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of cross-infection during the past two decades. The majority of such outbreaks are caused by Acinetobacter

baumanii. A. baumannii isolates are resistant to many of
the currently used antibiotics, and the resulting infections are often difficult to treat. In our study, 50 nosocomial strains were isolated from hospitalized patients in in-
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tensive care unit and 50 nosocomial strains were isola-

ÖZET

otic susceptibilities were determined by disk diffusion

Acinetobacter türleri, son 20 y›ld›r çapraz infeksiyon salg›nlar›nda giderek artan s›kl›kta olmak üzere rapor edilen önemli nozokomiyal patojenlerdir. Bu salg›nlar›n ço¤undan A. baumannii sorumludur. A. baumannii izolat-

ted from the hospitalized patients in other clinics. Antibimethod. Resistance to commonly used broad-spectrum antimicrobials was compared between the two
groups. A. baumannii strains from intensive care unit
were more resistant to tested antibiotics than A. bau-

mannii isolates of other clinics.

lar› kullan›lmakta olan birçok antibiyoti¤e dirençlidir ve
yol açt›¤› infeksiyonlar›n tedavisi genellikle zordur. Çal›ﬂ-
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mam›zda, yo¤un bak›m ünitesinde yatan hastalardan

tions, Antibiotic Resistance.

izole edilen 50 ve di¤er ünitelerde yatan hastalardan
izole edilen 50 nozokomiyal A. baumannii suﬂunun antibiyotik duyarl›l›klar› disk diffüzyon yöntemi ile belirlendi.
Bu iki grubun yayg›n kullan›lan geniﬂ spektrumlu antibiyotiklere direnci karﬂ›laﬂt›r›ld›. Yo¤un bak›m ünitesi suﬂlar› di¤er izolatlara göre daha dirençli bulundu.
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar, Antibiyotik Direnci.

SUMMARY
In vitro Antibiotic Susceptibilities in Nosocomial Acineto-

bacter baumannii Strains Isolated from Intensive Care Unit
and Other Clinics

Acinetobacter spp. are important nosocomial pathogens reported with increasing frequency in outbreaks

G‹R‹ﬁ
Acinetobacter türleri do¤ada yayg›n olarak bulunan hareketsiz, gram negatif nonfermentatif
kokobasillerdir. Heterojen özellikler gösteren
bu genusun s›n›fland›r›lma ve adland›r›lmalar›
birçok kez de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. En s›k olarak
çoklu antibiyotik direnci kazanan ve hastane infeksiyonlar› ile salg›nlar›ndan en fazla sorumlu
olan Acinetobacter calcoaceticus var. anitratus, 1990
sonras›nda A. baumannii olarak adland›r›lmaktad›r (1-4).
Acinetobacter türleri sa¤l›kl› bireylerin, hastalar›n ve hastane personelinin cilt floras›nda bulunurlar. Sa¤l›kl› kiﬂilerin %25-43’ü normal floralar›nda Acinetobacter türlerini taﬂ›rlar. A. johnsonii, A.
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lwoffii ve A. radioresistens bu kolonizasyonun as›l
elemanlar›n› oluﬂtururken A. baumannii’nin cilt taﬂ›y›c›l›¤› %1.5 gibi çok düﬂük bir orandad›r. Ancak
örne¤in bir yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) salg›n›nda epidemik A. baumannii suﬂu cilt ve rektal örneklerden yüksek oranlarda izole edilir. A. baumannii salg›n›n›n kayna¤› önceden mevcut olan
taﬂ›y›c›l›k de¤ildir; YBÜ’de endemik A. baumannii
suﬂu ile çoklu karﬂ›laﬂma kolonizasyon ile sonuçlanm›ﬂt›r (5).
Özellikle yenido¤an, yaﬂl› ve altta yatan a¤›r
hastal›¤› olan kiﬂilerde olmak üzere çok çeﬂitli
f›rsatç› infeksiyondan sorumlu olan A. baumannii
en çok YBÜ infeksiyonlar›na yol açmaktad›r.
YBÜ’lerdeki ventilatör kaynakl› pnömoniler, üriner kateterizasyon sonucu geliﬂen üriner sistem
infeksiyonlar› ve intravasküler kateterizasyonla
iliﬂkili bakteremiler etken oldu¤u baﬂl›ca infeksiyonlard›r (1-6). Avrupa’daki 44 büyük hastanenin 18’inde bakteremi etkenleri içinde ilk 10 s›rada yer alm›ﬂt›r (7).
Günümüzde ço¤u suﬂu sefalosporinler, betalaktamaz inhibitörü ile kombine edilmemiﬂ penisilinler ve aminoglikozidlere do¤al dirençli
olan A. baumannii ile geliﬂen infeksiyonlar›n tedavisinde büyük güçlükler yaﬂanmaktad›r. ‹mipenem hala en etkili antibiyotiktir ancak son zamanlarda imipeneme dirençli suﬂlarla oluﬂan
salg›nlar bildirilmiﬂtir (7-9).
Çal›ﬂmam›z›n amac› tedavisi özellikle
YBÜ’lerde problem oluﬂturan A. baumannii’’nin
YBÜ ve bu ünite d›ﬂ›ndaki izolatlar›n›n antibiyotiklere duyarl›l›klar›n› araﬂt›rmak ve direnç oranlar›n› karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
MATERYAL ve METOD
Kas›m 1997-Ekim 1998 tarihleri aras›nda ‹bn-i
Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuva-

r›’na ulaﬂan 50’si anesteziyoloji ve reanimasyon
anabilim dal› YBÜ’den, 50’si hematoloji, onkoloji, immünoloji, nefroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi, gö¤üs cerrahisi, nöroﬂirürﬂi, ortopedi kliniklerinden hastalara ait olmak
üzere, hastane infeksiyonu etkeni olan toplam
100 Acinetobacter baumannii izolat› klasik mikrobiyolojik yöntemlerle tan›mland› (1). Suﬂlara seftazidim, tikarsilin-klavulanat, sefoperazon-sulbaktam, imipenem, amikasin, netilmisin ve siprofloksasinin in vitro etkinli¤i NCCLS standartlar›na
uygun olarak disk diffüzyon yöntemi ile araﬂt›r›ld› (10). Sefoperazon-sulbaktam için sefoperazonun zon çaplar› esas al›nd›.
BULGULAR
Hastalar›n kan, yara, trakeal aspirat, balgam,
idrar, periton s›v›s› örneklerinden izole edilen A.
baumannii suﬂlar›n›n bu örneklere göre da¤›l›m›
Tablo 1’de görülmektedir.
Yüz A. baumannii suﬂunun çal›ﬂ›lan antibiyotiklere duyarl›l›klar› Tablo 2’de görülmektedir.
YBÜ d›ﬂ›ndaki kliniklerden izole edilen suﬂlardan sadece biri test edilen tüm antibiyotiklere dirençli iken YBÜ’den izole edilen suﬂlardan
16’s› (%40) test edilen 7 antibiyoti¤e de dirençli
bulundu.
TARTIﬁMA
YBÜ’lerdeki endemik infeksiyonlar›n önemli
bir k›sm›ndan ve genellikle çoklu dirençli suﬂlarla geliﬂen epidemilerden sorumlu olan A. baumannii, kullan›lan antibiyotiklerin ço¤una oldu¤u gibi d›ﬂ ortam koﬂullar›na, özellikle de kurulu¤a dirençli olmas›n›n bir sonucu olarak hastane
ortam›nda uzun süreler yaﬂayabilmektedir. Bu
bakterinin çevre koﬂullar›na dayan›kl›l›¤› özellikle YBÜ’de sorunun a¤›rl›¤›n› artt›rmaktad›r (25,7).

Tablo 1. A. baumannii Suﬂlar›n›n Örneklere Göre Da¤›l›m›.
Örnek

Di¤er ünitelerin suﬂlar›

YBÜ suﬂlar›

(n)

(n)

21

10

Kan

13

14

‹drar

11

6

Trakeal aspirat/balgam

5

19

Yara

Periton
Toplam
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1
50

50
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Tablo 2. Test Edilen Antibiyotiklere Duyarl› A. baumannii Suﬂlar› ve Duyarl›l›k Oranlar›.
Antibiyotik

Di¤er üniteler

YBÜ

Suﬂ say›s›

%

Suﬂ say›s›

%

Seftazidim

10

20

2

4

Tikarsilin/klavulanat

6

12

0

0

Sefoperazon/sulbaktam

42

84

18

36

‹mipenem

44

88

18

36

Amikasin

18

36

6

12

Netilmisin

42

84

18

36

Siprofloksasin

3

6

0

0

‹zole edilen A. baumannii suﬂlar›n›n önemli bir
k›sm›n›n infeksiyon de¤il de kolonizasyon kaynakl› olmas›ndan ve özellikle YBÜ’de tan›ya yönelik giriﬂimlerin s›n›rl› olarak uygulanabilmesinden dolay› bu bakteri ile geliﬂen infeksiyonlar›n gerçek s›kl›¤›n› belirlemek zordur. Ayr›ca
bu mikroorganizmaya yönelik olan fenotipik ve
serotipik tiplendirme yöntemlerinin tamamen
güvenilir olmamas› klinik mikrobiyoloji laboratuvar› aç›s›ndan ek sorunlara yol açar (11).
Nozokomiyal A. baumannii izolatlar› 1970’li y›llarda kullan›lan birçok antibiyoti¤e duyarl› iken
günümüzde çoklu dirençli hatta neredeyse tüm
antibiyotiklere dirençli hale gelmiﬂtir. A. baumannii’ye direnç, plazmidler ya da kromozomlar arac›l›¤› ile beta-laktamaz oluﬂturulmas›, penisilin
ba¤layan proteinlerde de¤iﬂiklikler ve hücre duvar›n›n geçirgenli¤inin azalmas› gibi mekanizmalar ile geliﬂebilir.
A. baumannii’de sefalosporinaz üretimi çok
yüksek oranlarda bildirilmiﬂtir. Üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin A. baumannii’ye karﬂ› etkinliklerinin azalmas› bu ajanlar›n yayg›n kullan›m›n›n
beklenen bir sonucudur. Acinetobacter türlerinin
oluﬂturdu¤u grup I beta-laktamazlar, beta-laktamaz inhibitörleri taraf›ndan zay›f olarak inhibe
edilirler. ‹mipenem en etkili antibiyotiktir ve
suﬂlar›n tamam›na yak›n› duyarl›d›r. Ancak son
y›llarda imipenemin yo¤un kullan›m›na ba¤l›
olarak imipeneme dirençli suﬂlarla geliﬂen salg›nlar rapor edilmiﬂtir. ‹mipeneme dirençli olanlar da dahil olmak üzere suﬂlar›n ço¤u sulbaktama duyarl›d›r ve ampisilin-sulbaktam ya da sefoperazon-sulbaktam kombinasyonlar› etkindir (14,7,12).
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Aminoglikozidlerin A. baumannii’ye etkinli¤i
%9-100 aras›nda de¤iﬂmektedir. Aminoglikozidlere karﬂ› direnç mekanizmalar› aminoglikozid
modifiye edici enzimler, geçirgenlik azalmas› ve
ba¤lanma bölgelerinde de¤iﬂikliktir (1-4,7). A.
baumannii’de her 3 aminoglikozid modifiye edici
enzim de saptanm›ﬂt›r ancak bulunma s›kl›klar›
ülkelere, bölgelere hatta hastanelere göre de¤iﬂmektedir. ‹spanya’dan rapor edilen bir çal›ﬂmada ayn› ﬂehirdeki 4 ayr› hastanede amikasine
duyarl›l›k oranlar› %5, %8, %85 ve %23 olarak bildirilmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada imipeneme direnç
oranlar› da s›ras›yla %30, %52, %90 ve %80’dir
(13). Duyarl›l›k oranlar›n›n seftazidime %22, imipeneme %100, gentamisine %91, amikasine %93
olarak bildirildi¤i bir baﬂka çal›ﬂmada suﬂlar›n
tümünün netilmisine duyarl› oldu¤u saptanm›ﬂt›r (14).
Florokinolonlar›n etkinli¤i de¤iﬂkendir. %5-97
aras›nda direnç oranlar› bildirilmiﬂtir (1-4,7,
13,14).
Yurdumuzda yap›lan baz› çal›ﬂmalarda A. baumannii izolatlar›nda imipeneme direnç bildirilmemiﬂ, di¤er antibiyotiklere ise de¤iﬂik direnç
oranlar› rapor edilmiﬂtir (15-17). Nozokomiyal infeksiyon etkeni olan gram negatif bakterilerin
çeﬂitli antibiyotiklere duyarl›l›klar›n›n araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, 13 A. baumannii suﬂunun duyarl›l›k oranlar› imipeneme %77, seftazidime %54,
ofloksasine %62 bulunmuﬂtur (18). Ülkemizdeki
9 YBÜ’de yürütülen di¤er bir çal›ﬂmada 87 Acinetobacter ve di¤er nonfermentatif gram negatif basil (birlikte de¤erlendirilmiﬂ) için duyarl›l›k oranlar› imipeneme %92, seftazidime %78, amikasine
%44, siprofloksasine %55 olarak bildirilmiﬂtir
(19).
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Çal›ﬂmam›zda seftazidim, tikarsilin/klavulanat ve siprofloksasine duyarl›l›k oranlar› hem
YBÜ hem de di¤er kliniklerden izole edilen suﬂlarda çok düﬂüktür. Amikasine ve netilmisine
duyarl›l›k oranlar› aras›nda YBÜ ve di¤er ünitelerdeki suﬂlar aras›nda belirgin fark dikkat çekmektedir. Oranlar s›ras›yla amikasin için %12 ve
%36, netilmisin için %36 ve %84 bulunmuﬂtur.
Hastanemizde amikasin kullan›m›n›n netilmisin
kullan›m›ndan daha yayg›n olmas› ve aminoglikozidlere karﬂ› direncin üç ayr› mekanizma ile
geliﬂebilmesi amikasin ve netilmisin duyarl›l›k
oranlar› aras›ndaki farkla iliﬂkilidir. Sefoperazon /
sulbaktama duyarl›l›k beklendi¤i üzere di¤er antibiyotiklere göre daha yüksek bulunmakla birlikte YBÜ izolatlar›nda duyarl›l›k oran› %36’d›r. A.
baumannii suﬂlar›nda en etkili antibiyotik olarak
bilinen imipeneme YBÜ d›ﬂ› suﬂlarda duyarl›l›k
%88 iken YBÜ izolatlar›nda %36 oran›nda kalmaktad›r. Bu sonuçlara hastanemizde karbapenemlerin yo¤un ve endikasyonsuz kullan›m›n›n
önemli katk›da bulunmuﬂ olmas› muhtemeldir.
Çal›ﬂmam›zdan ç›kan sonuçlar, A. baumannii’nin
özellikle YBÜ’de sorun oluﬂturdu¤u bilgimizi
do¤rulamaktad›r. Rasyonel antibiyotik kullan›m
politikalar›n›n ne yaz›k ki pek uygulanamamas›,
hasta YBÜ’ne al›nd›¤›nda zaten çok say›da antibiyotik uygulanm›ﬂ olmas› problemin a¤›rl›¤›n›
artt›rmaktad›r.
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