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Acinetobacter Suﬂlar›n›n
Antibiyotik Duyarl›l›klar›n›n
Dört Y›ll›k Analizi
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sonuçlar daha önceki duyarl›l›k oranlar›m›z ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ olup, y›llar içerisindeki duyarl›l›k oranlar›ndaki de¤iﬂimler imipenem ve amikasin için istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur.
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ÖZET
Geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yayg›n kullan›m› sonucunda, dirençli patojenlerle oluﬂan hastane infeksiyonlar› giderek artmaktad›r. Bu patojenlerden Acinetobacter’ler, özellikle immünsüprese hastalarda ve yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalarda kolonizasyon,
yara infeksiyonlar›, pnömoni, üriner sistem infeksiyonlar›
(ÜS‹), bakteremi ve menenjitte önemli rol oynamaktad›r.
Çal›ﬂmam›zda 01 Ocak 2000-01 Ocak 2004 tarihleri aras›ndaki periyodda çeﬂitli klinik örneklerden izole edilen
857 Acinetobacter suﬂu incelenmiﬂtir. Acinetobacter
suﬂlar›n›n izole edildi¤i klinik örneklerin %57.4’ünün kan,
%14.8’inin trakeal aspirasyon materyali, %11.9’unun yara, yan›k ve püy, %9.9’unun idrar, %3.3’ünün beyin omurilik s›v›s› (BOS) ve %2.7’sinin balgam oldu¤u görülmüﬂtür. ‹zole edilen suﬂlar›n %77’si Acinetobacter baumannii, %23’ü Acinetobacter lwoffii olarak tiplendirilmiﬂ olup,
s›ras›yla ampisilin-sulbaktama %27-%48, sefoperazonsulbaktama %60-%54, seftazidime %18-%46, sefepime
%26-%52, siprofloksasine %37-%58, imipeneme %86%78, meropeneme %84-%72, amikasine %45-%66,
gentamisine %28-%53, netilmisine %38-%55, tobramisine %66-%52 duyarl›l›k oranlar› saptanm›ﬂt›r. Elde edilen

A Four-Year Analysis of Antibiotic Susceptibility Patterns of
Acinetobacter Strains
Hospital infections caused by resistant pathogens increase gradually due to widespread usage of broad
spectrum antibiotics. From these pathogens, Acinetobacters play an important role in the colonisation, bacteremia, urinary system infection, meningitis, wound infections and pneumonia especially in immunosupressive groups and patients hospitalized in the internal care
units. Between 01.01.2000-01.01.2004, 857 Acinetobacter strains isolated from different clinical specimens
were included in our study. Of these specimens 57.4%
were blood, 14.8% were tracheal aspiration material,
11.9% were wound, burn, pus, 9.9% were urine, 3.3%
were cerebrospinal fluid, 2.7% were sputum. Strains
were identified as Acinetobacter baumannii (77%) and
Acinetobacter lwoffii (23%), antibiotic susceptibilities
were, 27%-48% for ampicillin/sulbactam, 60%-54% for
cefoperazone/sulbactam, 18%-46% for ceftazidime,
26%-52% for cefepime, 37%-58% for ciprofloxacin,
86%-78% for imipenem, 84%-72% for meropenem,
45%-66% for amikacin, 28%-53% for gentamicin, 38%55% for netilmicin, 66%-52% for tobramycin, respectively. When the results were compared with our previous findings, the change of susceptibility rates were statistically significant for imipenem and amikacin.
Key Words: Acinetobacter, Antibiotics, Anti-Bacterial
Agents, Resistance.
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G‹R‹ﬁ
Son y›llarda hastane infeksiyonlar›na neden
olan mikroorganizma profilinde nonfermentatif
gram-negatif basiller yönünde bir art›ﬂ dikkati
çekmekte olup, bu mikroorganizmalar çoklu antibiyotik direnci nedeniyle de sorun oluﬂturmaktad›r (1). Bu patojenlerden Acinetobacter’ler, özellikle immünsüprese hastalarda ve yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalarda kolonizasyon,
yara infeksiyonlar›, pnömoni, üriner sistem infeksiyonlar› (ÜS‹), bakteremi ve menenjitte önemli
rol oynamaktad›r (1,2). Antibiyotiklere karﬂ› geliﬂen direnç, bu patojenlerin neden oldu¤u infeksiyonlar›n tedavisinde klinisyenler için büyük sorun oluﬂturmakta ve etkin tedavide genellikle antibiyotiklerin kombine kullan›m›na gerek duyulmaktad›r. Ayr›ca, Acinetobacter’lerin hastane ortam›nda uzun süre canl›l›¤›n› koruyabilmesi ve salg›nlara yol açabilmesi sorunu daha da art›rmaktad›r (3,4).
Çal›ﬂmam›zda, hastane infeksiyonlar›nda etken olarak s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kan ve zaman içerisinde giderek artan bir direnç profili gösteren
Acinetobacter’lerin antibiyotik duyarl›l›klar›n›n
saptanmas› ve y›llar içerisindeki duyarl›l›k oranlar›ndaki de¤iﬂimin gösterilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
01 Ocak 2000-01 Ocak 2004 tarihleri aras›ndaki periyodda Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p
Fakültesi Farabi Hastanesinde yatan hastalardan klinik mikrobiyoloji laboratuvar›na gönderilen çeﬂitli klinik örneklerden [trakeal aspirasyon
materyali, balgam, yara sürüntüsü, idrar, kan, beyin omurilik s›v›s› (BOS)] izole edilen Acinetobacter suﬂlar› incelenmiﬂtir. Çal›ﬂmaya Acinetobacter
izole edilen hastalara ait tek suﬂ dahil edilmiﬂtir.
Otomatize Sceptor paneli [280430 Sceptor
System, gram-negative breakpoint ID panel Becton Dickinson, Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)] kullan›larak suﬂlar›n Acinetobacter baumannii ve Acinetobacter lwoffii olarak identifikasyonlar›
yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen suﬂlar›n antibiyotik duyarl›l›klar› otomatize Sceptor paneli, sefoperazon-sulbaktam için ise disk difüzyon yöntemi
kullan›larak belirlenmiﬂtir (5). Sonuçlar, önceki
y›llara ait çal›ﬂmalar›m›zla karﬂ›laﬂt›r›larak irdelenmiﬂtir.
BULGULAR
Çal›ﬂma döneminde; %39’u YBÜ’de, %17.2’si
dahiliye servisinde, %13.4’ü pediatri servisinde,
%8.2’si genel cerrahi servisinde, %7.2’si ortopedi
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servisinde, %6.4’ü beyin cerrahisi servisinde ve
%8.6’s› da di¤er servislerde (infeksiyon hastal›klar›, üroloji, nöroloji, gö¤üs hastal›klar›, kad›n
hastal›klar› ve do¤um) yatan hastalardan 660 A.
baumannii, 197 A. lwoffii olmak üzere 857 Acinetobacter suﬂu izole edilmiﬂtir (Tablo 1).
Acinetobacter suﬂlar›n›n izole edildi¤i klinik örnekler incelendi¤inde; %57.4’ünün kan,
%14.8’inin trakeal aspirasyon materyali,
%11.9’unun yara, yan›k ve püy, %9.9’unun idrar,
%3.3’ünün BOS, %2.7’sinin balgam oldu¤u görülmüﬂtür (Tablo 2).
Çal›ﬂma dönemi boyunca izole edilen suﬂlar›n 660 (%77)’› A. baumannii, 197 (%23)’si A. lwoffii
olarak tiplendirilmiﬂtir.
‹zole edilen Acinetobacter suﬂlar›n›n antibiyotik
duyarl›l›klar› incelendi¤inde; özellikle A. baTablo 1. Acinetobacter Suﬂlar›n›n ‹zole Edildi¤i
Servislere Göre Da¤›l›m›.
Suﬂ say›s›
Servisler

(n= 857)

%

Yo¤un bak›m ünitesi

334

39

Dahiliye servisi

147

17.2

Pediatri servisi

115

13.4

Genel cerrahi servisi

70

8.2

Ortopedi servisi

62

7.2

Beyin cerrahisi servisi

55

6.4

Di¤er

74

8.6

Toplam

857

100

Tablo 2. Acinetobacter Suﬂlar›n›n ‹zole Edildi¤i
Klinik Örneklerin Da¤›l›m›.
Suﬂ say›s›
Örnekler

(n= 857)

%

Kan

492

57.4

Trakeal aspirasyon materyali

127

14.8

Yara, yan›k ve püy

102

11.9

‹drar

85

9.9

Beyin omurilik s›v›s›

28

3.3

Balgam

23

2.7

Toplam

857

100
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umannii suﬂlar›nda üçüncü kuﬂak sefalosporinler,
amikasin, netilmisin, gentamisin ve siprofloksasine karﬂ› duyarl›l›k oranlar›n›n düﬂük oldu¤u,
karbapenemlerin hem A. baumannii, hem de A.
lwoffii suﬂlar›nda en etkili antibiyotikler oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (Tablo 3).

tif kokobasil özelli¤inde mikroorganizmalard›r.
Normalde düzgün, bazen mukoid, yeﬂilimsi beyaz veya soluk sar› renkli koloniler oluﬂtururlar.
Birçok konvansiyonel besiyerinde hem 37°C’de
hem de 30°C’de kolayl›kla üremelerine ra¤men,
üretilmesinde seçicilik sa¤lamak için kullan›lan
ve ticari olarak bulunabilen besiyerleri de mevcuttur (1,6).

Hastanemizde 1996 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmaya ait Acinetobacter suﬂlar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar› ve duyarl›l›k oranlar›nda y›llar içerisindeki de¤iﬂimler Tablo 4’te sunulmuﬂtur.

Antimikrobiyal ajanlar›n yayg›n kullan›m› sonucu çoklu dirençli Acinetobacter suﬂlar›n›n neden
oldu¤u infeksiyonlar geliﬂmekte ve bu infeksiyonlar›n tedavileri sorun oluﬂturmaktad›r (7).

TARTIﬁMA
Acinetobacter’ler, özellikle YBÜ’lerde olmak
üzere hastane infeksiyonlar›nda etken olarak
karﬂ›m›za ç›kan, hareketsiz, gram-negatif, oksidaz-negatif, aerop, katalaz pozitif, nonfermenta-

Çal›ﬂmam›zda, 1996 y›l›nda yine hastanemizde yap›lm›ﬂ olan benzer bir çal›ﬂman›n sonuçlar›yla da paralel olarak Acinetobacter suﬂlar› %39 ora-

Tablo 3. Acinetobacter Suﬂlar›n›n Duyarl›l›k Oranlar›.

Antibiyotikler

Acinetobacter baumannii (n= 660)
Hassas suﬂ say›s›
Duyarl›l›k oran›

Acinetobacter lwoffii (n= 197)
Hassas suﬂ say›s› Duyarl›l›k oran›

Ampisilin-sulbaktam

178

%27

95

%48

Sefoperazon-sulbaktam

396

%60

106

%54

Seftazidim

119

%18

91

%46

Sefepim

172

%26

102

%52

Siprofloksasin

244

%37

114

%58

‹mipenem

568

%86

154

%78

Meropenem

554

%84

142

%72

Gentamisin

185

%28

104

%53

Netilmisin

250

%38

108

%55

Tobramisin

436

%66

103

%52

Amikasin

297

%45

130

%66

Tablo 4. Acinetobacter Suﬂlar›n›n Duyarl›l›k Oranlar›n›n Y›llar ‹çerisindeki De¤iﬂimi.

Say›

1996 y›l›
%

2000-2004 y›l›
Say›
%

Sefoperazon-sulbaktam

92

58

502

58.57

> 0.05

Seftazidim

37

23

210

24.5

> 0.05

Siprofloksasin

75

47

358

41.77

> 0.05

‹mipenem

151

95

722

84.24

< 0.05

Gentamisin

43

27

289

33.72

> 0.05

Netilmisin

68

43

358

41.77

> 0.05

Amikasin

57

36

427

49.82

< 0.05

Antibiyotikler
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n› ile en s›k YBÜ’den izole edilmiﬂtir (Tablo 1) (2).
Suﬂlar›n izole edildi¤i klinik örnekler incelendi¤inde; birçok merkezde oldu¤u gibi en s›k olarak
kan, trakeal aspirasyon materyali, yara, yan›k ve
püy örnekleri dikkati çekmektedir (2,8,9). A. baumannii, Acinetobacter’ler içerisinde en s›k izole
edilen tür olarak bilinmekte olup, çal›ﬂmam›zda
Acinetobacter suﬂlar›n›n %77’si A. baumannii, %23’ü
A. lwoffii olarak tiplendirilmiﬂtir (2,3,10,11). A. lwoffii suﬂlar›n›n A. baumannii suﬂlar›na göre daha duyarl› oldu¤u bilinmektedir. Çal›ﬂmam›zda da Acinetobacter için duyarl›l›klar›n› irdeledi¤imiz antimikrobiyal ajanlara karﬂ› genel olarak A. lwoffii
suﬂlar› daha duyarl› bulunmuﬂtur. Otkun ve Dündar, hem A. lwoffii hem de A. baumannii suﬂlar›nda
en duyarl› antibiyoti¤in karbapenem grubu antibiyotikler, özellikle de imipenem oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (11).
Sulbaktam›n Acinetobacter’lere olan bakterisidal etkisi bilinmektedir. 1996 y›l›na ait olan çal›ﬂmam›zdaki sefoperazon-sulbaktam duyarl›l›¤›
ile ﬂimdiki çal›ﬂmam›z›n sonucundaki duyarl›l›k
oranlar›n›n benzer oldu¤u saptanm›ﬂt›r (2).
Üçüncü ve dördüncü kuﬂak sefalosporinlere
bak›ld›¤›nda, 1996 y›l›ndaki çal›ﬂmam›za ait sonuçlara k›yasla duyarl›l›k oranlar›nda artma saptanmakla birlikte, bu ajanlara karﬂ› duyarl›l›¤›n
genel olarak düﬂük oldu¤u gözlenmektedir. Bu
düﬂük duyarl›l›k oranlar›ndan baﬂta Acinetobacter’lerin geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) enzimi üretmeleri olmak üzere, geçirgenli¤in azalmas› ve penisilin ba¤layan proteinler
(PBP)’deki azalma sorumlu tutulmaktad›r (1,2).
Ülkemizde yap›lm›ﬂ olan, ünitemizin de içerisinde bulundu¤u çok-merkezli bir çal›ﬂmada, Acinetobacter’lerin %46’s›n›n PER-1 tip beta-laktamaz
ürettikleri tespit edilmiﬂtir (12).
Aminoglikozid grubu antibiyotiklerden amikasin duyarl›l›¤›n›n, önceki çal›ﬂmam›za göre
yüksek oldu¤u görülmektedir (2). 2001 y›l›nda
yo¤un bak›m hastalar›ndan izole edilen gramnegatif bakterilerde aminoglikozid duyarl›l›¤›n›
araﬂt›rd›¤›m›z çal›ﬂmam›zda, Acinetobacter suﬂlar›nda tobramisin duyarl›l›¤›n› yüksek bulmam›z
sebebiyle Acinetobacter infeksiyonlar›nda amikasin yerine tobramisinli kombinasyonlara a¤›rl›k
vermemiz, amikasin duyarl›l›¤›ndaki art›ﬂ› aç›klayabilir (13). Aminoglikozidlere karﬂ› direnç geliﬂiminde oldukça karmaﬂ›k, farkl› direnç mekaniz-
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malar›n›n kombine olarak varl›¤› sorumlu oldu¤undan, her merkezin duyarl›l›k oranlar›n› izleyerek ampirik tedavi seçimini belirlemesi gereklidir.
S›k kullan›lan di¤er bir antibiyotik grubu olan
kinolonlardan siprofloksasine ülkemizden ve
yurt d›ﬂ›ndan yap›lan çal›ﬂmalarda %26-88 oranlar›nda bildirilen duyarl›l›klar mevcuttur
(3,6,8,10,14-17). Bizim saptad›¤›m›z %41.77 oran›ndaki siprofloksasin duyarl›l›¤›, Acinetobacter infeksiyonlar›n›n tedavisinde kinolonlar›n duyarl›l›k sonuçlar› elde edilmeden önce tercih edilmesini k›s›tlamaktad›r.
Karbapenem grubu antibiyotikler, spektrumlar›n›n geniﬂ olmas› ve GSBL’ye dirençli olmalar›
nedeniyle çoklu dirençli Acinetobacter infeksiyonlar›nda tercih edilmektedir. Ülkemiz ve dünya literatürüne ait çal›ﬂmalarda da karbapenemler
Acinetobacter’ler için en duyarl› antibiyotikler olarak yer almaktad›r (6,8,14,16,17). Hastanemizde,
1996 y›l›nda yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmaya k›yasla imipenem duyarl›l›¤›nda azalma olmakla birlikte,
imipenem hala en yüksek duyarl›l›¤a sahip olan
ajand›r. ‹n vitro olarak imipenem ile meropenem
duyarl›l›¤› aras›nda imipenem lehine olan minimal farkl›l›k ise, karbapenemlerin bilinen direnç
mekanizmalar›ndan de¤iﬂik derecelerde etkilenmeleriyle aç›klanabilmektedir (18,19).
Sonuç olarak, hastane infeksiyonu etkenleri
aras›nda s›kl›kla yer almalar›n›n yan›nda, yüksek
direnç oranlar›na sahip olmalar›, Acinetobacter’lerin önemini artt›rmaktad›r. Çoklu dirençli suﬂlar›n yay›l›m›n›n önlenmesi amac›yla, infekte veya
kolonize hastalardan sa¤l›k personelinin elleri
arac›l›¤›yla bulaﬂ›n önlenmesi dikkat edilmesi
gereken bir konudur. Ayr›ca, antibiyotik kullan›m al›ﬂkanl›klar› ve çevresel faktörlerin etkisiyle bakterilerin antibiyotiklere direnç paterni
hem hastaneler aras›nda hem de ayn› hastanede
y›llar içerisinde farkl›l›k gösterebilmektedir. Bu
nedenle nozokomiyal infeksiyonlar›n ampirik tedavisinin baﬂar›l› olabilmesi için hastanedeki
problem patojenin bilinmesi kadar, bu ajan›n
antibiyotik duyarl›l›¤›n›n da bilinmesi ve bu duyarl›l›¤›n zaman içerisindeki de¤iﬂiminin izlenmesi gerekmektedir.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 3

Acinetobacter Suﬂlar›n›n Antibiyotik Duyarl›l›klar›n›n
Dört Y›ll›k Analizi

KAYNAKLAR
1.

Baﬂustao¤lu A, Özyurt M. Nozokomiyal patojen
olarak Acinetobacter’lerin mikrobiyolojik, klinik ve
epidemiyolojik özellikleri. Hastane ‹nfeksiyonlar›
Dergisi 1998;2:88-93.
2. Çaylan R, Ayd›n K, Köksal ‹, Serkan V. Acinetobacter
suﬂlar›n›n izole edildi¤i hastalardaki haz›rlay›c›
faktörler ve suﬂlar›n antibiyotiklere duyarl›l›klar›.
ANKEM Dergisi 1998;12:63-9.
3. Erol S, Yazg› H, Aktaﬂ O, Özkurt Z. Nozokomiyal
Acinetobacter izolatlar›nda antibiyotik direnci. Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002;6:19-23.
4. Cisneros JM, Rodríguez-Baño J. Nosocomial bacteremia due to Acinetobacter baumannii: Epidemiology, clinical features and treatment. Clin Microbiol Infect 2002;8:687-93.
5. Wayne PA. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 9th Informational
Supplement. Approved Standard M100-S9.
NCCLS, 1999.
6. Güriz H, Aysev D, Yavuzdemir ﬁ. Hastane infeksiyonlar›ndan etken olarak izole edilen Acinetobacter
suﬂlar›n›n antimikrobiyallere duyarl›l›klar›. Mikrobiyol Bul 1999;33:289-96.
7. Marques MB, Brookings ES, Moser SA, Sonke PB,
Waites KB. Comparative in vitro antimicrobial
susceptibilities of nosocomial isolates of Acinetobacter baumannii and synergistic activities of nine
antimicrobial combinations. Antimicrob Agents
Chemother 1997;41:881-5.
8. Kocazeybek B, Çakan H, Küçükateﬂ E. Çeﬂitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter cinsi
bakterilerin kemoterapötiklere in vitro duyarl›l›klar›. ANKEM Dergisi 1998;12:478-82.
9. Dizbay M, Cabadak H, Arman D. Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter
baumannii izolatlar› üzerine sefoperazon-sulbaktam etkinli¤inin E-test yöntemiyle araﬂt›r›lmas›.
ANKEM Dergisi 2002;16:4-6.
10. Köksal F. Kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter suﬂlar›n›n antibiyotik direnci. ANKEM Dergisi 2001;15:694-8.
11. Tatman-Otkun M, Dündar V. Hastane infeksiyonu
etkeni Acinetobacter türlerinde beta-laktam direnci
ve beta-laktamaz aktivitesi. ‹nfeksiyon Dergisi
1999;13:505-14.
12. Vahabo¤lu H, Öztürk R, Aygün G, et al. Widespread detection of PER-1-type extended-spectrum
β-lactamases among nosocomial Acinetobacter and
Pseudomonas aeruginosa isolates in Turkey: A nationwide multicenter study. Antimicrob Agents Chemother 1997;41:2265-9.

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 3

‹skender S, Çaylan R, Sucu N, Aktoz Boz G, Köksal ‹, Ayd›n K.

13. Ayd›n K, Çaylan R, Köksal ‹, Kostako¤lu U, Bayraktar Ö, Üstünak›n M. Yo¤un bak›m hastalar›ndan
izole edilen gram-negatif bakterilerde izepamisin
ve di¤er aminoglikozidlere direnç. ANKEM Dergisi 2001;15:74-8.
14. Ayy›ld›z A, Kocazeybek B, Ar›türk S. De¤iﬂik klinik
örneklerden izole edilen Acinetobacter ve Pseudomonas suﬂlar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar›. ANKEM
Dergisi 2002;16:1-3.
15. Akan ÖA. Acinetobacter baumannii izolatlar›nda antibiyotik direnci: 2002 y›l› ‹bn-i Sina Hastanesi verileri. Mikrobiyol Bul 2003;37:241-6.
16-. Fass RJ, Barnishan J, Solomon MC, Ayers LW. In
vitro activities of quinolones, β-lactams, tobramycin, and trimethoprim-sulfamethoxazole against
nonfermentative gram-negative bacilli. Antimicrob Agents Chemother 1996;40:1412-8.
17. Gales AC, Jones RN, Forward KR, Linares J, Sader
HS, Verhoef J. Emerging importance of multidrugresistant Acinetobacter species and Stenotrophomonas
maltophilia as pathogens in seriously III patients:
Geographic patterns, epidemiological features,
and trends in the SENTRY antimicrobial surveillance program (1997-1999). Clin Infect Dis
2001;32:104-13.
18. Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, Thornsberry
C, Friedland IA, Sahm DF. Surveillance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of
Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii
from hospitalized patients in the United States,
1998 to 2001. Antimicrob Agents Chemother
2003;47:1681-8.
19. Jean SS, Teng LJ, Hsueh PR, Ho SW, Luh KT. Antimicrobial susceptibilities among clinical isolates
of extended-spectrum cephalosporin-resistant
gram-negative bacteria in a Taiwanese University
Hospital. J Antimicrob Chemother 2002;49:69-76.
YAZIﬁMA ADRES‹
Dr. Serap ‹SKENDER
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi
‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
TRABZON
Makalenin Geliﬂ Tarihi: 28.06.2005

Kabul Tarihi: 24.11.2005

165

