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SUMMARY

yon, Antibiyotik Direnci.

Antibiotic Resistance in Nosocomial Isolates of Acinetobacter
Nosocomial infections caused by Acinetobacter spp.
has been increasingly reported in recent years. Beca-

ÖZET

use these bacteria are resistant to many antibiotics, it is

Acinetobacter türlerinin neden oldu¤u nozokomiyal in-

confronted with some difficulties in the treatment of Aci-

feksiyonlar son y›llarda daha s›k bildirilmeye baﬂlanm›ﬂ-

netobacter infections. This study was carried-out to de-

t›r. Bu bakterilerin s›kl›kla birçok antibiyoti¤e karﬂ› ço¤ul
direnç göstermeleri nedeniyle, Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde zorluklarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu
çal›ﬂma, Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi hastanelerinde nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen Aci-

netobacter suﬂlar›na karﬂ› çeﬂitli antimikrobiyal ajanlar›n
in vitro etkinli¤ini saptamak amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu
amaçla, Mart 2000-Haziran 2001 tarihleri aras›nda de¤iﬂik kliniklerdeki nozokomiyal infeksiyon tan›s› alm›ﬂ hastalar›n çeﬂitli klinik örneklerinden izole edilen 60 Acineto-

bacter suﬂunun çeﬂitli antibiyotiklere direnci disk difüz-

termine the in vitro activity of various antimicrobial
agents against Acinetobacter spp. isolated from nosocomial infections in Medical School Hospitals of Atatürk
University. For this purpose, antibiotic susceptibility of
60 Acinetobacter strains isolated from various clinical
specimens of patients with nosocomial infections in different clinics between March 2000-June 2001 were investigated by disk diffusion method. The rates of resistance of strains to the antimicrobials tested were as follows: Imipenem 6.7%, ticarcillin-clavulanate 51.7%, cefaperazone-sulbactam 58.3%, ampicillin-sulbactam
65.0%, ciprofloxacin 66.7%, amicacin 75.0%, trimethop-

yon yöntemiyle araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya al›nan antibiyo-

rime-sulfamethoxazole 75.0%, cefepime 93.3%, ceftazi-

tiklerden imipeneme %6.7, tikarsilin-klavulanata %51.7,

dime 95.0%, and aztreonam 100.0%. According to the-

sefaperazon-sulbaktama %58.3, ampisilin-sulbaktama

se results, imipenem was the most sensitive antimicro-

%65.0, siprofloksasine %66.7, amikasine %75.0, trime-

bial against the Acinetobacter strains isolated from our

toprim-sulfametoksazole %75.0, sefepime %93.3, sefta-

hospital.

zidime %95.0, aztreonama %100.0 oran›nda direnç
saptanm›ﬂt›r. Buna göre, hastanemizde izole edilen Aci-

netobacter suﬂlar›na en etkili antibiyoti¤in imipenem ol-
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du¤u saptanm›ﬂt›r.
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G‹R‹ﬁ
Acinetobacter cinsi bakteriler zay›f patojenik
özellikleri nedeniyle y›llarca çok az ilgi çekmiﬂtir. Ancak, son 30 y›ld›r geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yayg›n olarak kullan›lmas›, invaziv diagnostik ve terapötik iﬂlemlerin daha s›k uygulanmas› ile bu bakteriler hastane ortam›nda,
özellikle de yo¤un bak›m ünitelerinde giderek
artan oranda infeksiyonlara neden olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Acinetobacter türleri hem antibiyotiklere
karﬂ› yüksek oranda direnç geliﬂtirebilmesi hem
de hastane ortam›nda uzun süre canl› kalabilme
özellikleri nedeniyle hastalar› kolayl›kla kolonize edebilmekte ve hastane personeli arac›l›¤› ile
veya respirasyon cihazlar› gibi ekipmanlarla di¤er hastalara yay›lmakta ve epidemilere neden
olabilmektedirler. Özellikle hastane kaynakl›
pnömoni, üriner sistem infeksiyonlar›, bakteremi, menenjit ve yara yeri infeksiyonlar›nda etken olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar (1-3).
Antibiyotik kullan›m al›ﬂkanl›klar› ve çevresel
faktörlerin etkisiyle bakterilerin antibiyotiklere
direnç paterni hem ayn› hastanede y›llar içinde
hem de ayn› zaman diliminde ülkeler ve hatta
hastaneler aras›nda farkl›l›klar göstermektedir.
Nozokomiyal infeksiyonlar›n empirik tedavisinin
baﬂar›l› olabilmesi için hastanedeki veya ünitedeki problem patojenin bilinmesi kadar, bu ajan›n antibiyotik direncinin de bilinmesi ve bu direncin zaman içinde de¤iﬂiminin izlenmesi gerekir. Bu çal›ﬂma, bizim hastanemizde de önemli
bir patojen olan Acinetobacter suﬂlar›n›n çeﬂitli antibiyotiklere karﬂ› direnç oranlar›n› belirlemek
amac›yla planlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Mart 2000-Haziran 2001 tarihleri aras›nda Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi hastanelerinde
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” kriterlerine göre nozokomiyal infeksiyon
tan›s› konulan hastalar›n yara yeri, trakeal aspirat, balgam, idrar, kan ve beyin omurilik s›v›s›
(BOS) örneklerinden izole edilen 60 Acinetobacter
suﬂu çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r (4,5). Bakterilerin identifikasyonu klasik yöntemlerle ve API 20NE (bioMerioux, France) ile yap›lm›ﬂt›r. ‹zole edilen
suﬂlar›n imipenem, tikarsilin-klavulanat, sefaperazon-sulbaktam, ampisilin-sulbaktam (SAM),
siprofloksasin, amikasin, trimetoprim-sulfametoksazol (TMP/SMX), seftazidim, sefepim, aztreonama (Difco) duyarl›l›klar› “National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)”
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önerileri do¤rultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle araﬂt›r›lm›ﬂt›r (6,7). Sefaperazonsulbaktam duyarl›l›¤›n› saptamak için sefaperazon zon çap› esas al›nm›ﬂt›r.
BULGULAR
Acinetobacter suﬂlar›n›n 28 (%46.7)’i yara yeri ve
pü, 17 (%28.3)’si solunum yolu sekresyonlar›, 6
(%10)’s› kan, 6 (%10)’s› idrar, 2 (%3.3)’si BOS, 1
(%1.7)’i kateter ucu kültüründen izole edilmiﬂtir.
Bu suﬂlar›n 29 (%48.3)’u reanimasyon yo¤un bak›m, 13 (%21.7)’ü ortopedi, 5 (%8.3)’i pediatri, 5
(%8.3)’i beyin cerrahisi, 4 (%6.7)’ü genel cerrahi, 2
(%3.3)’si yan›k ünitesi ve 2 (%3.3)’si iç hastal›klar› kliniklerinde yatmakta olan hastalardan izole
edilmiﬂtir. Suﬂlar›n 56 (%93.3)’s› Acinetobacter baumannii, 4 (%6.7)’ü Acinetobacter lwoffi olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
‹zole edilen bakterilerin antibiyotik duyarl›l›k
ve direnç oranlar› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›na göre; hastanemizden izole edilen Acinetobacter suﬂlar›na en etkili
antibiyoti¤in imipenem oldu¤u, sefalosporinlere
ve aztreonama ise yüksek oranda direnç bulundu¤u dikkat çekmektedir. Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde önemli bir alternatif olarak kabul edilen SAM ve sefaperazon-sulbaktama da önemli oranda direnç oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 1). ‹zole edilen 4 A. lwoffi suﬂunun tümü
aztreonam ve TMP/SMX’e, 2’si SAM, seftazidim,
seftriakson ve sefepim’e, 1’i amikasin, siprofloksasin ve tikarsilin-klavulanata dirençli bulunurken, imipenem ve sefaperazon-sulbaktama diTablo 1. Test Edilen Antibiyotiklerin Acinetobacter Suﬂlar›na Karﬂ› Aktiviteleri.
Antibiyotik

Duyarl› (%)

Dirençli (%)

‹mipenem

56 (93.3)

4 (6.7)

Tikarsilin/klavulanat

29 (48.3)

31 (51.7)

Sefaperazon/sulbaktam

25 (41.7)

35 (58.3)

Ampisilin/sulbaktam

21 (35.0)

39 (65.0)

Siprofloksasin

20 (33.3)

40 (66.7)

Amikasin

15 (25.0)

45 (75.0)

TMP/SMX

15 (25.0)

45 (75.0)

Sefepim

4 (6.7)

56 (93.3)

Seftazidim

3 (5.0)

57 (95.0)

Aztreonam

0 (0.0)

60 (100.0)
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rençli suﬂ bulunmam›ﬂt›r. ‹zole edilen A. lwoffi say›s› yetersiz oldu¤undan her iki türün direnç
oranlar› karﬂ›laﬂt›r›lamam›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Acinetobacter türleri son zamanlarda hem yo¤un bak›m ünitelerinde hem de yo¤un bak›m
üniteleri haricindeki birimlerde ortaya ç›kan nozokomiyal infeksiyonlarda daha s›k karﬂ›laﬂ›lan
patojenler olmaya baﬂlam›ﬂlard›r (8,9). Nozokomiyal infeksiyonlardan sorumlu olan Acinetobacter
türleri s›kl›kla antibiyotiklere karﬂ› ço¤ul dirençli
olduklar›ndan bu infeksiyonlar›n tedavisi giderek daha önemli bir sorun oluﬂturmaktad›r. Bu
türün baﬂl›ca direnç mekanizmas›n› kromozomal
Amp C türü enzimler ve bakteri d›ﬂ çeperinin antibiyotiklere geçirgenli¤inin azalmas› oluﬂturmaktad›r. Bununla birlikte Grup 2b geniﬂlemiﬂ
spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ve karbapenem hidroliz eden enzimlerin de son zamanlarda direnç mekanizmas›nda rol oynamaya baﬂlad›klar› bildirilmektedir (10). Ayr›ca bu bakterilerde her üç tip aminoglikozid modifiye edici enzim de saptanm›ﬂt›r (11).
Hastan›n daha önceden antibiyotik kullanm›ﬂ
olmas›, Acinetobacter türlerine ba¤l› nozokomiyal
infeksiyonlar›n geliﬂmesinde bir risk faktörü olarak saptan›rken, hastane ortam›nda s›k kullan›lan antibiyotiklere karﬂ› daha s›kl›kla direnç geliﬂti¤i rapor edilmektedir (12,13).
Ülkemizde izole edilen Acinetobacter türlerinin
%80-95 kadar› geniﬂ spektrumlu sefalosporinlere
dirençli bulunmaktad›r (14-17). Bu direncin yaklaﬂ›k yar›s›n›n PER-1 türü GSBL yapan izolatlar
taraf›ndan oluﬂturuldu¤u bildirilmektedir (18).
Çal›ﬂmam›zda saptad›¤›m›z %95.0’lik seftazidim
ve %93.3’lük sefepim direnç oranlar› ülkemizde
yap›lan di¤er çal›ﬂmalarla uyumludur (Tablo 2).
Sefaperazon-sulbaktam kombinasyonuna direncin di¤er 3. kuﬂak sefalosporinlere göre daha düﬂük saptanmas›, sulbaktam›n Acinetobacter türlerine bakterisidal aktivite göstermesi ile aç›klanmaktad›r. Aygün ve arkadaﬂlar›, yo¤un bak›m
izolatlar›n›n sefaperazon-sulbaktama %20.0 oran›nda direnç gösterdi¤ini bildirmelerine karﬂ›n,
di¤er çal›ﬂmalarda bu oran %40.0’›n üzerinde bulunmuﬂtur (13,16,19). Bizim çal›ﬂmam›zda suﬂlar›n tümünün yo¤un bak›m izolat› olamamas›na
karﬂ›n oldukça yüksek bir direnç (%58.3) oran›
saptad›k. Bu da direnç aç›s›ndan merkezler aras›ndaki farkl›l›¤› vurgulamas› bak›m›ndan dikkat
çekicidir.
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Çal›ﬂmam›zda duyarl›l›¤›n› inceledi¤imiz di¤er iki beta-laktamaz kombinasyonlu ajan olan
SAM ve tikarsilin-klavulanattan ilginç olarak ikincisi daha düﬂük dirence (%51.7) sahipti. Klavulanat›n sulbaktam gibi Acinetobacter’ler üzerine bakterisid etkisinin sözkonusu olmamas›na ve bu
bakterilerin beta-laktamazlar›n›n beta-laktamaz
inhibitörleriyle zay›f bir ﬂekilde inhibe olmas›na
karﬂ›n saptad›¤›m›z nispeten düﬂük tikarsilinklavulanat direncini, bu ilac›n hastanemizde çal›ﬂman›n yap›ld›¤› tarihte hemen hemen hiç kullan›lmayan bir ajan olmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bizim direnç oran›m›z ülkemizdeki
birçok çal›ﬂmada bildirilen oranlardan (%69.8100.0) daha düﬂüktü (12,17,19,20). SAM kombinasyonu için de¤iﬂik direnç oranlar› bildirilmektedir. Yapar ve arkadaﬂlar› özellikle yo¤un bak›m
izolatlar›nda %6.0 gibi düﬂük bir oran bildirirken,
Taﬂova ve Karsl›gil’in çal›ﬂmalar›nda bu oran
%85.0’in üzerindeydi (12,21,22). Bizim oran›m›z
(%65.0) bu iki gruba da uymuyordu. Bu da sulbaktam›n Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde her zaman çok iyi bir alternatif olamad›¤›n› vurgulamaktad›r.
S›k kullan›lan bir di¤er antibiyotik grubu olan
kinolonlara karﬂ› ülkemizde %32.5-100.0 aras›nda
direnç varl›¤› bildirilmektedir (Tablo 2). Bizim
saptad›¤›m›z %66.7’lik siprofloksasin direnci Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde bu antibiyoti¤i kaybetmekte oldu¤umuzu haber vermektedir.
TMP/SMX’de birçok merkezde ve bizim hastanemizde bu infeksiyonlar›n tedavisinde bir seçenek olmaktan uzak görünmektedir (12,13,16,
22,23).
Aminoglikozidler Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde s›k kullan›lan antibiyotikler olmakla birlikte, kullan›m s›kl›¤›na paralel olarak
bunlara da kolayl›kla direnç geliﬂebilmektedir
(12). Biz hastanemizde s›k kullan›lan bir aminoglikozid olan amikasine %75.0 oran›nda direnç
saptad›k. Ülkemizdeki birçok çal›ﬂmada da bu
ilaca %70.0’in üzerinde direnç oranlar› bildirilmektedir (14,16,17,19,20,22).
Birçok çal›ﬂmada, aztreonama yüksek oranda
direnç bildirildi¤i gibi, bizim çal›ﬂmam›zda hiç
duyarl› suﬂ saptanmam›ﬂt›r (12,16,20).
Karbapenemler günümüzde Acinetobacter türlerine en etkin ajanlar gibi görünmektedir. Ancak
son y›llarda ve özellikle yo¤un bak›m ünitesi izo21
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Tablo 2. Ülkemizde Çeﬂitli Merkezlerde ‹zole Edilen Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Direnç Oranlar›.
Araﬂt›rmac›,
çal›ﬂma y›l›

‹MP

CPS

SAM

C‹P

T‹K

AK

G

CAZ

Günseren ve
arkadaﬂlar›
1996 (14)

28.8

-

-

73.6

-

70.9

91.3

92.5

-

-

95.0

-

Aksaray ve
arkadaﬂlar›
1997 (15)

44.5

-

-

67.1

-

65.2

82.9

87.8

75.3

-

90.2

-

Çaylan ve
arkadaﬂlar›
1998 (13)

5.0

42.0

-

53.0

-

36.0

27.0

77.0

-

80.0

77.0

-

CFM TMP/ SMX CTR ATM

Yapar ve
arkadaﬂlar›
1998* (21)

40.0

-

6.0

87.0

-

62.0

-

71.0

-

-

96.0 85.0

18.0

-

25.0

57.0

-

60.0

-

82.0

-

-

83.0 85.0

Taﬂova ve
arkadaﬂlar›
1999 (12)

15.1

-

86.2

60.4

69.8

77.4

79.2

87.5

-

79.2

96.2 96.2

64.0
12

64.0
16.0

-

100.0 100.0
94.0
88.0

88.0
64.0

-

96.0
80.0

-

-

Karsl›gil ve
arkadaﬂlar›
1999 (22)

10.0

-

92.5

32.5

-

70.0

70.0

82.5

-

70.0

‹lhan ve
arkadaﬂlar›
2000 (20)

24.6

-

-

67.6

87.6

80.0

81.5

80.0

-

67.6

-

87.6

Kurutepe ve
arkadaﬂlar›
2001 (17)

38.0

-

38.0

63.0

100.0

81.0

-

-

-

-

Aygün ve
arkadaﬂlar›
2001 (16)

34.0

20.0

-

76.0

-

70.0

88.0

Alt›ndiﬂ ve
arkadaﬂlar›
2001 (23)

0.0

-

-

53.0

-

-

Palab›y›ko¤lu
ve arkadaﬂlar›
1999* (19)

100.0 85.0

98.0

100.0 100.0

86.0

92.0

-

100.0

-

-

85.0 75.0

100.0 96.0

-

-

‹MP: ‹mipenem, CPS: Sefaperazon-sulbaktam, SAM: Ampisilin-sulbaktam, C‹P: Siprofloksasin, T‹K: Tikarsilin-klavulanat, AK: Amikasin, G: Gentamisin, CAZ: Seftazidim, CFM: Sefepim, TMP/SMX: Trimetoprim-sulfametoksazol, CTR: Seftriakson, ATM: Aztreonam
* ‹lk sat›r yo¤un bak›m ünitesi, ikinci sat›r di¤er ünitelerin izolatlar›ndaki direnç oranlar›n› göstermektedir.

latlar›nda giderek artan oranda direnç geliﬂti¤i
dikkat çekmektedir (14,19-21). ‹spanya’da 6 y›l
arayla yap›lan iki çal›ﬂmada, Acinetobacter izolatlar›nda imipenem direncinin %1.3’ten %80.0’e
ulaﬂt›¤› bildirilmektedir (24). Bu çal›ﬂmada sap22

tad›¤›m›z imipenem direnç oran›m›z›n (%6.7) halen düﬂük düzeyde olmas›na karﬂ›n, hastanemizdeki yayg›n karbapenem kullan›m›na ba¤l› olarak yak›n bir gelecekte artaca¤›ndan endiﬂelenmekteyiz.
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Acinetobacter türlerinin giderek artmakta olan
antibiyotik direnci ve bu direncin günümüzde
ulaﬂt›¤› seviyeler, antibakteriyel tedaviyi düzenlerken rasyonel antibiyotik kullan›m ilkelerine
ne kadar dikkatle uyulmas› gerekti¤ini ortaya
koymaktad›r. Aksi halde yak›n bir gelecekte çoklu dirençli suﬂlar yerine tam dirençli suﬂlarla karﬂ› karﬂ›ya kalabiliriz.
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