bir personel
olabilmektedir (1,7,10,17).
Ça¤layangil ve arkadaﬂlar› 24 ayl›k bir dönemi kapsayan çal›ﬂmalar›nda saptad›klar› Enterobacter sepsislerinin %57’sinde infeksiyon kayna¤›n› belirleyemezken bu vakalar›n intravenöz
uygulamalarda geliﬂen primer bakteriyemiler
olabildiklerini belirtmiﬂlerdir (1). Lacey ve arkadaﬂlar› yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerindeki E.
cloacae’nin neden oldu¤u bir salg›nda kontaminasyonun kan gaz› makinas›n›n probundan kaynakland›¤›n› tespit ettiklerini bildirmiﬂlerdir (7).
Chodoff ve arkadaﬂlar› içlerinde E. cloacae’nin de
bulundu¤u bir polimikrobiyal gram negatif bakteriyemi salg›n›nda kayna¤›n, kullan›lan serum
fizyolojik oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (18). Wade ve
arkadaﬂlar› ise gönüllüler üzerinde yapt›klar› bir
araﬂt›rmada yeterli el hijyeninin bu tür salg›nlar›
önlemede en etkin yol oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r (17).
Bugün bakterilerde plazmidler taraf›ndan
kodland›¤› bilinen birçok özellik bulunmaktad›r.
Bunlar antibiyotik direnç özelli¤inden, toksin yap›m›na, hemolizin oluﬂumundan birçok biyokimyasal özelli¤e kadar oldukça geniﬂ bir yelpaze
içinde yer al›r. Bununla beraber, ayn› bakteriden
kaynaklanan kökenlerdeki plazmid profillerinin
ayn› olmas› epidemiyolojik araﬂt›rmalarda ve
özellikle nozokomiyal infeksiyonlarda kayna¤›n
saptanmas›nda oldukça de¤erli bulgulard›r
(11,12,19,20).
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Resim 1. ‹zolatlar›n Plazmid Profili.
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Bununla ilgili olarak, Lacey ve arkadaﬂlar› ile
Chodoff ve arkadaﬂlar›, yapt›klar› çal›ﬂmalarda
infeksiyon kayna¤›n› saptamada özellikle plazmid profillerini belirlemenin önemini vurgulam›ﬂlard›r (7,18). Plazmid profillerinin belirlenmesinde en s›k kullan›lan moleküler yöntemlerden birisi de miniprep yöntemidir ve baﬂar› ile
kullan›lmaktad›r (16). Biz de çal›ﬂmam›zda antibiyotiplendirme ve biyotiplendirme ile birlikte
bu yöntemi kullanarak bakteriyemiye neden
olan etkenin nozokomiyal kaynakl› olabilece¤ini
göstermeye çal›ﬂt›k.
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Bu çal›ﬂmada hemokültür izolasyonlar›n›n d›ﬂ›nda kayna¤a yönelik incelemelerde ayn› etkeni izole etti¤imiz parenteral beslenme solüsyonu ile ayn› lot numaras›na sahip elde baﬂka bir
solüsyon olmad›¤› için kontaminasyonun primer
olarak solüsyondan m› kaynakland›¤› yoksa sekonder olarak manipülasyonlar s›ras›nda m›
oluﬂtu¤u konusuna tam aç›kl›k kazand›ramad›k.
Ancak yo¤un bak›mda görevli bir hemﬂirenin
elinden de bu etkenin izole edilmiﬂ olmas›, bu
hemﬂirenin sözkonusu yo¤un bak›m hastalar›yla
irtibat›n›n süreklili¤inin yan›s›ra yeterli el antisepsisinin sa¤lanamam›ﬂ olmas› gibi faktörler
kayna¤›n, bu hemﬂirenin elleri olabildi¤i ihtimalini güçlendirmektedir.
Burada basit ve önemsizmiﬂ gibi görünen el
y›kama al›ﬂkanl›¤›n›n ne kadar önemli olabilece¤i bir kez daha gözlenmiﬂtir.
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