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Antibiotic susceptibilities of gram negative bacilli isolated from nosocomial infections were studied for their
susceptibility to some antibiotics. Susceptibility tests

ÖZET

were performed with microdilution broth method. Mini-

Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak saptanan gram

mum inhibitory concentrations were determined with a

negatif bakterilerin baz› antibiyotiklere karﬂ› duyarl›l›klar›

dilution method in Mueller Hinton broth according to the

araﬂt›r›ld›. Duyarl›l›k testi s›v› mikrodilüsyon metodu ile

NCCLS criteria. Ninety-five gram negative bacteria we-

yap›ld›. Minimum inhibitör konsantrasyonlar, Mueller

re identified as Escherichia coli 23%, Pseudomonas ae-

Hinton s›v› besiyeri kullan›larak NCCLS'ye uyularak belir-

ruginosa 21%, Klebsiella pneumoniae 14%, Acineto-

lendi. Doksanbeﬂ gram negatif bakterinin %23'ü Esche-

bacter baumannii 14%, Enterobacter cloacae %13,

richia coli, %21'i Pseudomonas aeruginosa, %14'ü Kleb-

nonfermentative bacilli 7% (Burkholderia cepacia %3,

siella pneumoniae, %14'ü Acinetobacter baumannii,

Stenotrophomonas

%13’ü Enterobacter cloacae, %7’si nonfermantatif bak-

hydrophila %2), Citrobacter freundii 4%, Enterobacter

teri (Burkholderia cepacia %3, Stenotrophomonas mal-

aerogenes 3%, Klebsiella oxytoca 2%. Sensitivity to an-

tophilia %2, Aeromonas hydrophila %2), %4'ü Citrobac-

tibiotics tested were as follows: meropenem 87%, imi-

ter freundii, %3'ü Enterobacter aerogenes, %2'si Klebsi-

penem 85%, cefepime 80%, ofloxacin 68%, ceftazidime

ella oxytoca olarak identifiye edildi. Antibiyotiklere duyarl›l›klar› ise; meropenem %87, imipenem %85, sefepim %80, ofloksasin %68, seftazidim %65, aztreonam
%50 olarak belirlendi. Sonuç olarak meropenem, imipenem ve sefepimin hastanemizdeki nozokomiyal infeksiyon etkenin gram negatif bakterilere daha etkili oldu¤unu gözledik. Bu antimikrobiyal ajanlar› gram negatif bak-

maltophilia

%2,

Aeromonas

65%, aztreonam 50%. As it is seen, meropenem, imipenem and cefepime were more effective agents for the
nosocomial strains of gram negative bacteria in our
hospital. We would recommend these antimicrobial
agents for empiric therapy of nosocomial infections caused by gram negative bacteria.

terilerin etken oldu¤u nozokomiyal infeksiyonlar›n empi-
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G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar› bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de önemli bir sa¤l›k sorunu olma özelli¤ini sürdürmektedir. Mortalite ve morbiditedeki art›ﬂ›n yan›s›ra tedavi maliyetlerindeki art›ﬂ gün geçtikçe daha büyük boyutlara ulaﬂmaktad›r.
Hastane infeksiyonlar›nda etken olan mikroorganizmalar›n ve direnç paternlerinin y›llar içinde de¤iﬂim göstermesi, bu konuyu ortaya ç›karan sürveyans çal›ﬂmalar›n›n sürekli yap›lmas›n›
gerekli k›lmaktad›r. Son y›llarda özellikle aerobik gram negatif bakterilerde saptanan çoklu direnç nedeniyle yeni antibiyotiklerin kullan›ma
giriﬂ h›z› ve bu suﬂlardaki tedavi politikalar› üzerine yap›lan öneriler yo¤unlaﬂm›ﬂt›r (1,2).
Çal›ﬂmam›z›n amac›, hastanemizde nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak saptad›¤›m›z aerobik gram negatif bakterilerin çeﬂitli antibiyotiklere karﬂ› duyarl›l›k oranlar›n› ortaya koyarak
empirik tedavide seçilecek ajanlar› belirlemekti.

lar için API 20E (Bio Merieux), nonfermantatif
suﬂlar için API 20NE (Bio Merieux) kullan›lm›ﬂt›r.
Duyarl›l›¤›n› belirledi¤imiz antibiyotikler;
imipenem (Merck Sharp & Dohme), meropenem
(Zeneca), ofloksasin (Hoechst), sefepim (BristolMyers Squibb), seftazidim (Glaxo), aztreonam
(Bristol-Myers Squibb) üretici firmalar›ndan potensi bilinen toz ﬂeklinde al›nm›ﬂt›r.
Duyarl›l›k testleri s›v› mikrodilüsyon yöntemi
ile NCCLS standartlar›na uygun olarak minimal
inhibitör konsantrasyon (M‹K) tayin edilerek yap›lm›ﬂt›r (4). Kontrol için ATCC 25922 Escherichia
coli suﬂu kullan›lm›ﬂt›r.
Antibiyotikler için kabul edilen "breakpoint"ler (dirençilik s›n›r›) (mg/L); imipenem 4, meropenem 4, sefepim 8, seftazidim 8, aztreonam
8, ofloksasin 2 ﬂeklinde al›nm›ﬂt›r.
BULGULAR

Çal›ﬂmaya Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nin de¤iﬂik kliniklerinde ve yo¤un bak›m ünitelerinde Kas›m 1996-Kas›m 1997 tarihleri aras›nda yatan hastalardan izole edilmiﬂ 95 aerobik gram negatif bakteri al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya
al›nan suﬂlar “Centers for Disease Control CDC)”
kriterlerine göre, hastane infeksiyonu olarak kabul edilen olgulardan izole edildiler (3).

Çal›ﬂmaya al›nan 95 aerobik gram negatif nozokomiyal infeksiyon etkeni bakterinin görülme
s›kl›¤›; E. coli %23, Pseudomonas aeruginosa %21,
Klebsiella pneumoniae %14, Acinetobacter baumannii
%14, Enterobacter cloacae %13, nonfermantatif bakteri %7 (Burkholderia cepacia %3, Stenotrophomonas
maltophilia %2, Aeromonas hydrophila %2), Citrobacter
freundii %4, Enterobacter aerogenes %3, Klebsiella oxytoca %2 idi. Mikroorganizmalar›n en fazla izole edildi¤i materyal kan (%44) iken bunu, solunum yolu
(%36), idrar (%11) ve cerrahi yara (%9) materyalleri izlemiﬂtir.

Bakterilerin tiplendirilmesi için klasik bakteriyolojik yöntemlerden yararlan›lm›ﬂt›r (hareket,
karbonhidratlara etkimesi, üre hidrolizi, indol, lizin dekarboksilaz, ornitin dekarboksilaz, H2S
oluﬂturma, Voges Proskauer, metil k›rm›z›s›, sitrat, oksidaz). Tiplendirilemeyen fermantatif suﬂ-

Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole
edilen gram negatif bakterilerin antibiyotik duyarl›l›k durumu Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Nozokomiyal gram negatif suﬂlarda test edilen antibiyotiklere duyarl› suﬂ say›lar› ve oranlar› Tablo
2’de özetlenmiﬂtir.

MATERYAL ve METOD

Tablo 1. Nozokomiyal Etken Olarak ‹zole Edilen 95 Gram Negatif Bakteride Antibiyotiklere Duyarl›l›k
Durumu.
Duyarl› %

Orta Duyarl› %

Dirençli %

Meropenem

87

6

7

‹mipenem

85

6

9

Sefepim

80

14

6

Ofloksasin

68

7

25

Seftazidim

65

8

27

Aztreonam

50

7

43
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Tablo 2. Nozokomiyal Gram Negatif Suﬂlarda Denenen Antibiyotiklere Duyarl› Suﬂ Say›lar› ve Oranlar›

n

Meropenem

‹mipenem

Sefepim

Ofloksasin

Seftazidim

Aztreonam

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

E. coli

22

20 (91)

20 (91)

20 (91)

17 (77)

18 (82)

17 (77)

P. aeruginosa

20

14 (70)

12 (60)

16 (80)

6 (30)

14 (70)

11 (55)

A. baumannii

13

12 (92)

10 (77)

8 (62)

8 (62)

7 (54)

4 (31)

K. pneumonia

13

12 (92)

13 (100)

11 (85)

12 (92)

8 (62)

5 (38)

E. cloacae

12

12 (100)

12 (100)

11 (92)

10 (83)

7 (54)

7 (54)

Nonfermantatif

6

5

5

5

3

3

1

C. freundii

4

2

3

3

3

3

1

E. aerogenes

3

3

3

1

3

1

1

K. oxytoca

2

2

2

1

2

1

0

TOPLAM

95

82

80

76

64

62

47

Test edilen antibiyotikler nozokomiyal infeksiyon etkeni olan bakteriler aras›nda E. coli'ye en
fazla etkili bulunurken, bunu s›ras›yla E. cloacae,
K. pneumoniae ve A. baumannii izlemiﬂtir. P. aeruginosa ise denenen antibiyotiklere en fazla oranlarda dirençli bulunan nozokomiyal etken olup, bu
suﬂlara karﬂ› en etkili antibiyotik sefepim (%80)
idi.
TARTIﬁMA
Hastaneler bakterilerde antibiyotik direncinin ortaya ç›kmas› ve yay›lmas› için en fazla suçlanan ortamlard›r. Antibiyotik kullan›m›, direnç
genlerini taﬂ›yan bakteriler yarar›na bir seleksiyona yol açmakta, özellikle hastaneler gibi antibiyotik kullan›m›n›n yo¤un oldu¤u yerlerde dirençli suﬂlar art›ﬂ göstermektedir (2).
Hastane infeksiyonlar›nda tedavi genellikle
empirik olarak baﬂlamakta, seçilecek antibiyotiklerde hastanede yap›lm›ﬂ sürveyans çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› dikkate al›nmaktad›r. Hastanemiz kronik böbrek yetmezlikli diyaliz hastalar›
ile renal transplantasyon yap›lm›ﬂ immünsüpresif tedavi almakta olan hastalar›n yo¤unlukla takip edildi¤i bir hastane özelli¤i taﬂ›maktad›r. Bu
çal›ﬂma hastanemizde nozokomiyal infeksiyon
etkeni gram negatif bakterilerin duyarl›l›k paternini belirleyen ilk çal›ﬂmad›r.
Çal›ﬂmam›z›n sonucunda hastanemizdeki nozokomiyal infeksiyon etkeni gram negatif bakteriler aras›nda en s›k E. coli'nin izole edildi¤ini,
bunu Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae
ve Acinetobacter baumannii'nin izledi¤ini belirledik.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3

Ülkemizdeki farkl› hastanelerden bildirilen sonuçlarda ise ilk s›ray› Pseudomonas aeruginosa'n›n
ald›¤›, Klebsiella pneumoniae ve E. coli'nin ise ikinci
ve üçüncü s›rada oldu¤u bildirilmektedir
(1,5,6,7). Di¤er yandan Verbist ve Snydman'›n
çeﬂitli Avrupa ülkelerini kapsayan çal›ﬂmalar›nda, bizim çal›ﬂmam›za benzer ﬂekilde ilk s›ray› E.
coli'nin ald›¤› bunu Pseudomonas aeruginosa ve Klebsiella pneumoniae'n›n izledi¤i belirtilmektedir (2,7).
Hastanemizde yo¤un olarak kullan›lmakta
olan antimikrobiyallere karﬂ› duyarl›l›klar› inceledi¤imizde seftazidim, ofloksasin ve aztreonama ciddi oranda direnç geliﬂmiﬂ oldu¤unu saptad›k. Karbepenem grubu antibiyotiklerden imipenem ve meropenem ile IV. kuﬂak sefalosporin
sefepime karﬂ› ise %15-20 oran›nda direnç gözlendi. Bu bulgular hastanemizdeki bakterilerin
yo¤un antibiyotik kullan›m› nedeniyle çoklu dirençli suﬂlar oldu¤unu ve direnç geliﬂiminde
çapraz direncin de rolü oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Ülkemizdeki farkl› hastaneleri kapsayan çal›ﬂmalar ile ABD'den bildirilen yay›nlarda da nozokomiyal infeksiyon etkeni gram negatif bakterilere en etkili antibiyotiklerin çal›ﬂmam›zdaki
sonuçlara benzer ﬂekilde imipenem, meropenem ve sefepim oldu¤u, bunun yan›nda seftazidim, ofloksasin ve aztreonam gibi antibiyotiklere h›zla artan direnç oranlar› bildirilmektedir
(1,7,9-17).
Gram negatif bakterilerde, çeﬂitli antibiyotiklere direnç giderek yayg›nlaﬂmakta, tedavi seçi169
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mi ve etkinli¤inde sorun yaratmaktad›r. ß-laktamazlar içinde s›n›f 2be'de yer alan enzimler ile
TEM-1 ve 2, SHV-1 gibi enzimler, geniﬂ spektrumlu ß-laktam antibiyotiklere etkilidir ve ESßL
olarak adland›r›lmaktad›r. Bu enzimler Klebsiella
pneumoniae ve E. coli'de bildirilmiﬂtir (18). Bunlar›n yan›s›ra tüm Enterobacteriaceae üyelerinde kromozomal sefalosporinazlar bulunmaktad›r. Bu
enzimlerin bir k›sm› indüklenebilir niteliktedir.
‹ndüklenebilir sefalosporinazlar›n bulundu¤u
türler aras›nda E. cloacae, C. freundii, S. marcescens,
P. aeruginosa say›labilir (12). Bu enzimlerin bulundu¤u bakterilerin en büyük özelli¤i sadece III.
kuﬂak sefalosporinlere de¤il monobaktamlara,
kinolonlara ve di¤er antibiyotiklere de direnç
geliﬂtirmesidir (18).
Karbepenemler ise bunlardan etkilenmeyen
grubu oluﬂturmakta ve bu enzimi taﬂ›yan bakterilere karﬂ› önerilen antibiyotik grubunu oluﬂturmaktad›r. Fakat son y›llarda bu grupta da direnç
geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Gram negatif bakterilerde d›ﬂ membran proteinlerinden Opr D'nin eksikli¤ine ba¤l› direnç oluﬂmas› bu grup antibiyotikler için en önemli direnç mekanizmas›d›r. Bunun yan›s›ra yap›lan çal›ﬂmalarda kinolon kullan›m› sonras› imipeneme karﬂ› çapraz direnç geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir (19).
Kinolonlar yine büyük umutlarla kullan›ma
giren ve ilk y›llarda özellikle gram negatif enterik
basillere karﬂ› %100 etkili bulunan antibiyotik
grubu olmas›na ra¤men zaman içinde bu gruptaki antibiyotiklere farkl› mekanizmalarla h›zla direnç geliﬂti¤i bildirilmektedir (20).
Bu sonuçlar; ülkemizdeki baz› büyük hastanelerde oldu¤u gibi, hastanemizde de çoklu dirençli gram negatif bakterilerin nozokomiyal infeksiyonlarda sorun oldu¤unu, özellikle empirik
antibiyotik kullan›m›nda çok dikkatli olmak ve
belirlenen antibiyotik kullan›m politikalar›na titizlikle uyulmas› gerekti¤ini göstermektedir.
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