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Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter spp. are
the most important pathogens that are isolated from intensive care units. The wide use of broad spectrum antimicrobials causes increase in the rate of antimicrobial
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resistance. In this study, the variation in the antimicrobi-
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spp. which were isolated from our hospital intensive ca-

niﬂ spektrumlu antibakteriyellerin yayg›n kullan›m› özel-

re units was analysed. The antibiotic resistance of P. ae-

likle bu etken grubunda antibiyotik direnç oranlar›n›n

ruginosa and Acinetobacter spp. isolates that were the

yükselmesine neden olmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada, hastane-

causative agents of nosocomial infection in patients
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who hospitalized in the intensive care units of Ege Uni-
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netobacter spp. için her iki y›l aras›nda direnç oranlar›nda belirgin bir art›ﬂ sözkonusu iken (p< 0.05), P. aerugi-

nosa için direnç oranlar›ndaki de¤iﬂim istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r.
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G‹R‹ﬁ
Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlar›n›n en s›k görüldü¤ü ve antibiyotiklerin
en yayg›n kullan›ld›¤› birimlerdir. Bakterilerde
antibiyotik direncinin ortaya ç›kmas›nda ve yay›lmas›nda en büyük pay bu ortamlara aittir (1).
Hastane infeksiyon etkenleri aras›nda dirençli gram-pozitif koklar ve Candida’lar›n oran› dikka49
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te de¤er bir art›ﬂ göstermiﬂ olsa da; Enterobacteriaceae familyas› üyeleri ve gram-negatif nonfermentatif basillerin bu infeksiyonlardaki yeri
önemini korumaktad›r. Birçok araﬂt›rma Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli ve Enterobacter türleri
yan›nda, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter
türlerinin YBÜ infeksiyonlar›nda en s›k görülen
bakteriler aras›nda yer ald›¤›n› ortaya koymuﬂtur
(2-7).

l›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Kökenler klasik bakteriyolojik
yöntemler ve Api 20 NE (Bio merieux) ile tan›mlanm›ﬂ ve antibiyotik duyarl›l›klar› ile minimum
inhibisyon konsantrasyonlar› (M‹K) (imipenem,
seftazidim, piperasilin-tazobaktam, siprofloksasin, gentamisin, amikasin) E Test (AB Biodisk, ‹sveç) yöntemi kullan›larak saptanm›ﬂt›r. M‹K de¤erleri NCCLS kriterlerine göre yorumlanm›ﬂ ve
orta derecede duyarl›lar, dirençli olarak kabul
edilmiﬂtir (9).

P. aeruginosa ve Acinetobacter türleri çeﬂitli direnç mekanizmalar› ile farkl› gruptan birçok antibiyoti¤e karﬂ› kolayca direnç geliﬂtiren bakterilerdir. Antibiyotik kullan›m› ile antibiyotik direnci aras›nda do¤rudan bir iliﬂki oldu¤u bilinmektedir. Antibiyotik kullanma al›ﬂkanl›¤›na ve tercih edilen antibiyotiklere ba¤l› olarak farkl› ortamlar›n kendine özgü bakteri da¤›l›m› ve direnç
oranlar› söz konusudur. Yeni kullan›ma giren antibiyotikler baﬂlang›çta oldukça etkili iken, kullan›ma ba¤l› olarak direnç oranlar› yükselmekte,
sonuçta o bakteriye karﬂ› etkisiz hale gelmektedir. Buna karﬂ›l›k kullan›m› k›s›tlanan antibiyotiklerde zaman içerisinde direnç oranlar›nda
azalma izlenmektedir (8).

Bu çal›ﬂma, 1999 y›l› May›s-Temmuz döneminde tekrarlanm›ﬂ, hastane infeksiyon etkeni
102 gram-negatif nonfermentatif bakteri (42’si P.
aeruginosa, 60’› Acinetobacter spp.) ayn› yöntemle
çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Her iki y›l›n antibiyotik direnç oranlar›ndaki de¤iﬂim istatistiksel olarak Ki
kare yöntemi ile de¤erlendirilmiﬂtir.
BULGULAR
1995 ve 1999 y›llar›nda 3’er ayl›k (May›s-Temmuz) dönem içerisinde hastanemiz yo¤un bak›m
ünitelerinden (anesteziyoloji, nöroloji, iç hastal›klar›, genel cerrahi, çocuk sa¤l›¤›) izole edilen
kökenlerin kliniklere göre da¤›l›m› Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir.

Bu çal›ﬂmada YBÜ infeksiyon etkenlerinin
önemli bir grubunu oluﬂturan P. aeruginosa ve Acinetobacter türlerinde çeﬂitli antibiyotiklere direnç
oranlar›nda 1995 ve 1999 y›llar› aras›ndaki de¤iﬂiminin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

Kökenlerin 159’u kan, 25’i derin trakeal aspirasyon örne¤i, 12’si idrar, 4’ü balgam örneklerinden izole edilmiﬂtir (Tablo 2).
Bu kökenlerin 6 antibiyotik için direnç oranlar› ve direnç oranlar›n›n y›llara göre de¤iﬂimini
Tablo 3’te verilmiﬂtir.

MATERYAL ve METOD
1995 y›l› May›s-Temmuz döneminde yo¤un
bak›m ünitelerinde yatmakta olan ve hastane infeksiyonu saptanan hastalar›n kültürlerinden
izole edilen 98 gram-negatif nonfermentatif bakteri (50’si P. aeruginosa, 48’i Acinetobacter spp.) ça-

TARTIﬁMA
Hastane infeksiyonlar›nda etken olan mikroorganizmalara bak›ld›¤›nda gerek ülkemizde, gerekse dünyada gram-pozitif koklar›n ve Candida

Tablo 1. ‹zole Edilen Kökenlerin Kliniklere Göre Da¤›l›m›.

1995

Anesteziyoloji

Nöroloji

‹ç hastal›klar› Genel cerrahi

Çocuk sa¤l›¤›

Toplam

19

12

9

4

4

48

18

17

8

4

3

50

27

15

10

3

5

60

18

9

7

2

6

42

Acinetobacter spp.
1995
P. aeruginosa
1999
Acinetobacter spp.
1999
P. aeruginosa

50
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lar) aﬂ›r› kullan›lmas› direncin en önemli nedeni
olmuﬂtur (12,13).

Tablo 2. ‹ncelenen Örneklerin Da¤›l›m›.
Toplam

1995

1999

Kan

159

79

80

Trakeal aspirasyon

25

12

13

‹drar

12

6

6

Balgam

4

1

3

türlerinin y›llar içinde artan oranlar›n›n yan›nda
gram-negatif basillerin önemini korudu¤u görülmektedir. Bu grup içerisinde yer alan gram-negatif nonfermentatif bakteriler, hastane infeksiyon etkenleri aras›nda ilk s›ralarda yer alan patojenlerdir. Yap›lan çal›ﬂmalar, daha önce antibiyotik kullanan ve ventilatörle iliﬂkili pnömonisi
olan olgular›n %48-65’inden; P. aeruginosa, Acinetobacter spp. veya Serratia marcesens’in sorumlu oldu¤unu bildirmektedir (10,11).
Bu etkenlerin edinilmesindeki risk faktörleri;
yo¤un bak›m ünitesinde yat›ﬂ süresi, trakeostomi ya da endotrakeal entübasyon, uzun süreli
mekanik ventilasyon deste¤i, invaziv giriﬂimler
ve antibiyotik kullan›m›d›r. Ayr›ca bu dirençli kökenlerle gastrointestinal ve solunum sistemi kolonizasyonunun önemli bir epidemiyolojik kaynak oldu¤u bilinmektedir. Günümüzde gram-negatif nonfermentatif bakteriler için en önemli sorun; çoklu antibiyotik direncine sahip olmalar›
nedeniyle tedavide yaﬂanan güçlüklerdir. Geniﬂ
spektrumlu parenteral antibiyotiklerin (örne¤in;
üçüncü kuﬂak sefalosporinler, antipsödomonal
penisilinler, karbapenemler ya da florokinolon-

Hastanemizde, nozokomiyal infeksiyon etkenleri aras›nda 1995 y›l›nda P. aeruginosa, 1999
y›l›nda ise Acinetobacter türleri ilk s›rada yer almaktad›r. Acinetobacter grubunda izlenen iki dönem aras›nda direnç oranlar›nda test edilen tüm
antibiyotikler için istatistiksel olarak anlaml› bir
fark sözkonusudur (p< 0.05). P. aeruginosa grubunda ise direnç oranlar›nda art›ﬂ saptanmas›na karﬂ›n, fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. 1995 ve 1999 y›llar› aras›nda Acinetobacter kökenlerinde özellikle karbapenem ve aminoglikozid grubu antibiyotik direncindeki art›ﬂ dikkat
çekicidir. Direnç geliﬂiminde, hastanemiz yo¤un
bak›m ünitelerinde empirik olarak bu antibiyotiklerin yayg›n olarak kullan›lmas›n›n önemli bir
faktör oldu¤u düﬂünülebilir.
Hastanemizde nozokomiyal infeksiyonlar›n
en s›k saptand›¤› klinik, anesteziyoloji yo¤un bak›m ünitesidir. Genel durumu a¤›r olan ya da di¤er kliniklerde yatarken yo¤un bak›m deste¤i
gereken hastalar›n yatt›¤› bu birim kateterizasyon, entübasyon ve mekanik ventilasyon gibi invaziv giriﬂimlerin uyguland›¤› kapsaml› bir ünitedir. Bu bölümde yap›lan infeksiyon hastal›klar›
konsültasyonlar›; mikrobiyolojik inceleme al›ﬂkanl›¤›n›n yerleﬂmesini ve infeksiyonlar›n daha
yüksek oranda tan›mlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Otomatize kan kültürü sistemine geçilmiﬂ olmas›,
y›llar içerisinde yap›lan kan kültürü say›s›n› artt›rm›ﬂ ve kan kültürü gibi nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan önemli bir materyalden etken
izolasyon oranlar›n›n artmas›na neden olmuﬂtur.

Tablo 3. ‹zole Edilen Kökenlerin Antibiyotik Direnç Oranlar›.
Direnç %
Antibiyotik

Acinetobacter spp.
1995
1999

Pseudomonas aeruginosa
1995
1999

IMP

6

63

32

48

CTZ

61

93

40

48

PTZ

78

100

48

66

CIP

44

97

44

62

GN

33

87

60

62

AK

22

83

32

43

IMP: ‹mipenem, CTZ: Seftazidim, PTZ: Piperasilin-Tazobaktam, CIP: Siprofloksasin, GN: Gentamisin, AK: Amikasin
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Hayran ve arkadaﬂlar›n›n yapt›klar› bir çal›ﬂmada, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde 1985 y›l›nda izole edilen P. aeruginosa
kökenlerinin seftazidim, amikasin, siprofloksasine karﬂ› direnç oranlar› %1’den az iken, bu antibiyotiklerin yayg›n kullan›m› ile birlikte 1992 y›l›nda direnç oranlar› s›ras›yla %49, %45, %49’lara
yükselmiﬂtir (14). Akal›n, P. aeruginosa kökenlerinde antibiyotik duyarl›l›k oranlar›n› 1995 ve 1997
y›llar›nda piperasilin-tazobaktam için %75-%49,
seftazidim için %62-%21, siprofloksasin için %76%45, imipenem %74-%60, gentamisin için %46%13, amikasin için %69-%40 olarak bildirmiﬂtir
(15).
Ülkemizde 1997 y›l›nda hastane infeksiyon
etkenleri ve direnç oranlar›n›n araﬂt›r›ld›¤› çok
merkezli bir çal›ﬂmada; en s›k karﬂ›laﬂ›lan gramnegatif etkenler s›ras›yla K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, Acinetobacter spp. olarak bildirilmiﬂtir.
P. aeruginosa ve Acinetobacter kökenlerinde direnç
oranlar› s›ras›yla seftazidim için %31-%67; sefepim için %16-%28; tikarsilin-klavulanik asit için
%51-%52; imipenem için %31-%14 olarak bulunmuﬂtur (16). Türkiye’de yo¤un bak›m ünitelerinden izole edilen etkenler ile ilgili yap›lan bir di¤er çok merkezli çal›ﬂmada P. aeruginosa, en s›k
izole edilen etken olmuﬂ, Acinetobacter türü bakteriler beﬂinci s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
Pseudomonas türü bakterilerde seftazidime %30,
imipeneme %29, amikasine %26, siprofloksasin
ve piperasiline %50 oranlar›nda direnç saptanm›ﬂken; Acinetobacter kökenlerinde seftazidim direnci %78, imipenem direnci %8, amikasin direnci %44, siprofloksasin direnci ise %55 olarak bulunmuﬂtur (3,17).
Arjantin’de 1996-98 y›llar›nda, yo¤un bak›m
ve kliniklerden soyutlanan 6343 kökenin incelendi¤i nozokomiyal bakteriyel direnci araﬂt›ran
bir sürveyans çal›ﬂmas›nda, Pseudomonas kökenlerinde imipeneme %36, seftazidime %30, piperasilin-tazobaktama %35, gentamisine %51, amikasine %36, siprofloksasine %40 oranlar›nda; Acinetobacter kökenlerinde ise imipeneme %9, seftazidime %83, piperasilin-tazobaktama %84, gentamisine %83, amikasine %74, siprofloksasine %83
oranlar›nda direnç bildirilmiﬂtir (18).
Ülkemiz hastanelerinde gram-negatif nonfermentatif basillerin, hastane infeksiyonlar› içerisinde ilk s›ralarda yer ald›¤› ve bu grup bakterilerin antibiyotik direncinin di¤er ülkelerden
yüksek oldu¤u bilinmektedir. Hastane infeksi52
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yon kontrol önlemlerinin yeterli ve etkin bir ﬂekilde uygulanmas›n›n yan›nda, bu bakterilerin
tür düzeyinde tan›mlanmalar›na ve ülke çap›nda
bu etkenlerle ilgili epidemiyolojik sürveyans çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›na gereksinim vard›r.
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