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astanelerdeki kaynaklar›n›n art›ﬂ› ve antibiyotiklere direnç göstermeleri nedeniyle son
y›llarda hem yeni patojenler ortaya ç›km›ﬂ, hem
de eskiden beri bilinen patojenler yeni virülans
ve direnç mekanizmalar› kazanm›ﬂt›r (1). Hastane infeksiyonlar›nda giderek önem kazanan nonfermentatif gram negatif basiller, su içeren ortamlardan köken alm›ﬂ olan, minimal üreme koﬂullar›nda üreyebilen ve virülans yönünden çeﬂitlilik gösteren bir organizma grubudur. Bu
grupta Pseudomonas türleri, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Flavobacterium ve Alcaligenes cinsleri yer almaktad›r (1,2).

H

EP‹DEM‹YOLOJ‹
Nonfermentatif aerobik gram negatif basillerin hastane infeksiyonlar›ndaki s›kl›¤› Amerika
Birleﬂik Devletlerinde "National Nosocomial Infection Surveillance" (NNIS) sistemi ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r. 1987 ile 1992 y›llar› aras›nda nonfermentatif organizmalar, bildirilen hastane infeksiyonlar›n›n %13’ünden sorumlu tutulmuﬂtur (Tablo 1).
Nonfermentatif gram negatif basillerin en s›k
izole edildi¤i bölgeler ise idrar yollar› ve solunum yollar› olmuﬂtur (2). Nozokomiyal patojen-

ler içinde P. aeruginosa 5. s›rada yer alm›ﬂ ve hastane infeksiyonlar›n›n %10’undan sorumlu tutulmuﬂtur(2,3). P. aeruginosa, idrar yollar›nda en s›k
izole edilen 2. patojen, pnömonide ise ilk s›radaki patojen olmuﬂtur. Cerrahi yara infeksiyonlar›n›n %8’inde, bakteremilerin %3’ünde, yan›k yaras› infeksiyonlar›n›n ise %21’inde etken oldu¤u
bildirilmiﬂtir. P. aeruginosa d›ﬂ›ndaki nonfermentatif basiller hastane infeksiyonlar›n›n sadece %1’inden sorumlu tutulmuﬂtur. En s›k izole
edildikleri yer solunum sistemidir (2).
Yo¤un bak›m ünitelerinde saptanan organizmalar ise di¤er bölümdekilerden farkl›d›r. Burada izole edilen bakteriler antibiyotiklere daha
dirençlidir (3). 1990 y›l›nda dört Avrupa ülkesi ve
ABD’de yürütülen bir çal›ﬂma sonucuna göre en
s›k gözlenen etkenler P. aeruginosa, E. coli, Klebsiella türleri, Acinetobacter türleri, P. mirabilis, Enterobacter türleri ve Serratia türleri olmuﬂtur . Antibiyotiklere ço¤ul direnç gösteren gram negatif bakterilerin görülme s›kl›¤› artm›ﬂ, baz› bakteriler ön
plana ç›km›ﬂt›r. Acinetobacter de bunlardan biridir.
Özellikle hastanede geliﬂen pnömonilerde s›k
olarak saptanmaktad›r. Fransa’da 1991 y›l›nda 39
yo¤un bak›m ünitesini kapsayan bir çal›ﬂmada
Acinetobacter spp. gram negatif bakterilerin içinde
3. s›ray› alm›ﬂt›r. Son y›llarda S. maltophilia da
önem kazanan bir patojendir. Fransa’daki çal›ﬂmada yo¤un bak›m ünitelerinden izole edilen
gram negatif bakterilerin %1.9’unu oluﬂturmuﬂtur. Özellikle kistik fibrozisli hastalarda büyük
sorun yaratan, son y›llarda önem kazanan di¤er
bir organizma da Burkholderia cepacia’d›r (3).
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Tablo 1. Nonfermentatif Gram Negatif Basillerin NNIS Hastanelerinden 1987-1992 Y›llar› Aras›nda ‹zolasyon
S›kl›¤›.
‹zole edilen türlerin da¤›l›m› (%)
Y›l

Hastane

NFGNB* izolasyon

P. aeruginosa

P. cepacia

Acinetobacter

S. maltophilia

infeksiyonu say›s›

oran› (%)

1987

32.151

13.4

11.4

0.1

1.2

0.4

1988

36.068

13.0

10.8

0.2

1.3

0.6

1989

39.350

13.2

10.4

0.2

1.7

0.8

1990

39.620

12.5

9.9

0.1

1.6

0.7

1991

37.874

12.4

9.4

0.2

1.9

0.8

1992

37.833

12.6

9.4

0.1

2.1

0.6

spp.

Kaynak (2) den derlenmiﬂtir. * NFGNB: Nonfermentatif gram negatif basiller

NONFERMENTAT‹F GRAM NEGAT‹F
BAS‹LLER ve ANT‹B‹YOT‹KLERE D‹RENÇ

P.aeruginosa
P. aeruginosa farkl› gruptaki bir çok antibiyoti¤e direnç göstermektedir. Her antibiyotik grubuna karﬂ› direnç mekanizmas› farkl›d›r.
P. aeruginosa’lar›n ß-laktam antibiyotiklere direnci s›kl›kla ß-laktamaz enzimlerine ba¤l›d›r. Bu
bakteriler do¤al hallerinde, indüklenebilen bir
sefalosporinaz sentezlemektedir (4). Düﬂük düzeyde sentezlendi¤inde aminopenisilinler, birinci kuﬂak sefalosporinler ve sefamisinlere direnç oluﬂturan bu enzim, ß-laktamaz inhibitörlerinden etkilenmemektedir (4,5). Geniﬂ spektrumlu sefalosporinler ve üreidopenisilinler bu
enzimler için zay›f indükleyici olduklar›ndan bu
antibiyotiklerle tedavi s›ras›nda dereprese mutantlar ç›kabilmekte ve antibiyoti¤in kendisi de
inaktive olmaktad›r. Bu nedenle söz konusu antibiyotiklerin P. aeruginosa infeksiyonlar›nda kullan›lmas› sak›ncal› bulunmaktad›r (4). P. aeruginosa’n›n sefotaksim veya seftriakson gibi üçüncü
kuﬂak sefalosporinlere karﬂ› gösterdi¤i düﬂük
düzeyde direnç ya d›ﬂ membran geçirgenli¤indeki azalma ya da antibiyoti¤in geri pompalanmas›na ba¤l›d›r (5). Üçüncü kuﬂak sefalosporinlere karﬂ› kazan›lan dirençte en önemli mekanizma, sefalosporinaz›n aﬂ›r› sentezlenmesidir
(4,5). Kromozomal enzimler d›ﬂ›nda P. aeruginosa’da daha nadir olarak plazmid kontrolünde ßlaktamazlar bulunmaktad›r. Bunlar›n içinde en
s›k saptananlar, PSE-1 ve PSE-4 enzimleridir. Ayr›ca çeﬂitli OXA enzimleri, NPS-1, LCR-1, TEM ve
SHV tipi enzimler de bulunmaktad›r (4). Bu en-
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zimlerin sefamandol ve sefoperazon d›ﬂ›ndaki
sefalosporinlere karﬂ› etkisi yoktur, buna karﬂ›n
son y›llarda P. aeruginosa’da çeﬂitli geniﬂletilmiﬂ
spektrumlu ß-laktamazlar saptanm›ﬂt›r (4,5). Bu
enzimlerden PER-1, TEM-42 ve SHV 2a üreidopenisilinler, seftazidim, sefpirom ve sefepime
direnç oluﬂturmaktad›r (5). Hepsi klavulanik asit
ve tazobaktam ile inhibe edilmektedir. PER-1
enzimi ilk kez bir Türk hastada kromozomal olarak saptanm›ﬂ, daha sonra P. aeruginosa izolatlar›nda plazmid kontrolünde oldu¤u gösterilmiﬂtir
(6). Di¤er bir geniﬂletilmiﬂ spektrumlu enzim de
IMP-1’dir (5). Seftazidim, sefsulodin, sefepim ve
sefpiromu hidroliz etmekte, aztreonama etki
göstermemektedir. Buna karﬂ›n imipenem ve
meropenemi de inaktive etmektedir (5,7). Üçüncü grupta ise OXA enzimleri yer almaktad›r. Bunlardan OXA-11, OXA-14, OXA-15, OXA-16, OXA17 Türkiye’deki izolatlarda belirlenmiﬂtir ve
OXA-17 sefotaksim, di¤erleri seftazidim direncine yol açmaktad›rlar (8-12).
Beta-laktam antibiyotiklere karﬂ› P. aeruginosa’da ß-laktamazlar d›ﬂ›nda d›ﬂ membran proteinleri (OMP)’ne ba¤l› direnç de gözlenmektedir.
‹mipeneme karﬂ› dirençte OMP’ye ba¤l› direnç
ve enzimatik direnç birlikte görülebilmektedir
(3).
NNIS sonuçlar›na göre, P. aeruginosa’n›n seftazidime karﬂ› direncinde 1987 ile 1991 y›llar› aras›nda bir art›ﬂ gözlenmemiﬂ, buna karﬂ›n 4000
den fazla izolatta imipenem direnci %11 olarak
bulunmuﬂtur. Direnç özellikle e¤itim hastanelerine baﬂvuran solunum yolu infeksiyonu olan
hastalarda gözlenmiﬂtir. Yo¤un bak›m ünitelerinde de 1988 ile 1992 y›llar› aras›nda P. aeruginoHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 1

Hastane ‹nfeksiyonu Etkeni Gram Negatif
Nonfermentatif Basiller ve Antibiyotiklere Direnç Sorunu

sa’larda imipeneme dirençte art›ﬂ oldu¤u (%0%40) bildirilmiﬂtir. Avrupa’da yo¤un bak›m ünitelerinde yap›lan çal›ﬂmada imipenem direnci %
21 olarak bulunmuﬂ, buna karﬂ›n, ‹ngiltere’de yap›lan ve 61 laboratuvardan 1.7 milyon suﬂu kapsayan bir çal›ﬂmada 1986 ile 1993 y›llar› aras›nda
P. aeruginosa suﬂlar›n›n seftazidim, imipenem ve
piperasiline direncinde hiç bir de¤iﬂiklik olmad›¤› saptanm›ﬂt›r (3).
Aminoglikozit antibiyotiklere direncin en s›k
gözlenen mekanizmas›, bakterinin sentezledi¤i
enzimler ile aminoglikozit molekülündeki amino
veya hidroksi gruplar›n›n asetile, adenile veya
fosforile edilerek de¤iﬂtirilmesidir (13). P. aeruginosa’da aminoglikozitlere direnç, aminoglikozitleri modifiye eden enzimler ve hücre geçirgenli¤inin azalmas›na ba¤l›d›r (14). Türkiye’den bir
merkezin de içinde bulundu¤u bir çal›ﬂmada,
Türkiye-Yunanistan grubunda suﬂlar›n %77’sinde
aminoglikozidlere direnç oluﬂturan 5 ayr› mekanizma saptanm›ﬂt›r. Ço¤ul mekanizmalar›n yüksekli¤inin, artan seleksiyon bask›s›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir (13). Türkiye’de 1996 y›l›nda, 15 merkezin kat›ld›¤›, aminoglikozit antibiyotiklere direncin araﬂt›r›ld›¤› çok merkezli çal›ﬂmada ise P. aeruginosa’da gentamisine direnç
oluﬂturan ANT(2’’)-I enzimi izolatlar›n %21.1’inde, AAC(6’)-II (gentamisin-tobramisin-netilmisin
direnci) %13.6’s›nda ve permeabiliteye ba¤l› direnç %10.2’sinde tek mekanizma olarak saptanm›ﬂt›r (15). Buna karﬂ›n izolatlar›n %40.4’ünde
permeabilite 5 farkl› enzim ile birlikte yer alm›ﬂt›r. P. aeruginosa’da permeabiliteye ba¤l› direncin
tüm aminoglikozitlere direnç oluﬂturdu¤u düﬂünülürse, enzimatik de¤iﬂim ile birlikte bulunma
s›kl›¤›n›n bu kadar yüksek olmas›, ülkemizde P.
aeruginosa’larda aminoglikozit antibiyotiklere karﬂ› direncin yüksekli¤ini aç›klamaktad›r.
Piyasaya ilk girdi¤inde tüm P. aeruginosa’lar›n
duyarl› oldu¤u kinolon grubu antibiyotiklere de
günümüzde direncin artmakta oldu¤u görülmektedir (3). Kinolonlara direnç en fazla d›ﬂ membran proteinlerindeki de¤iﬂikliklere, daha nadir
olarak da DNA girazdaki de¤iﬂikliklere ba¤l› olabilmektedir (2).
NNIS çal›ﬂmas›na göre ABD’de solunum yollar›ndan izole edilen P. aeruginosa’lar›n siprofloksasine direnci 1991-1992 y›llar› aras›nda %5.3’e
ulaﬂm›ﬂt›r (3). ABD’de daha yak›n tarihte yap›lan
bir çal›ﬂmada ise bu oran %18 bulunmuﬂtur(16).
Avrupa’da 12 ülkeden izole edilen P. aerugino-
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sa’lar›n siprofloksasine direnci %13 olarak verilmiﬂtir (3).

Acinetobacter
Acinetobacter cinsi içinde yer alan gram negatif,
nonfermentatif bakteriler bugüne de¤in çok farkl› isimler alm›ﬂt›r; bunlardan en iyi bilinenler,
Bacterium anitratum, Herellea vaginicola ve Mima polymorpha’d›r (17). Bugün ise Acinetobacter cinsinde
zorunlu aerob, hareketsiz, katalaz pozitif ve oksidaz negatif, gram negatif, kokobasiller yer almaktad›r. Bu cins içinde DNA-DNA homolojilerine göre 19 genomik grup bulunmaktad›r. Nozokomiyal infeksiyonlar›ndan izole edilen genomik
tür ise A. baumannii’dir. A. baumanni d›ﬂ›nda kalan
A. johnsonii ve A. lwoffii gibi türlerin hastane infeksiyonlar›na yol açabildi¤i bildirilmiﬂse de bu türlerin etken oldu¤unun belirlenmesi hastadaki
klinik belirtilere ve ayn› suﬂun tekrarlanan kültürlerde üretilmesine dayan›larak yap›lmal›d›r
(17).
Acinetobacter derinin özellikle nemli bölgelerinde normal flora olarak bulunmaktad›r. Normal
bireylerin %25’inin derilerinde Acinetobacter bulundu¤u bildirilmektedir, ayr›ca sa¤l›kl› kiﬂilerin
a¤›z boﬂlu¤u ve solunum yollar›nda da bulunmaktad›r ancak hastane d›ﬂ›nda deriden baﬂka
bölgelerde taﬂ›nma oran› düﬂüktür. Buna karﬂ›n
hastanede yatan hastalarda taﬂ›nma oran› özellikle epidemiler s›ras›nda çok yüksektir (17).
Toplumdan kazan›lan infeksiyonlarda nadiren etken olmakla birlikte Acinetobacter türleri
hastanede yatan hastalar›n kolonizasyonu ve infeksiyonunda önemli bir rol oynamaktad›r. Bu
grup bakteriler bakteremi, üriner sistem infeksiyonlar› ve menenjit etkeni olarak bildirilmiﬂlerdir ancak yol açt›klar› en önemli infeksiyon, özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalarda
geliﬂen ventilatör ile iliﬂkili nozokomiyal pnömonidir . Bu bakteriler ile ilgili en endiﬂe verici
durum, birçok farkl› grup antibiyoti¤e ayn› bakterinin dirençli oluﬂu ve tedavide güçlükler yaﬂanmas›d›r (3,17).
Acinetobacter, çeﬂitli antibiyotiklere duyarl›l›¤›nda çok farkl›l›klar göstermektedir ve antibiyotiklere direnç gün geçtikçe artmaktad›r. ‹mipenem, seftazidim, amikasin ve rutinde test edilen
antibiyotiklere dirençli suﬂlar ile ç›kan epidemiler bildirilmektedir. Bu durumlarda uygun tedavi belirgin de¤ildir. Çeﬂitli antibiyotik kombinasyonlar› in vitro olarak sinerjik görünmektedir ve
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minosiklin veya sulbaktam baz› olgularda yarar
sa¤layabilir (2).
Di¤er gram negatif organizmalarda oldu¤u gibi Acinetobacter türlerinde de ß-laktam antibiyotiklere direnç ß-laktamaz enzimlerine ba¤l›d›r
(17). A. baumannii’nin ß-laktam antibiyotiklere A.
lwoffi’den daha dirençli oldu¤u saptanm›ﬂt›r (4).
Bu grupta en iyi bilinen enzimler ACE-1, ACE-2,
ACE-3 ve ACE-4 olarak isimlendirilmiﬂ olan sefalosporinazlard›r. Bu enzimlerin özellikle sefaloridine karﬂ› etkili olduklar›, aztreonam, seftazidim
veya sefotaksime karﬂ› etkili olmad›klar› belirlenmiﬂtir (17). Kromozom kontrolünde olan bu
enzimlerin ß-laktam direncinde önemli oldu¤u,
ancak direncin s›kl›kla permeabilitede azalma
ve PBP’lerdeki de¤iﬂikliklerle birlikte ortaya ç›kt›¤› düﬂünülmektedir (3,4,17). TEM-1, TEM-2,
CARB-5 ve PER-1 enzimlerinin Acinetobacter’de
bulunmas›na karﬂ›n plazmid kontrolündeki ßlaktamazlar›n bu bakterilerde çok yayg›n olmad›¤› gözlenmektedir (17). Acinetobacter’lerde yak›n
zamanda plazmid kontrolünde olan yeni bir ßlaktamaz saptanm›ﬂt›r. ARI-1 (Acinetobacter Resistant to Imipenem) olarak tan›mlanan bu enzim
imipenemi ve azlosilini hidroliz etmekte ancak
sefaloporinlere etki göstermemektedir (3,17,18).
Daha sonra ARI-2 olarak isimlendirilen ikinci karbapenemaz da Arjantin’de bildirilmiﬂtir (19).
Aminoglikozit antibiyotiklere karﬂ› direnç
"Aminoglikozitleri De¤iﬂtiren Enzimler" yoluyla
oluﬂmaktad›r. Pseudomonas’larda oldu¤u gibi, üç
grup enzimin de bu bakterilerde bulunabilece¤i
gösterilmiﬂtir. Buna karﬂ›n enzimlerin varl›¤› co¤rafi bölgeye göre de¤iﬂiklik göstermektedir ve
çok karmaﬂ›kt›r (14,17). Baz› türlerde ise birden
fazla direnç geni bulunabilmektedir (17). Yap›lan
çok merkezli bir çal›ﬂmada 1189 izolatta aminoglikozitlere karﬂ› 67 direnç mekanizmas› saptanm›ﬂt›r (14). Aminoglikozit direnç genleri plazmid
ve transpozonlarda bulunabilmektedir (17).
Kesin mekanizmas› bilinmemekle birlikte
Acinetobacter’ler florokinolon grubu antibiyotiklere k›sa sürede direnç kazanabilmektedir (17). Kinolon grubu antibiyotiklere direnç s›kl›kla ilac›n
birincil hedefi olan DNA giraz›n (topoizomeraz
II) alt birimlerindeki veya ikincil hedefleri olan
topoizomeraz IV’deki de¤iﬂikliklere ba¤l›d›r
(17,20). Acinetobacter’lerde siprofloksasine direnç
13 A. baumannii izolat›nda incelenmiﬂ ve direncin
di¤er bakterilerde oldu¤u gibi gyr A’daki mutasyonlara ba¤l› oldu¤u gözlenmiﬂtir. Acinetobacter,
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antimikrobik maddelere di¤er bakterilere göre
daha az geçirgendir ve bu nedenle 4-kinolonlara
direnç bu yolla da olabilmektedir. Geçirgenlikte
azalmaya ba¤l› olan direnç ß-laktamlara da çapraz direnç oluﬂturmaktad›r (17).
Acinetobacter’lerde yüksek düzeyde (MIC >
1000mg/L) trimetoprim-sulfametoksazol (TMPSMX) direnci bildirilmiﬂ, dirence yol açan genlerin ço¤unlukla büyük konjugatif plazmidlerde
transpozon yap›lar›ndaki di¤er direnç genleri ile
iliﬂkili oldu¤u belirlenmiﬂtir. Kloramfenikole direnç oluﬂturan kloramfenikol asetiltransferaz I
(CAT I) geninin de hem kromozom hem de plazmid ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (17).
Acinetobacter’in klinik örneklerden izole edilen
türleri ile çevreden izole edilen türleri aras›nda
farkl›l›k oldu¤u gözlenmektedir. Bu nedenle, Acinetobacter’lerin tür düzeyinde tiplendirilmeleri
epidemiyolojik olarak önem taﬂ›maktad›r (17).
Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde etkili
olan antibiyotikler çok s›n›rl›d›r. Antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar›na göre karar verilmesi en
uygun yoldur.

Stenotrophomonas maltophilia
Bakteri taksonomisindeki yeri uzun y›llar belirsiz kalm›ﬂ olan bu bakteri ilk izole edildi¤inde
Pseudomonas maltophilia, daha sonra da Xanthomonas maltophilia olarak isimlendirilmiﬂ, Stenotrophomonas olarak isimlendirilmesi ise 1993 y›l›nda olmuﬂtur. Bu bakteri son on y›ld›r hastane infeksiyonlar›nda önem kazanm›ﬂ, buna karﬂ›n virülans› veya geçiﬂ yollar› tamamen belirlenmemiﬂtir.
Etken oldu¤u hastane infeksiyonlar›n›n baﬂ›nda
bakteremi, endokardit, solunum yolu infeksiyonlar› gelmektedir (21).
S. maltophilia, hastane d›ﬂ›nda ›rmak, göl, kuyu
gibi su kaynaklar›ndan, toprak ve çeﬂitli bitkilerden izole edilmiﬂtir. Hastanelerde ise santral venöz/arterial monitörler, kontakt lens s›v›lar›, diyaliz makinalar›, dezenfektan çözeltileri, dezenfektan çözeltileri haz›rlamakta kulan›lan deiyonize su, nebülizerler, traﬂ f›rçalar›, ventilatör sistemleri, duﬂ baﬂl›klar›, ve sa¤l›k personelinin ellerinden izole edilmiﬂtir. Bakterinin nemli ortamlardan izole edilmesine karﬂ›n kuru ortamlarda canl›l›¤›n› uzun süre koruyamad›¤› belirtilmektedir (21).
S. maltophilia’ya ba¤l› infeksiyonlar›n tedavisi
bu organizman›n birçok antibiyoti¤e dirençli olmas› nedeniyle güçtür (21). Disk diffüzyon yön-
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temi ile yap›lan antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar›n›n bu organizma için her zaman tekrarlanabilir sonuçlar vermemesi de in vitro testlerde al›nan sonuçlar ile klinik korelasyonun zay›f olmas›na yol açmaktad›r (4,21).
S. maltophilia, geniﬂ spektrumlu antimikrobiyal
ajanlar›n bir ço¤una karﬂ› dirençlidir (2,3,21). ßlaktam antibiyotiklere dirençte en önemli rolü ßlaktamazlar oynamaktad›r. Bu bakterinin sentezledi¤i iki ß-laktamaz, L1 ve L2 olarak isimlendirilmiﬂtir (3,4,21). Bu enzimlerin ikisi de kromozom kontrolünde ve indüklenebilen enzimlerdir.
L1 enzimi, aktif bölgesinde Zn bulunan bir metalloenzimdir. Esas olarak penisilinaz aktivitesi
göstermekte, aztreonam› etkilememektedir
(21,22). ß-laktamaz inhibitörlerine dirençlidir
(21). L2 enzimi ise aktif bölgesinde serin içermektedir. Esas olarak bir sefalosporinazd›r, L1
enziminden farkl› olarak, ß-laktamaz inhibitörlerine duyarl›d›r (21,22). Her iki enzim de karbapenem antibiyotiklere direnç oluﬂturmaktad›r
(4,21,22). Her iki enzimi içermeyen laboratuvar
mutantlar›n›n baz› ß-laktam antibiyotiklere dirençli olmas›, bu bakterilerde ß-laktam antibiyotiklere karﬂ› dirençte ß-laktamazlar›n tek neden
olmad›¤›n› göstermektedir (4). Permeabilitedeki
azalman›n da ß-laktam antibiyotiklere dirençte
rolü oldu¤u düﬂünülmekte, ancak porin kanallar›ndaki de¤iﬂikli¤in kalitatif ya da kantitatif mi oldu¤u bilinmemektedir (21).
Aminoglikozit antibiyotikleri de¤iﬂtiren enzimlere ba¤l› direncin S. maltophilia’da nadir oldu¤u düﬂünülmektedir . Bu enzimlerin birer suﬂta gösterilmiﬂ olmalar›na karﬂ›n S. maltophilia’n›n
aminoglikozitlere direncinde en önemli mekanizma büyük olas›l›kla bu antibiyotiklerin hücre
içine al›nmalar›ndaki azalmad›r (21).
S. maltophilia, hemen her zaman kinolonlara
dirençlidir (2). S. maltophilia’da kinolon grubu antibiyotiklere direnç çok ayr›nt›l› çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
‹n vitro olarak elde edilen mutantlarda direnç
permeabiliteye ba¤l›d›r. Kinolona dirençli mutantlarda kloramfenikol ve doksisikline de çapraz direnç oluﬂtu¤u bildirilmiﬂtir (21).
Bu bakterilere ba¤l› infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›labilecek antibiyotikler k›s›tl›d›r
(21). ‹n vitro çal›ﬂmalar›n say›s› çok olmas›na karﬂ›n kontrollü klinik araﬂt›rma yoktur. Buna karﬂ›n
baz› genellemeler yap›labilmektedir. Örne¤in,
TMP-SMX bu bakteriye karﬂ› etkili görülmektedir(2,4,21). Seftazidim baz› suﬂlarda etkili olabilHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 1
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mekte ancak empirik tedavide önerilmemektedir. Tikarsilin-klavulanik asit kombinasyonunun
birçok suﬂta etkili oldu¤unun bildirilmesine karﬂ›n di¤er ß-laktam-ß-laktamaz inhibitörü kombinasyonlar›n›n etkili olmad›¤› gösterilmiﬂtir. Klinafloksasin, sparfloksasin ve trovafloksasin gibi
yeni kinolonlar›n eski kinolonlara göre çok daha
etkili oldu¤u in vitro çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir
ancak di¤er grup antibiyotiklerde oldu¤u gibi bu
antibiyotikler ile de yeterli klinik çal›ﬂma henüz
yoktur (21).
S. maltophilia’n›n hastane kaynaklar› ve geçiﬂ
yollar› ile ilgili epidemiyolojik bilgilerin artmas›,
bu bakterilere karﬂ› etkin infeksiyon kontrolünün yap›labilmesi için gereklidir.

Burkholderia cepacia
Daha önce Pseudomonas cepacia olarak isimlendirilmiﬂ olan B. cepacia, kontamine dezenfektanlar, alet ve ilaçlarla iliﬂkili hastane infeksiyonlar›n›n önemli etkenlerinden biridir. Bu infeksiyonlar ço¤unlukla bakteremi, üriner sistem infeksiyonu, septik artrit, peritonit ve solunum yolu infeksiyonudur. Virülans›n›n az olmas› nedeniyle
bu bakteriye ba¤l› infeksiyonlar›n morbidite ve
mortalitesi düﬂüktür. Buna karﬂ›n kistik fibrozisli
hastalarda ve kronik granülomatöz hastal›¤›
olanlarda önemli bir etkendir (23).
B. cepacia da gram negatif bakterilere etkili
olan birçok antibiyoti¤e dirençlidir (2). Bu bakteride indüklenebilen kromozomal sefuroksimaz
bulunmaktad›r. Baz› suﬂlar›n karbapenemaz sentezledi¤i bildirilmiﬂtir (3,4). B. cepacia polimiksin,
aminoglikozitler, baz› florokinolonlara da dirençlidir. Ancak, TMP-SMX ve baz› üçüncü kuﬂak sefalosporinlere duyarl›d›r. Buna karﬂ›n etkili bir
tedavi çok s›n›rl›d›r çünkü bu bakterinin duyarl›
oldu¤u antibiyotikler ile yap›lan tedavi, organizmay› ortadan kald›ramamaktad›r (2).

Alcaligenes
Alcaligenes cinsi içinde oksidaz pozitif, indol
negatif ve hareketli olan nonfermentatif bakteriler yer almaktad›r. Bunlar, çevreden izole edilmekte, baz› türleri infeksiyon etkeni olarak bildirilmektedir (1,23). Alcaligenes xylosoxydans subsp.
xylosoxydans (eski ad›yla Alcaligenes denitrificans
subsp. xylosoxydans), antibiyotiklere ço¤ul dirençli
nozokomiyal üriner sistem patojenleri aras›nda
say›lmaktad›r (1). Tüm sefalosporinlere ve aztreonama dirençlidir. Önceleri tikarsilin ve piperasiline duyarl›yken tedavi s›ras›nda çok k›sa süre37
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de plazmid kontrolünde ß-laktamaz aktivitesi
kazanabildi¤i bildirilmiﬂtir (1,23). Bu bakteride
imipeneme direnç oluﬂturan IMP-1 ß-laktamaz
geni saptanm›ﬂt›r (7).

Flavobacterium
Bu bakteriler toprak, bitkiler, besin maddeleri ve su kaynaklar›nda bulunabilmektedir. Bu
grup içinde F. meningosepticum (Chryseobacterium
meningosepticum) neonatal menenjitlerden ve hastane epidemilerinden izole edilmiﬂtir (23,24).
Ço¤unlukla aminoglikozitler, ß-laktam grubu,
tetrasiklinler ve kloramfenikole dirençlidirler
(23,25). Bu bakterilerin geniﬂ spektrumlu ß-laktamaz sentezleyerek geniﬂ spektrumlu sefalosporinler de dahil, penisilin ve sefalosporinlere
direnç gösterdi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu suﬂlar imipeneme duyarl›d›r (4). F. meningosepticum, rifampin,
klindamisin, eritromisin, siprofloksasin ve trimetoprim/sulfametoksazole duyarl› bulunmaktad›r.
Yap›lan bir çal›ﬂmada, vankomisin ve rifampin
kombinasyonunun bu bakteriye karﬂ› sinerjik etki gösterdi¤i belirlenmiﬂ ve tedavide baﬂar› sa¤lanm›ﬂt›r (26). Buna karﬂ›n vankomisine dirençli
suﬂlar da bildirilmiﬂtir (24).
Bu bakteriler d›ﬂ›nda Chryseomonas luteola, Flavimonas oryzihabitans, Ochrobactrum anthropi, Methylobacterium spp, Roseomonas spp, gibi nonfermentatif bakteriler, hastane infeksiyonlar›nda kateter infeksiyonlar›, septisemi, peritonit etkeni
olarak bildirilmiﬂtir (23).
Ülkemizde hastane infeksiyonu etkeni olan
gram negatif nonfermentatif bakteriler ile ilgili
çok merkezli çal›ﬂma say›s› azd›r. Türkiye’de yo¤un bak›m ünitelerinden izole edilen etkenler
ile ilgili yap›lan çok merkezli bir çal›ﬂmada, P. aeruginosa, en s›k izole edilen etken (%30) olmuﬂ,
Acinetobacter ve di¤er nonfermentatif gram negatif
bakteriler %9 ile 5. s›ray› alm›ﬂt›r. S. maltophilia ise
%1 oran›nda izole edilmiﬂtir (27). ‹zole edilen
290 Pseudomonas’da seftazidime %30, imipeneme
% 29, amikasine %26, gentamisine %73, siprofloksasin ve piperasiline ise % 50 direnç saptanm›ﬂt›r. Acinetobacter ve nonfermentatif basillerde seftazidime direnç % 78, imipeneme % 8, amikasine
% 44, gentamisine %61, siprofloksasine ise %55
direnç saptanm›ﬂt›r. S. maltophilia suﬂlar›nda seftazidim ve amikasin direnci % 15, imipenem direnci %92, gentamisine direnç % 61, siprofloksasin’e direnç ise % 46 bulunmuﬂtur.
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Ülkemizde nonfermentatif bakterilerin antibiyotiklere direncinin di¤er ülkelerden yüksek
oldu¤u gözlenmektedir. Hastane infeksiyonlar›ndan izole edilen bakterilerin tür düzeyinde
tan›mlanmalar› önem taﬂ›maktad›r. Empirik tedaviye yön verebilmek ve hastane infeksiyonlar›na karﬂ› gerekli önlemlerin al›nabilmesi için
her merkezin kendi verilerini elde etmesi gerekti¤i gibi, ülke çap›nda yap›lacak çok merkezli çal›ﬂmalara da gereksinme vard›r.
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