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ÖZET

Bu çal›flma 700 yatakl› üniversite hastanesinde 24 ayl›k bir dönemde (1992-1993) yap›ld›. Onsekiz yafl›n
üstünde olan ve kan kültürlerinde enterobakter türü bakteri üreyen hastalar çal›flmaya al›nd›. Otuzbefl hasta-
da enterobakter sepsisi gözlendi. ‹nsidans hastaneye yatan her 1000 hastada 1.43 idi. Hastalar›n yafl ortalama-
s› 51 (20-85 aras›) idi. Hastalar›n 26’s›nda (%74) E. cloacae ve 9’unda (%26) E. aerogenes izole edildi. Otuz-
befl hastadan izole edilen 62 izolat›n 7’si (%11) antibiyotiklere ço¤ul dirençli idi. Hastalar›n 31’i (%89) nozo-
komiyal bakteriyemi ve 4’ü (%11) hastane d›fl› infeksiyon idi. ‹nfeksiyonun girifl yeri s›kl›k s›ras›na göre üriner
sistem, damar içi kateter, intraabdominal kaynak ve yara infeksiyonu idi. Yirmi olguda (%57) infeksiyon yeri
belirlenemedi. Bütün hastalar›n altta yatan hastal›¤› var idi; 7 (%20) olguda h›zla öldüren, 8 (%23) olguda so-
nunda öldüren ve 20 (%47) olguda öldürücü olmayan altta yatan hastal›k vard›. H›zla öldüren ve sonunda öl-
düren altta yatan hastal›k, flok, uygun olmayan antibiyotik tedavisi ve yo¤un bak›m ünitesinde bak›m, ölüm ora-
n›n› olumsuz yönde etkiledi. Ölüm oran› %17 idi. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Sepsis, Bakteriyemi.

SUMMARY

Enterobacter Bacteremia: Clinical and Epidemiological Features of 35 Cases

This study was carried out in a university hospital having 700 bed capacity in a period of 24 months
(1992-1993). The patients over 18 years old and having positive blood cultures for Enterobacter spp. were
enrolled in the study. Enterobacter bacteremia was observed in 35 patients and the incidence was 1.43 per
1000 hospitalized patients. The median age was 51 (range 20 to 85 years). Enterobacter cloacae was iso-
lated from the blood cultures of 26 (74%) patients and Enterobacter aerogenes was isolated from the blo-
od cultures of  9 (26%) patients. Seven (11%) of 62 isolates from 35 patients had multiple resistance to an-
timicrobials. Hospital acquired bacteremia occured in 31 (89%) patients, and community acquired bactere-
mia in 4 (11%) patients. The portal of entry was urinary tract in 6 (17%) cases, central venous catheter in 5
(14%) cases, intraabdominal foci in 3 (9%) cases and wound infection in 1 (3%) case. In the remaining 20



Gram negatif basillerle meydana gelen sepsisler-
de, son 30 yılda oldukça artış olduğu dikkati çek-
mektedir. Hastane infeksiyonları etkenleri arasında
en sık gram negatif basiller izole edilmektedir. Anti-
mikrobiyal tedavideki gelişmelere rağmen gram ne-
gatif sepsislerde ölüm oranı hala %20 ila %50 ara-
sında değişmektedir (1-3).

Son on yılda enterobakter türleri ile oluşan sep-
sislerin görülme sıklığında artışlar olmuştur. Bu artış-
ta üçüncü kuşak sefalosporinlerin yaygın kullanılma-
sının da önemli rolü olduğuna inanılmaktadır. Ente-
robakter türleri, hastane kaynaklı bakteriyemilerde
ilk üç ile beşinci sıklıkta izole edilmektedir (4). Ente-
robakter türlerinin en önemli özelliği, bu baktarilere
bağlı infeksiyonların tedavisi sırasında antibiyotiklere
hızlı direnç geliştirebilmeleridir. Beta laktam antibi-
yotiklerin, beta-laktamaz oluşturan baskılanmış mu-
tantların seleksiyonuna ve dirençli suşların artmasına
yol açtığı kabul edilmektedir. Bu dirençli suşların
oluşturduğu infeksiyonlar karşımıza yeni bir problem
olarak çıkmaktadır (4,6-10). 

Hastanemizde kan kültürleri ile yapılan bir çalış-
mada, kan kültürü izolatlarında gram negatif basiller
arasında enterobakter türlerinin ilk sırada yer aldığı
gözlenmiştir. (11). Bu çalışmada ise kan kültürlerinde
enterobakter izole edilen vakaların epidemiyolojik ve
klinik özelliklerinin araştırılması amaçlandı. 

MATERYAL ve METOD

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Labo-
ratuvarında, Ocak 1992 ve Aralık 1993 tarihleri
arasında, kan kültürlerinden enterobakter izole edi-
len ardışık 35 erişkin hastanın klinik ve epidemiyo-
lojik özellikleri değerlendirildi. 

Bütün hastalardan, deri antisepsisi sağlandıktan
sonra kan kültürü alındı. Steril koşullarda alınan 5
mL kan 50 mL Trypticase Soy Broth (Oxoid) içeren
şişelere inoküle edildi. Alınan kültürler 35°C’de ae-
robik koşullarda inkübe edildi. Bütün kültürler, her-
gün üreme yönünden değerlendirildi. Yedi günlük in-
kübasyon süresi sonunda üreme olmayan kan kültür-
leri steril kabul edildi. Üreme olan kan kültürlerinin
katı besiyerine pasajları yapıldı ve biyokimyasal özel-
liklerine göre identifikasyonları yapıldı. 

Biyokimyasal özellikleri ile enterobakter olarak
değerlendirilen suşlar, Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında API-20 E
identifikasyon sistemi ile tiplendirildi. Antibiyotik du-
yarlılığı disk diffüzyon yöntemi ile belirlendi (12). 

Çalışmada kullanılan tanımlar: Bir veya
daha fazla kan kültüründe enterobakter üremesi; en-
terobakter bakteriyemi atağı olarak kabul edildi.
Kan kültüründe enterobakter izole edilen ve sepsis
klinik bulguları olan hastalar enterobakter sepsisi
olarak kabul edildi (5). Hastaneye kabul edildikten
48 saatten sonra alınan kan kültürlerinde  üreme
olan vakalar hastanede gelişen (nozokomiyal), has-
taneye yattıktan 48 saat içinde alınan kan kültürle-
rinde üreme olan ve hastaneye yatmadan bir hafta
önce, başka bir tedavi kurumunda yataklı tedavi gör-
meyen vakalar, hastane dışında gelişen (toplum-
dan kazanılan) enterobakter bakteriyemi vakaları
olarak kabul edildi. 

Kan kültüründen izole edilen suş ile vücudun baş-
ka bir bölgesinden izole edilen  suşun aynı olması du-
rumunda o vücut bölgesi bakteriyeminin giriş kapı-
sı olarak kabul edildi. Giriş kapısı kültür ile teyid edi-
lemeyen ya da birden fazla bölgede aynı suşun izole
edildiği vakalar, giriş kapısı bilinmeyen enterobak-
ter bakteriyemili vakalar olarak kabul edildi. 

Aşağıdaki kriterlerin tamamını içeren vakalar re-
infeksiyon kabul edildi. 

a) Birinci bakteriyemi atağının uygun antibiyotik
ile en az on gün tedavi edilmiş olması,

b) Hastaların klinik iyileşme göstermesi, 

c) Bakteriyemi atakları arasında on günden fazla
sürenin geçmiş olması, 

d) İki bakteriyemi atağı arasında alınan en az iki
kan kültüründe üreme olmaması. 

Uygun antibiyotik tedavisi kesildikten sonra bir
hafta içinde aynı suşun kan kültüründen tekrar izole
edilmesi relaps olarak kabul edildi. 

Kan kültüründe ilk izolasyondan sonra bir hafta
içinde bakteriyemi nediniyle antibiyotik tedavisi alır-
ken meydana gelen ölümler ve infeksiyon dışında
başka ölüm nedeni bulunmayan vakalarda ölüm en-
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(57%) cases, primary site of infection was not determined. All patients had an underlying disease; rapidly fa-
tal in 7 (20%) cases, ultimatey fatal in 8 (23%) and nonfatal in 20 (47%) . Factors that adversely influenced the
mortality rate were rapidly and ultimately fatal underlying conditions, shock, inappropriate antibiotic therapy
and stay in intensive care unit. The mortality rate was 17%.
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terobakter bakteriyemisine bağlı kabul edildi. 

Hastalar altta yatan hastalıklarına göre;

a) Hızla öldüren, 

b) Sonunda öldüren ve 

c) Öldürücü olmayan altta yatan hastalık olmak
üzere Mc Cabe ve Jackson kriterleri ile üç gruba ay-
rılıdı (13).

Sistolik kan basıncı 90 mmHg’nin altında olan
veya daha önce hipertansif olan hastalarda sistolik
kan basıncında 50 mmHg’den fazla düşme olması
şok olarak tanımlandı. 

İzole edilen enterobakter suşunun duyarlı olduğu
en az bir antibiyotiğin 24 saatten daha uzun bir sü-
re uygun doz ve yol ile verilmesi uygun antibiyotik
tedavisi olarak kabul edildi. Enterobakter türünün
duyarlı olduğu bir antibiyotik verilmemesi uyggun ol-
mayan antibiyotik tedavisi olarak kabul edildi. Du-
yarlı olduğu antibiyotiklerden sadece birinin verilme-
si monoterapi, ikisinin verilmesi kombine tedavi
olarak değerlendirildi. Geniş spektrumlu penisilinle-
re (ampisilin/sulbaktam, piperasilin, mezlosilin) ve
üçüncü kuşak sefalosporinlere (sefotaksim, seftazi-
dim, seftizoksim, seftriakson, sefaperazon) in vitro
dirençli enterobakter suşları çoğul dirençli kabul
edildi. 

İstatistik analizlerinde ki kare testi ve Fisher’in
kesin ki kare testi uygulandı. 

BULGULAR

Yirmidört aylık çalışma süresinde 35 erişkin has-
tada enterobakter sepsisi saptandı. Vakaların hep-
sinde tek bir enterobakter bakteriyemi atağı görüldü.
Bu atakların hiçbirinde kan kültürlürinde polimikro-
biyal üreme görülmedi. Vakalarda reinfeksiyon ve
relaps gözlenmedi.

Enterobakter bakteriyemi insidansı hastanede
yatan 1000 erişkin hastada 1.43 olarak bulundu.
Hastalarımızın yaşları 20 ila 85 yıl (ortalama 51 yıl)
arasında olup, %77’si 40 yaş üzerinde, %31’i ise 60
yaş üzerinde idi. Erkek ve kadın oranı 1.7 idi. Otuz-
beş enterobakter sepsisli hastanın 31’inde (%89)
hastane kaynaklı ve 4’ünde (% 11) toplumdan kaza-
nılan bakteriyemi vardı. Hastalarımızın 15’i (%43)
dahili kliniklerde, 4’ü (%11) cerrahi kliniklerde ve
16’sı (%46) yoğun bakım ünitelerinde yatıyordu. 

İnfeksiyonun giriş kapısı 15 (%43) hastada (6’
sında üriner sistem, 5’inde santral venöz katater, 3’
ünde intraabdominal) belirlendi. Yirmi hastada infek-
siyonun giriş kapısı belirlenemedi. 

Otuzbeş hasta ile ilgili altta yatan hastalıklar Tab-
lo 1’de özetlendi. Yedi (%20) vakada hızla öldüren,
8 (%23) vakada sonunda öldüren ve 20 (%57) vaka-
da öldürücü olmayan altta yatan hastalık mevcuttu. 

Bakteriyemi atakları sırasında 35 vakadan 70
kan kültürü alındı. Bunların 62’sinde (%89.5) üreme
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Tablo 1. Altta Yatan Hastalıklar Grubunda Görülen Hastalıkların Dağılımı ve Ölüm Oranları. 

Altta Yatan Hastalık Ölen Hasta Toplam Hasta %

A. Hızla öldüren 4 7 57

AML 0 1
Major SVH ve kafa travması 4 6

B. Sonunda öldüren 1 8 12.5

Son dönem böbrek yetmezliği 1 6

Ağır karaciğer hastalığı 0 1

Solid organ tümörü 0 1

C. Öldürücü olmayan 1 20 5

Diabetes mellitus 0 6

Kardiyovasküler hastalık 0 5

Minor SVH 0 3

Akut böbrek yetmezliği 1 2

Üst GİS kanaması 0 2

Multiple skleroz 0 1
Minor travma 0 1

Toplam 6 35 17



oldu. Kültürlerinde izole edilen enterobakter türleri-
nin 26’sı (%74) Enterobacter cloacae ve 9’u (%26)
Enterobacter aerogenes olarak tiplendirildi. Otuz-
beş enterobakter bakteriyemi atağı sırasında üreyen
62 enterobakter suşunun antibiyotik duyarlılık duru-
mu Tablo 2’de özetlendi. Enterobakter izolatlarının
in vitro en duyarlı oldukları antibiyotik; aztreonam,
sefaperazon/sulbaktam, amikasin, siprofloksasin ve
imipenem idi. E. aerogenes suşları ile E. cloacae
suşları arasında antibiyotik duyarlık bakımından fark-
lılık yoktu. İzole edilen 62 enterobakter suşunun 7’si
(%11) çoğul dirençli bulundu. 

Hastaların 20’sinde (%57) tek antibiyotik, 9’un-
da (%26) ise kombine antibiyotik tedavisi uygulandı.
Vakaların 6’sı (%17) ise uygun olmayan antibiyotik
tedavisi aldı. Tek antibiyotik ile tedavi edilen hastala-
rın 14’ü (%73) beta-laktam, 3’ü (%15) ise aminogli-
kozid grubu antibiyotik aldı. Kombine antibiyotik ve-
rilen hastaların 6’sı (%66) üçüncü kuşak sefalosporin
ve aminoglikozid grubu antibiyotik tedavisi aldı. Va-
kaların 21’i (%60) bakteriyemi atağı öncesi antibiyo-
tik alıyordu, bunların 14’ü (%66) beta-laktam grubu
antibiyotik, 3’ü (%15) aminoglikozid grubu antibiyo-
tik ve 4’ü (%19) her ikisini de alıyordu. 

Çalışmaya alınan 35 vakanın 6’sı (%17) ölümle
sonuçlandı. Değişik faktörlerin prognoz üzerine etki-
si değerlendirildiğinde; yoğun bakım ünitesinde geli-
şen bakteriyemi (p<0.05), hızla ve sonunda öldüren
altta yatan hastalığı olanların enterebakter bakteriye-
misinde, septik şok gelişenlerde ve uygun olmayan
antibiyotik tedavisi alanlarda ölüm oranının istatistik-
sel olarak anlamlı oranda (p< 0.01) yüksek olduğu
gözlendi (Tablo 3). 

TARTIŞMA 

Enterobakter türleri, nozokomiyal bakteriyemi
etkeni olarak büyük hastanelerde son on yılda
önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır (1,4,14-
16). Hastanemizde de 1990’lı yılların başında, yurt
içinde ve yurt dışında bir çok hastanede olduğu gibi
nozokomiyal enterobakter infeksiyonu problem ola-
rak karşımıza çıktı (11,17). Enterobakterlerin bütün
gram negatif bakteriyemi ataklarının %2.3-23’ün-
den (ortalama %7.7) sorumlu olduğu bildirilmekte-
dir (15, 18-20). Hastane kaynaklı bakteriyemilerin
ise %6.3’ünün enterobakter türlerine bağlı olduğu
bildirilmiştir (14). Uzun ve arkadaşları Hacettepe
Üniversitesinde yaptıkları çalışmada, enterobakter
türleri, bütün gram negatif bakteriyemilerin
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Tablo 2. Enterobakter Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Durumu.

E. cloacae E. aerogenes

Antibiyotik Test Edilen Duyarlı (%) Test Edilen Duyarlı (%)

Ampisilin/sulbaktam 46 13 28 6 1 -

Piperasilin 21 5 24 4 0 -

Mezlosilin 19 6 31 3 1 -

Aztreonam 30 25 83 9 6 -

Sefuroksim 43 11 26 10 2 20

Sefoperazon 36 3 8 4 1 -

Sefoperazon/sulbaktam 41 34 83 7 6 -

Seftriakson 30 15 50 8 3 -

Sefotaksim 44 16 36 10 1 10

Seftizoksim 37 23 62 9 5 -

Seftazidim 6 4 67 1 1 -

Gentamisin 53 25 47 12 3 25

Amikasin 40 37 92 7 4 -

Netilmisin 46 35 72 9 4 -

Siprofloksasin 14 13 93 - - -

İmipenem 7 7 100 - - -



%33.3’ünden sorumlu olduğunu ve hastane kaynak-
lı gram negatif bakteriyemilerden ise ikinci sıklıkla
(%32.2) izole edildiklerini bildirmişlerdir (2). Sümer-
kan tarafından 1991 yılında hastanemizde yapılan
kan kültürleri ile ilgili çalışmada, kan kültürlerinden
izole edilen gram negatif basiller arasında entero-
bakter türleri %15 sıklıkla birinci sırada izole edilmiş-
tir (11).

Enterobakter türleri ile meydana gelen bakteriye-
milerin çoğunluğunu hastane kaynaklı bakteriyemi-
ler oluşturmaktadır. Bir çok çalışmada vakaların yak-
laşık %79’unun nozokomiyal bakteriyemi olduğu bil-
dirilmektedir (1,4,14,16,21). Bu çalışmada ise vaka-
ların %89’u hastane kaynaklı geliştiği gözlenmiştir. 

Otuzbeş erişkin hastayı kapsayan bu çalışmada
polimikrobiyal bakteriyemi atağı gözlenmedi. Daha
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Tablo 3. Enterobakter Sepsisinde Prognozu Etkileyen Faktörler.

Ölen Yaşayan Toplam

Sayı % Sayı % Sayı %

Yaş grubu

17-40 3 37.5 5 62.5 8 100

40-60 2 12.5 14 87.5 16 100

60+ 1 9 10 91 11 100

Klinik

Dahili klinikler 0 0 15 100 15 100

Cerrahi klinikler 2 50a 2 50 4 100

Yoğun bakım 4 25a 12 75 16 100

Altta Yatan Hastalık

Hızla öldüren 4 57b 3 43 7 100

Sonunda öldüren 1 12b 7 85 8 100

Öldürücü olmayan 1 5 19 95 20 100

İnfeksiyonun geliştiği yer

Hastanede 6 19 25 81 31 100

Toplumda 0 0 4 100 4 100

Giriş kapısı

Bilinmeyen 4 20 16 80 20 100

Üriner sistem 1 17 5 83 6 100

Santral venöz kat. 1 20 4 80 5 100

Şok

Var 4 67b 2 33 6 100

Yok 2 7b 27 93 29 100

Bakteriyemi öncesi antibiyotik tedavi

Verilenler 6 28.5 15 71 21 100

Verilmeyenler 0 0 14 100 14 100

Antibiyotik tedavisi

Uygun 2 6.8b 27 93.2 29 100

Uygun Olmayan 4 66.6b 2 33.4 6 100

Toplam 6 17 29 83 35 100

a=p<0.05, b= p<0.01



önceki çalışmalarda enterobakter bakteriyemili olgu-
larda % 21 ile %53’ünde polimikrobiyal bakteriyemi
bildirilmiştir (1,4,15,16). Uzun ve arkadaşları (2) ta-
rafından yapılan çalışmada tüm gram negatif bakte-
riyemi ataklarının %2.3’ü polimikrobiyal izolasyon
gözlenirken, Sümerkan (11) tarafından hastanemiz-
de yapılan çalışmada, 866 kan kültürünün %1.9’un-
da polimikrobiyal üreme gözlenilmiştir. 

Çalışmamızda vakaların % 57’sinde infeksiyonun
giriş kapısı belirlenemedi. Bu vakaların damariçi uy-
gulamalarla gelişen primer bakteriyemiler olduğunu
düşünüyoruz. Belirlenebilen giriş kapısı en sık üriner
sistem ve santral venöz kateter idi. Son 10 yılda bil-
dirilen yedi enterobakter bakteriyemisi serisinde, in-
feksiyonun giriş kapısı %21 ile %72 vakada belirle-
nemediği belirtilmektedir. Bu serilerde bildirilen giriş
kapıları sıklık sıralarına göre, akciğer, üriner sistem,
gastrointestinal kanal, açık yaralar ve santral venöz
kateter olarak bildirilmektedir (1,4,16,21-24).

Enterobakter bakteriyemisinde ölüm oranı, %15-
69 arasında bildirilmektedir (1,4,16,22-26). Bu ça-
lışmada ise ölüm oranı %17 idi. Değişik çalışmalar-
da mortaliteyi etkileyen bir çok prognostik faktör
belirtilmiştir, ancak bunlardan en önemlisi altta ya-
tan hastalığın şiddetidir. Hızla öldüren altta yatan
hastalığı olanların enterobakter bakteriyemilerinde
ölüm oranı yüksek olarak belirtilmektedir (20). Bizim
vakalarımızda, mortalite oranının düşük olmasının,
polimikrobiyal bakteriyemi atağının olmayışı, uygun
antibiyotik tedavi oranının yüksek oluşu (%83), şok
gelişiminin düşük olması (%17) ve hızla öldüren alt-
ta yatan hastalık oranının (%20) düşük bulunması gi-
bi faktörlere bağlı olabileceğini düşünmekteyiz. 

Bu çalışmada, mortalite üzerinde etkili muhtemel
faktörler; uygun olmayan antibiyotik tedavisi, şok
gelişimi, hızla öldüren altta yatan hastalık bulunması
ve cerrahi ve yoğun bakım ünitelerinde yatış olarak
belirlendi. 

Enterobakter türleri ile ilgili iyi bilinen fenomen-
lerden biri antibiyotik tedavisi sırasında çabuk direnç
geliştirebilmeleridir (4). İndüklenebilir beta laktamaz
enzimi yapabilen mikroorganizmalarla meydana ge-
len infeksiyonlarda, antibiyotik tedavisi sırasında di-
renç gelişimi % 14-56 arasında gözlenmektedir. Te-
davideki başarısızlık veya relaps oranı, tedavi edilen
bütün hastalar arasında %7-30 arasında bulunurken,
direnç gelişimi saptanan hastalar arasında ise bu
oran % 25-75 arasında bulunmaktadır (27). Yakın
zamanda yapılan iki çalışmada enterobakter bakteri-
yemili vakalar %4-6’sında antibiyotik tedavisi sırasın-
da direnç gelişimi saptanmıştır (4,22). Bizim vakala-

rımızda tedavi sırasında antibiyotiklere direnç gelişi-
mi gözlenmedi. 
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