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compared with the results of previous years. The ratios
of susceptible strains were as follows: imipenem/cilastatin 76.1%, cefoperazone/sulbactam 75%, ciprofloxacin 71.4%, amikacin 67.6%, netilmicin 55.2%, tobramycin 56.5%, piperacillin 64.4%, ceftazidime 48%. Comparison of the results showed both a rational and a statis-
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tically significant decrease in the antibiotic susceptibility
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of the strains to all antibiotics except imipenem.

Klinik örneklerden izole edilen 189 P. aeruginosa suﬂunun, antibiyotiklere duyarl›l›klar› Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile incelenerek, 1998 y›l›na ait elde edilen
duyarl›l›k sonuçlar›, geçen y›llarda elde edilenlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹mipenem/silastatine %76.1, sefoperazon/sulbaktama %75, siprofloksasine %71.4, amikasine %67.6,
netilmisine %55.2, tobramisine %56.5, piperasiline
%64.4, seftazidime %48 oran›nda duyarl›l›k saptand›. Bu
sonuçlar; 1988 y›l›ndan bu yana yap›lan duyarl›l›k çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, çal›ﬂ›lan bütün
antibiyotiklerin duyarl›l›¤›nda oransal azalman›n yan›nda
imipenem d›ﬂ›ndaki antibiyotiklerin duyarl›l›¤›ndaki azalmada istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: P. aeruginosa, Antibiyotik Kullan›m›,
Direnç.

SUMMARY
Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains to Antibiotics on Yearly Basis
Antibiotic susceptibilities of 189 P. aeruginosa strains
isolated from clinical specimens in the year 1998 were
investigated by Kirby-Bauer disk diffusion method and
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G‹R‹ﬁ
Pseudomonas aeruginosa, hastane ortam›nda
özellikle üriner sistem, solunum sistemi, yara ve
yan›klarda, d›ﬂ kulak yolunda ve gözde infeksiyonlara neden olabilmektedir. Birçok antibiyoti¤e yüksek oranda direnç göstermesi ve yeni antibiyotiklere de h›zla direnç geliﬂtirebilmesi nedeniyle sebep oldu¤u infeksiyonlar›n tedavisi
güçlük arz etmektedir. De¤iﬂik çal›ﬂmalarda,
hastane infeksiyonlar›n›n %8-25’inden bu bakterinin sorumlu oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu durum,
özellikle yo¤un bak›m ünitesi ve nötropenik hastalar›n takip edildi¤i birimlerde daha ön plana
ç›kmaktad›r (1,2).
Antibiyotik direnç paterninin hastaneden
hastaneye, hatta servisten servise de¤iﬂiklik
gösterebilmesi nedeni ile, özellikle ampirik tedavi gereken durumlarda klinisyenlere yol göstermesi amac›yla, aral›kl› olarak her hastanede
problem bakterilerin direnç durumunun bilinmesi gereklidir. Çal›ﬂmam›zda, özellikle ampirik
tedavi gereken durumlarda klinisyenlere yar-
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d›mc› olmak amac›yla, yatan hasta örneklerinden izole edilen P. aeruginosa suﬂlar›n›n antibiyotiklere duyarl›l›k durumlar› araﬂt›r›ld›. Sonuçlar,
daha önceki y›llarda yap›lm›ﬂ olan hastanemiz
antibiyotik duyarl›l›k çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
MATERYAL ve METOD
Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvar›na
1998 y›l› içinde gönderilen yatan hasta örneklerinden, klasik yöntemlerle izole edilen 189 P. aeruginosa suﬂunun antibiyotiklere duyarl›l›klar›,
NCCLS standartlar›na göre Kirby-Bauer disk
difüzyon yöntemi ile prospektif olarak belirlendi
(3). Çal›ﬂmaya her hastaya ait tek bir örnek dahil
edildi. Her antibiyoti¤e ait duyarl›l›k zon çap›
de¤erlendirilerek duyarl› ve dirençli olan suﬂlar
kaydedildi. Amikasin, netilmisin, tobramisin,
siprofloksasin, piperasilin, seftazidim, sefoperazon/sulbaktam, imipenem gibi antibiyotiklere
duyarl›l›klar› araﬂt›r›lan suﬂlar›n bu y›l belirlenen
durumu, daha önceki y›llarda ayn› metodla duyarl›l›k durumu belirlenmiﬂ olan suﬂlar›n sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. Verilerin istatistiksel analizinde ki kare testi uyguland›.
BULGULAR
De¤erlendirmeye al›nan 189 P. aeruginosa suﬂunun, izole edildi¤i örneklere göre da¤›l›m› incelendi¤inde, en çok izole edildi¤i materyalin
%33.8 ile idrar, %23.8 ile püy ve %20.6 ile yan›k
materyali oldu¤u, geri kalan örneklerin ise balgam, bo¤az ve kandan izole edildi¤i tespit edildi (Tablo 1).
P. aeruginosa suﬂlar›n›n de¤erlendirmeye al›nan antibiyotiklere duyarl›l›klar› incelendi¤inde,
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Tablo 1. P. aeruginosa Suﬂlar›n›n ‹zole Edildi¤i Örneklere Göre Da¤›l›m›.
Materyal

n (say›)

%

‹drar

64

33.8

Püy

45

23.8

Yan›k

39

20.6

Balgam

24

12.6

Bo¤az

13

6.8

Kan

4

2.1

189

100

Toplam

en yüksek duyarl›l›k oranlar›n›n s›ras›yla %76.1
ile imipeneme, %75 ile sefoperazon/sulbaktama
ve %71.4 ile siprofloksasine ait oldu¤u tespit
edildi. Aminoglikozid grubu içerisinde duyarl›l›¤›n en yüksek oldu¤u antibiyotik %67.6 oran› ile
amikasin olarak bulunurken, antipsödomonal
sefalosporin özelli¤indeki seftazidime suﬂlar›n
%48’i, üreidopenisilinlerden piperasiline ise
%64.4’ü duyarl› bulundu (Tablo 2).
Y›llara göre antibiyotik duyarl›l›klar›ndaki de¤iﬂiklikleri incelemek amac›yla, 1988, 1990, 1991,
1995, 1996 y›llar›nda hastanemizde izole edilen
Pseudomonas suﬂlar› üzerinde yap›lm›ﬂ olan duyarl›l›k çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› ile çal›ﬂmam›z
sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, aminoglikozid grubu antibiyotiklere duyarl›l›kta önceki y›llara göre
düﬂme saptand› (4-8). Seftazidim duyarl›l›¤›n›n
1991’de %93.3 olmas›na karﬂ›l›k, bu oran›n 1995
y›l›nda %67.6’ya, 1998’de ise %48’e kadar düﬂtü-

Tablo 2. P. aeruginosa Suﬂlar›n›n De¤erlendirmeye Al›nan Antibiyotiklere Duyarl›l›klar›.
Suﬂ say›s›

Duyarl›
n (say›)

%

Amikasin

164

111

67.6

Netilmisin

170

94

55.2

Tobramisin

106

60

56.6

Siprofloksasin

189

135

71.4

Piperasilin

135

87

64.4

Seftazidim

100

48

48

Sefoperazon/sulbaktam

189

142

75

‹mipenem

189

144

76.1
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94

Bu çal›ﬂma

76.1

0.2105

¤ü belirlendi. Sefoperazon/sulbaktam ile imipenemin 1995’teki duyarl›l›k oranlar›n› koruyamad›¤› saptand›. Kinolonlardan siprofloksasinin,
1988 y›l›ndaki %96.9 olan duyarl›l›k oran›n›n y›llar içinde %71.4’e düﬂtü¤ü gözlendi. Tüm bu de¤iﬂikliklerin de¤erlendirilmesinde imipenem d›ﬂ›ndaki tüm antibiyotiklerde y›llar içinde istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u tespit
edildi (Tablo 3).
TARTIﬁMA
P. aeruginosa suﬂlar›, hastane infeksiyonlar›nda
s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lmas›n›n yan›nda bu infeksiyonlarda kullan›lmakta olan birçok antibiyoti¤e direnç göstermesi ve bölgesel olarak antibiyotik
duyarl›l›¤›n›n de¤iﬂebilmesi nedeniyle tedavisi
sorun yaratan etkenlerden biridir. Bu nedenle
Pseudomonas infeksiyonlar›nda tedavi planlan›rken; hastanenin antibiyotik duyarl›l›k profilinin
bilinmesinin, özellikle ampirik tedavi gerektiren
durumlarda tedavi baﬂlan›rken bilinen duyarl›l›k
durumunun dikkate al›nmas›n›n, tedaviye olan
yan›ta katk›da bulunaca¤› kaç›n›lmaz bir gerçektir. Tüm bunlara ilaveten antibiyotiklerin amaçlar› d›ﬂ›nda kullan›lmas›n›n da bu antibiyotiklere
karﬂ› giderek artan direnç geliﬂmesinde rol oynad›¤› ileri sürülmektedir (9).
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-

-
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-

-
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-
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Hastane infeksiyonlar› aras›nda, en s›k üriner
sistem infeksiyonlar› ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r
(10,11). Bu infeksiyonlarda Pseudomonas suﬂlar› ilk
s›ralarda yer almasa da önemli bir oranda infeksiyona neden olan ajan olarak karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda izole edilen Pseudomonas
suﬂlar›n›n büyük ço¤unlu¤unun idrar örneklerinden elde edilmesi de bu bakterinin hastanemiz
için özellikle üriner sistem infeksiyonlar›ndaki
önemini ortaya koymaktad›r. Çal›ﬂman›n ana
amac› hastanemiz floras›ndaki Pseudomonas suﬂlar›n›n duyarl›l›k durumlar› ve bu duyarl›l›¤›n y›llar
içindeki de¤iﬂiminin belirlenmesi oldu¤u için örnekler tüm vücut bölgelerinden al›nm›ﬂt›r. Bu örneklerin bir k›sm›, özellikle bo¤azdan al›nan materyallerden izole edilen suﬂlar, infeksiyon kayna¤› olarak kabul edilmese de yatan hastalardan
izole edildi¤i için hastane floram›z› yans›taca¤›n›
düﬂündü¤ümüzden dolay› çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir.
Geçmiﬂte saptanan duyarl›l›k sonuçlar›, 1998
y›l› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, aminoglikozid grubu
antibiyotiklerden amikasin ve netilmisin duyarl›l›¤›nda, on y›ll›k süre içerisinde s›ras› ile %29 ve
%24 oranlar›nda duyarl›l›k kayb› oldu¤u görülHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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müﬂtür. 1991 y›l›nda hastanemizde yap›lm›ﬂ olan
çal›ﬂman›n sonuçlar›nda %93.3 olarak tespit edilen seftazidim duyarl›l›¤›n›n, endikasyonsuz ve
s›k kullan›m nedeniyle 1998 y›l›nda %48’e kadar
düﬂtü¤ü, imipeneme 1995’te saptanan %80 oran›ndaki duyarl›l›¤›n 1998’de %76’ya geriledi¤i
saptanm›ﬂt›r. Siprofloksasine 1988 y›l›nda izolatlar›n %96.9’u duyarl›l›k gösterirken, 1998’de bu
oran %71.4 olarak tespit edilmiﬂtir. Benzer ﬂekilde sefoperazon/sulbaktam duyarl›l›¤› da y›llar
içerisinde azalm›ﬂt›r. Bu duyarl›l›k oranlar›ndaki
azalman›n yan›s›ra, istatistiksel olarak de¤erlendirildi¤inde imipenem d›ﬂ›ndaki antibiyotiklerde anlaml› farkl›l›k tespit edilmiﬂtir. Bu farkl›l›k
seftazidimde daha belirgin olarak ortaya ç›kmaktad›r. Hastanemizdeki antibiyotik kullan›m›n›n
de¤erlendirildi¤i bir baﬂka çal›ﬂmam›zda saptanm›ﬂ olan, dahili birimlerde %49.6, cerrahi birimlerde %78.7 oran›nda antibiyotik kullan›m›n›n
uygunsuz oluﬂunun ve dahili birimlerde %48.3
oran›nda üçüncü kuﬂak sefalosporin kullan›m›n›n giderek artan dirençten sorumlu olan sebeplerin baﬂ›nda geldi¤i düﬂünülmektedir (12). ‹zole edilen Pseudomonas suﬂlar›n›n, elde edilen duyarl›l›k oranlar› gözden geçirildi¤inde, hastanemizde ampirik tedavi gereken Pseudomonas infeksiyonlar›nda; imipenem, sefoperazon/sulbaktam
veya siprofloksasinin antibiyogram sonuçlar› ç›kana kadar ilk seçenek olarak tercih edilmesi gerekti¤i kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
Daha önce klini¤imizde yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmada, E. coli suﬂlar›nda antibiyotik direnci, özellikle s›k kullan›lan antibiyotiklerde daha yüksek
olarak tespit edilmiﬂtir (13). Bak›r ve arkadaﬂlar›
Pseudomonas suﬂlar›nda siprofloksasin direncini
1993 y›l›nda %5.1, 1994’te %46.6, 1995’te %30.1,
1997’de ise %11.6 olarak saptam›ﬂlar ve bu de¤iﬂen direnç oranlar›ndan siprofloksasin kullan›m›ndaki de¤iﬂikli¤in sorumlu olabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r (14). Bu sonuçlar birlikte de¤erlendirildi¤inde, antibiyotiklere azalan hassasiyet
oranlar›ndan farkl› direnç mekanizmalar›na ilaveten, uygunsuz antibiyotik kullan›m›n›n da sorumlu olabilece¤i kan›s›na var›lmaktad›r.
Gram-negatif basillerin antibiyotiklere duyarl›l›¤›n›n incelendi¤i, beﬂ Avrupa ülkesindeki
hastanelerin yo¤un bak›m ünitelerinde yap›lan
çal›ﬂmada, en yüksek direnç oran›n›n Pseudomonas suﬂlar›nda saptanm›ﬂ olmas› ve siprofloksasine %63, gentamisine %54 oran›nda duyarl›l›k elde edilmiﬂ olmas›, bu bakterinin antibiyotiklere
direncinin farkl› ülkelerde de sorun teﬂkil etti¤iHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 2
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ni göstermektedir (15). Yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada, P. aeruginosa’n›n etken oldu¤u hastane
kaynakl› üriner sistem infeksiyonlar›nda %51.5,
sepsiste %51, pnömoni vakalar›nda ise %35.7
oran›nda seftazidim direnci tespit edilmiﬂ olmas›, antipsödomonal sefalosporinlere azalan duyarl›l›¤› ortaya koymaktad›r (16).
Literatür gözden geçirildi¤inde, bugüne kadar bu konuda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ile
bizim sonuçlar›m›z k›smen benzerlik, k›smen
farkl›l›k göstermektedir (17-21). Bu da antibiyotik direnç paterninin hastaneden hastaneye ve
hatta ayn› hastanede klinikten klini¤e fark etti¤ini göstermektedir. Bu nedenle Pseudomonas infeksiyonlar›nda ampirik antibiyotik tedavisi baﬂlan›rken, her hastanenin kendi sonuçlar›n›
gözönüne almas› gerekmektedir. Buna ilaveten
Pseudomonas suﬂlar›nda azalan antibiyotik duyarl›¤›n›n önüne geçmek ve dirençli bakterilerin yay›l›m›n› önleyebilmek için, rasyonel antibiyotik
kullan›m politikalar›n›n uygulanmas› ve etkili
önlemlerin al›nmas› gerekti¤i kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
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