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ÖZET

Acinetobacter’lerin yol açt›¤› nozokomiyal infeksiyonlar son y›llarda artm›flt›r. Bu çal›flmada nozokomiyal
Acinetobacter infeksiyonu olan 80 hasta (erkek %70, tüm hastalar için ortalama yafl 38.8 ± 12) de¤erlendiril-
di. Sceptor sisteminde Enteric MIC/ID ve gram negatif Urine MIC/ID panellerinde (Becton-Dickinson, USA)
53 (%66.3)’ü Acinetobacter baumannii, 27 (%33.7)’si A. lwoffii olarak de¤erlendirildi. Tüm sufllarda ço¤ul an-
tibiyotik direnci vard›. Siprofloksasin ve imipenem direnci, A. baumannii için %60.4 ve %15.5, A. lwoffii için
%44.4 ve %22.2 idi. Nozokomiyal infeksiyonlar hastaneye yat›fltan ortalama 14 ± 8.8 günde geliflti. Acineto-
bacter infeksiyonlar›n›n gösterildi¤i olgular›n 57 (%72.3)’si onkoloji, nefroloji ve yo¤un bak›m servisinde yat-
makta idi. Olgular›n 76 (%95)’s›nda ise birden fazla risk faktörü vard›. Nozokomiyal infeksiyonlar s›ras› ile pnö-
moni (n= 32, %40.8), idrar yolu infeksiyonu (n= 16, %20), yara infeksiyonu (n= 14, %17.5), bakteremi (n= 8,
%10), menenjit (n= 5, %6.3), kateter infeksiyonu (n= 3, %3.8) ve peritonit (n= 2, %2.5) idi. Acinetobacter in-
feksiyonunun neden oldu¤u veya katk›da bulundu¤u ölüm oran› %16.3 idi. 
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SUMMARY

Nosocomial Acinetobacter Infections

The number of nosocomial infections caused by Acinetobacter spp. has increased in recent years. In this
study, we evaluated 80 patients (male 70% and, mean age of all patients 38.8 ± 12) with nosocomial acine-
tobacter infections. Fifty three (66.3%) of 80 strains identified by Sceptor were found to be as Acinetobac-
ter baumannii and 27 (33.7%) strains to be as A. lwoffii. All Acinetobacter spp. were multidrug resistant. Qu-
inolone and carbapenem resistance were 60.4% and 15.1% for A. baumannii, and 44.4% and 22.2% for A.
lwoffii, respectively. Nosocomial Acinetobacter infections occurred after a mean (± SD) hospitalization of 14
± 8.8 days. Most of infections (61.3%) were acquired in an intensive care and oncology ward. Of all patients,
76 (95%) had multiple risk factors. Nosocomial infections were as follows: pneumonia in 32 (40.8%), urinary
tract infection in 16 (20%), wound infection in 14 (17.5%), bacteremia in 8 (10%), meningitis in 5 (6.3%), cat-
heter infection in 3 (3.8%) and peritonitis in 2 (2.5%) of the patients. Acinetobacter infections caused or con-
tributed to death of 13 (16.3%) patients.
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Acinetobacter türleri doğada yaygın olarak bulu-
nan aerob, gram negatif kokobasillerdir. Diğer non-
fermentatif bakteriler ile birlikte 1970’li yılların ba-
şından bu yana nozokomiyal patojen olarak tanım-
lanmaktadır[1-3]. Acinetobacter türlerinin hastanede
uzun süre canlılığını koruması, hasta-personel, çevre
ve kullanılan ekipmanlarda kolonize olmaları, nozo-
komiyal infeksiyonlardan giderek daha sık izole edil-
mesine neden olmaktadır. Acinetobacter türlerinin
birçok antibiyotiğe dirençli olmaları ise özellikle yo-
ğun bakım ünitelerindeki infeksiyonların tedavisinde
sorunlara yol açmaktadır[4-7]. 

Acinetobacter’ler konakçı savunma sistemi bo-
zulmuş, yaşlı, yoğun bakımda yatan, mekanik venti-
lasyon uygulanan ve çeşitli invaziv girişime maruz
kalan hastalarda pnömoni, bakteremi, idrar yolu in-
feksiyonu, menenjit, cerrahi yara infeksiyonu gibi
ciddi infeksiyonlara yol açmaktadırlar. Bu mikroor-
ganizmalar ile gelişen kolonizasyon ve infeksiyonlar
ise hem mortaliteyi arttırmakta hem de hastaların
hastanede kalış sürelerini uzatarak sağlık bakım ma-
liyetlerini ve sağlık personelinin iş yükünü arttırmak-
tadır. Bu nedenle bugün Acinetobacter türleri fırsat-
çı bir patojen olarak giderek önem kazanmaktadır[4-

7,8].

Bu çalışmada Acinetobacter türlerinin neden ol-
duğu hastane infeksiyonlarının özellikleri, risk fak-
törleri ve izole edilen Acinetobacter türlerinin çeşit-
li antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amaç-
lanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Ocak 1998-Şubat 1999 tarihleri arasında Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuva-
rı’nda çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acineto-
bacter türleri araştırıldı. Klinik materyaller ve Bactec
9240 ile pozitif bulunan kan kültür örnekleri, kanlı
ve Mc Conkey agara inoküle edildi. İzole edilen mik-
roorganizmaların identifikasyon ve antibiyotik du-
yarlılık testleri Sceptor sisteminde Enteric MIC/ID
(cat. no 4480-426) ve gram negatif Urine MIC/ID
(cat. no 4480-427) panellerinde (Becton Dickinson,
USA) yapılmıştır.

Acinetobacter türlerinin izole edildiği hastalara
ulaşılmıştır. Hastaların yattığı kliniklerin sorumluları
ile görüşülerek hastalar takibe alınmıştır. Buna göre
dahiliye, infeksiyon, dahiliye yoğun bakım ve beyin
cerrahi yoğun bakım servisleri çalışmaya katkıda bu-
lunmuştur. “Centers for Diseases Control and Pre-
vention (CDC)” kriterlerine göre hastane infeksiyo-
nu olarak tanı konan hastalar çalışmaya dahil edil-
miştir[9].

Hastalar kültür pozitifliğinden sonra 14 gün ta-
kip edilmiştir. İnfeksiyon bölgesine ait klinik bulgula-
rı devam eden ve kültür pozitifliğinden sonra takip
döneminde ölen hastaların ölümleri, olasılıkla infek-
siyona bağlı veya altta yatan hastalığa mevcut infek-
siyonun katkıda bulunduğu ölüm olarak değerlendi-
rilmiştir. Hastaların kültür pozitifliğinden önceki 6
hafta içinde kanser için kemoterapi, 2 hafta içinde
steroid ve bir hafta içinde de herhangi bir antibiyoti-
ği alması predispozan faktör olarak değerlendirilmiş-
tir[1,4,7]. Yanı sıra hastanın yaşı, cinsi, yattığı servis,
altta yatan kronik hastalığı değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışma kriterlerine uygun 56 (%70)’sı erkek 80
hastadan izole edilen suşlar değerlendirilmeye alın-
mıştır. İzole edilen Acinetobacter türlerinin 53
(%66.3)’ü A. baumannii ve 27 (%33.7)’si ise A.
lwoffii idi.

Hastaların genel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Yaş ortalaması 38.8 ± 12 (18-79) olan hastaların 21
(%26.3)’i ≥ 60 yaş idi. Hastaneye yatış ile kültür ara-
sında geçen ortalama süre 14 ± 8.8 (3-30) gündü.
Hastaların 52 (%65)’sinde ilk iki haftada Acineto-
bacter türleri ile infeksiyon geliştiği saptanmıştır. 

Acinetobacter türlerinin izole edildiği servisler
sıklık sırasına göre onkoloji (n= 20, %25), nefroloji
(n= 19, %23.8), dahiliye ve beyin cerrahi yoğun ba-
kımlar (n= 18, %23.5), diğer servisler (n= 23,
%28.8) olarak belirlenmiştir. Onkoloji ve yoğun ba-
kım dışında tespit edilen olguların (n= 42) 11
(%26.2)’i önce dahiliye yoğun bakıma yatmıştı (Tab-
lo 1). 

İnfeksiyon için saptanan risk faktörleri Tablo 2’
de gösterilmiştir. En sık risk faktörü kültür öncesi an-
tibiyotik kullanma (n= 75, %93.7) iken bunu intra-
venöz kateter (n= 65, %81.3), altta yatan kronik
hastalık (n= 48, %60) ve H2 reseptör blokeri kulla-
nımı (n= 32, %40) izledi. Olguların 76 (%95)’sında
ise birden fazla risk faktörü vardı. Altta yatan kronik
hastalık sıklık sırasına göre malignite (n= 21,
%43.8), kronik böbrek yetmezliği (n= 10, %20.8) ve
diabet (n= 9, %18.8) olarak saptanmıştır. Kültür po-
zitifliğinden önce kullanılan antibiyotikler olguların
29 (%38.7)’unda karbapenem, 27 (%36)’sinde ami-
noglikozid, 20 (%26.7)’sinde üçüncü kuşak sefalos-
porin, 17 (%22.7)’sinde kinolon ve 3 (%4)’ünde se-
fepim idi. Olguların 39 (%52)’u ise birden fazla anti-
biyotik almakta idi. 

Acinetobacter’lerin etken olduğu hastane infek-
siyonlarının dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. En sık
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pnömoni (n= 32, %40.8) saptanmıştır. Bu olgularda
fizik muayene ve akciğer grafi bulguları ile birlikte
balgam (n= 29, %90.6), transtrakeal/entübasyon
aspirasyon örneğinde (n= 3, %9.4) ve/veya kandan
(n= 1, %3.1) etken izole edilmiştir. Pnömoni gelişen
olguların 7 (%21.8)’sinde önceden mekanik ventilas-
yon uygulanmıştı. İkinci sıklıkta olan idrar yolu infek-
siyonlarında (n= 16, %20) hastaların hepsinde diğer
risk faktörlerinin (intravenöz kateter, yoğun bakımda
yatma vb.) yanı sıra idrar sondası vardı ve idrar ince-
lemesinde piyüri saptandı. Yara infeksiyonlarında
(n= 14, %17.5) olguların 6 (%42.8)’sında Acineto-
bacter türüne eşlik eden ikinci bir bakteri izole edil-
miştir. Bunlar 3 olguda Staphylococcus aureus ve 3
olguda Pseudomonas aeruginosa idi. Yara mater-
yalinin giemsa ile incelenmesinde bol polimorfonük-
leer lökosit gösterilmiştir. Bakteremi saptanan olgu-
ların (n= 8, %10) 5’i dahiliye yoğun bakımda, 3’ü
onkoloji servisinde yatmakta idi. Menenjitli olguların
hepsi (n= 5, %6.3) beyin cerrahi yoğun bakımda çe-
şitli nedenler (tümör, anverizma vb.) ile operasyon
uygulanan ve ventriküler kateteri olan ve en az iki
haftadır ikiden fazla antibiyotik kullanan olgular idi.
Kateter infeksiyonu (n= 3, %3.8) gelişen hastaların
hem periferik hem de kateterden alınan kan ve ka-
teter ucu kültüründe etken izole edilmiştir. Peritonit
(n= 2, %3.8) gelişen olgularda ise periton diyalizini
takiben infeksiyon geliştiği saptanmıştır.

Olguların 13 (%16.3)’ü Acinetobacter infeksiyo-
nunun direkt etkisi ile veya altta yatan hastalığa in-
feksiyonun katkısı ile kaybedilmiştir. Bu olguların 6
(%46.2)’sında pnömoni, 4 (%30.8)’ünde bakteremi
ve 3 (%23.1)’ünde de menenjit vardı.

İnfeksiyon etkeni olarak izole edilen Acinetobac-
ter türlerinin antibiyotik duyarlılıkları Tablo 4’te gös-
terilmiştir.
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Tablo 1. Olguların genel özellikleri

Özellikler n (%)

• Cinsiyet (erkek) 56 (70)

• Yaş ortalaması (yaş aralığı) 38.8 ± 12 (18-79)

• Servis

Onkoloji 20 (25)

Nefroloji 19 (23.8)

Yoğun bakım* 18 (23.5)

Diğer servisler 23 (28.8)

• Acinetobacter spp.

A. baumannii 53 (66.3)

A. lwoffii 27 (33.7)

• Etkenin izole edilme süresi** (gün)

Ortalama hastane günü 14 ± 8.8 gün 

(3-30 gün)

< 7 gün 21 (26.3)

7-14 gün 31 (38.8)

> 14 gün 28 (35)

* Dahiliye ve beyin cerrahi yoğun bakım.

** Hastaneye yattığı gün ile Acinetobacter’lerin izole edildiği
güne kadar geçen süre,

Tablo 2. Risk faktörleri

Risk faktörleri n (%)

• Önceden antibiyotik kullanımı 75 (93.7)

• İntravenöz kateter 65 (81.3)

• Altta yatan kronik hastalık 48 (60)

Malignite 21 (43.8)

Kronik böbrek yetmezliği 10 (20.8)

Diabet 9 (18.8)

Kollajen doku hastalığı 3 (6.3)

Kronik karaciğer hastalığı 3 (6.3)

Renal transplantasyon 2 (4.2)

• H2 reseptör blokeri 32 (40)

• Üriner kateter 11 (13.8)

• İnvaziv girişim* 11 (13.8)

• Nasogastrik sonda 7 (8.3)

• Steroid 6 (7.5)

• Entübasyon/trakeostomi 5 (6.3)

• Birden fazla risk faktörü 76 (95)

* Periton diyalizi, cerrahi girişim.

Tablo 3. Nozokomiyal Acinetobacter infeksiyon-
larının tipleri

İnfeksiyon n (%)

• Pnömoni 32 (40.8)

• İdrar yolu infeksiyonu 16 (20)

• Cerrahi yara 14 (17.5)

• Bakteremi 8 (10)

• Menenjit 5 (6.3)

• Kateter infeksiyonu 3 (3.8)

• Peritonit 2 (2.5)



TARTIŞMA

Acinetobacter’lerin hastanede yol açtığı koloni-
zasyon veya infeksiyonlar çoğu kez sağlık personeli-
nin ellerinden veya kontamine tıbbi ekipmandan
kaynaklanmaktadır[1,4,5,10]. Kaul ve arkadaşları has-
tane izolatlarının %93’ünde, çevre izolatlarının ise
%88’inde aynı Acinetobacter suşunu saptayarak bu
mikroorganizmanın hastane ortamında önemini
göstermişlerdir[7]. Timsit ve arkadaşları ise özellikle
yoğun bakımda yatan hastaların %45’inin bir hafta
içinde Acinetobacter türleri ile kolonize olduğunu
saptamışlardır[11]. Genellikle nozokomiyal Acineto-
bacter infeksiyonlarının hastaneye yatışın ilk 2 haf-
tasında gelişmesi hızla oluşan kolonizasyonun önem-
li bir göstergesidir[4,12,13]. Bu çalışmada da infeksi-
yon gelişmesi için geçen ortalama süre 14 ± 8.8
gün olarak saptanmıştır.

Acinetobacter türleri ile gelişen hastane infeksi-
yonlarında bu çalışmada da olduğu gibi (%66.3) en
sık A. baumannii izole edilmektedir[1,8,12]. A. ba-
umannii diğer türlere göre daha fazla sayıda antibi-
yotiğe hızla direnç geliştirmektedir. Öte yandan di-
ğer türlerin daha selim olduğu ileri sürülmekle birlik-
te bunların da ilerleyen yıllarda önemli nozokomiyal

patojenler olacağı açıktır[1]. Nitekim bu çalışmada
%33.7 oranında izole edilen A. lwoffii’nin birden
fazla antibiyotiğe yüksek oranda direnç göstermesi
bu tehlikeyi vurgulaması açısından önemlidir. 

Son otuz yıldır hastane ortamında yeni, geniş
spektrumlu antibiyotiklerin yaygın ve uygunsuz kul-
lanımı hem Acinetobacter türleri ile gelişen nozoko-
miyal infeksiyon oranını arttırmış hem de bu bakte-
rilerin birçok antibiyotiğe direnç geliştirmesine ne-
den olmuştur[1,2]. Acinetobacter türleri birden fazla
mekanizma ile antibiyotik direnci geliştirebilirler ve
bunu antibiyotik varlığında daha kolay ve çabuk ya-
pabilirler[6,8,12,13]. Hızla gelişen direncin nedeni tam
olarak aydınlatılamamakla birlikte antibiyotik kullanı-
mının dirençli suşların seleksiyonuna yol açtığı kabul
edilmektedir. Antibiyotik kullanma alışkanlıkları ve
çevresel faktörlerin katkısı ile antibiyotik direnci has-
taneler, şehirler ve ülkeler arasında farklılık göster-
mektedir[6-8,14,15]. Özellikle beta-laktamlar, ami-
noglikozid ve kinolon kullanımını takiben bu antibi-
yotiklere direncin geliştiği bilinmektedir[4,6,10]. Bu
çalışmada Çaylan ve arkadaşlarının saptadıkları
(%92) gibi, olguların %93.7’si kültür pozitifliğinden
önce antibiyotik aldıkları saptanmıştır[15]. Yarısından
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Tablo 4. Acinetobacter suşlarının antibiyotiklere direnç oranları

Antibiyotik Dirençli suş sayısı/test edilen suş sayısı (%)

Acinetobacter baumanni Acinetobacter lwoffii

• Ampisilin 31/32 (96.9) 22/27 (81.5)

• Ampisilin/sulbaktam 25/29 (86.2) 9/17   (52.9)

• Aztreonam 51/53 (96.2) 13/15 (86.7)

• Piperasilin 51/52 (98.1) 18/27 (66.7)

• Tikarsilin 33/35 (94.3) 14/17 (82.3)

• Tikarsilin/klavulonat 37/53 (69.8) 15/27 (55.5)

• Sefoperazon 45/53 (84.9) 11/15 (73.3)

• Sefotaksim 48/51 (94.1) 18/27 (66.7)

• Seftazidim 42/48 (87.5) 12/14 (85.7)

• Seftriakson 51/53 (96.2) 21/27 (77.8)

• İmipenem 8/53   (15.1) 6/27   (22.2)

• Siprofloksasin 32/53 (60.4) 12/27 (44.4)

• Amikasin 41/53 (77.4) 16/27 (59.3)

• Gentamisin 42/53 (79.2) 17/27 (63)

• Tobramisin 21/53 (39.6) 7/27   (25.9)

• Tetrasiklin 34/38 (89.5) 12/17 (70.6)

• Trimetoprim/sulfametoksazol 42/53 (79.2) 14/27 (51.8)



fazlası da iki ve daha fazla antibiyotik kullanmaktay-
dı. En sık kullanılan antibiyotiklerin yüksek direnç
oranları ile dikkat çeken amikasin, gentamisin, üçün-
cü kuşak sefalosporinler ve kinolonlar olması uygun
antibiyotik kullanımının önemini göstermesi açısın-
dan dikkat çekicidir.

Gür ve çalışma grubu yoğun bakım ünitelerinden
izole edilen nozokomiyal gram negatif mikroorga-
nizmalar içeren çalışmalarında ülkemizde Acineto-
bacter türlerinin pek çok antibiyotiğe yüksek oranda
dirençli olduklarını göstermişlerdir[14]. Bu çalışmada
da gerek A. baumannii gerekse A. lwoffii suşları
pek çok antibiyotiğe yüksek oranda direnç göster-
mişlerdir (Tablo 4).

Bu çalışmada üçüncü kuşak sefalosporinlere kar-
şı yüksek orandaki direnç, ülkemizde yapılan diğer
çalışmalarda da %70-85.7 gibi yüksek oranlarda bil-
dirilmiştir[14-17]. Diğer ülkelerde de benzer şekilde
%66.7-96 gibi yüksek oranlarda saptanan ve muh-
temelen genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlara
bağlı olduğu düşünülen sefalosporin direnci bu grup
antibiyotiklerin dünyanın her yerinde çok yaygın kul-
lanımı ile açıklanabilir[4,6,8,12]. 

Sefalosporin dışındaki diğer beta-laktamlar, am-
pisilin/sulbaktam, trimetoprim-sulfametoksazol di-
rençlerinin de yüksek oranda olması ve bu oranların
ülkemizde yapılan diğer çalışmaların sonuçları ile
uyumlu olması hastanelerimizdeki tehlikenin boyut-
larını göstermektedir[14,15,17,19,20,26]. Ayrıca bu ça-
lışmada imipenem direnci A. baumannii için
%15.1, A. lwoffii için ise %22.2 olarak saptanmış-
tır. Diğer çalışmalarda bu oran %0-42 olarak veril-
miştir[14-16,20]. 

Aminoglikozidler, Acinetobacter infeksiyonları-
nın tedavisinde sık kullanılan ajanlardır. Acinetobac-
ter suşlarında her üç tip aminoglikozid modifiye edi-
ci enzim saptanmıştır. Bazı suşlar birden fazla tipte
aminoglikozid direnç geni içerebilmektedirler
[1,11,18]. Bu çalışmada hastanemizde en sık kullanı-
lan iki aminoglikozid olan amikasin ve gentamisine
yüksek direnç saptanırken daha az kullanılan tobra-
misine direnç A. baumannii için %39.6 iken A.
lwoffii’de %25.9 olarak saptanmıştır. Ülkemizde ya-
pılan çalışmalarda gentamisin direnci %38.4-%96
arasında değişen oranlarda, amikasin direncini ise
%24-77.4 olarak bulunmuştur[15,16,19-22]. 

Bu çalışmada A. baumannii’de %60.4 ve A.
lwoffii’de de %44.4 oranındaki yüksek kinolon di-
renci ülkemizdeki diğer çalışmalarda saptanan %53-
67 oranındaki dirence uyum göstermektedir. Diğer

ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek olan bu
oran ülkemizde Acinetobacter infeksiyonlarındaki
seçeneklerimizi daha da kısıtlamaktadır[14-16,20]. 

Hastane kaynaklı Acinetobacter infeksiyonları-
nın gelişmesinde antibiyotikler dışında da önemi
gösterilen pek çok risk faktörü vardır. Hastanın ileri
yaşta olması, yoğun bakımda yatması, mekanik ven-
tilasyon, intravenöz kateter, idrar sondası, altta ya-
tan kronik hastalıklar Acinetobacter infeksiyonları-
nın gelişiminde etkili oldukları bilinen önemli predis-
pozan faktörlerdir. Hastanede yatan kişilerde prog-
nozu belirleyen bu risk faktörleri genellikle birden
fazladır[4-8,12,15]. Nitekim bu çalışmada olguların
%95’inde birden fazla risk faktörü tespit edilmiştir.

Nozokomiyal Acinetobacter infeksiyonları he-
men her vücut bölgesinde infeksiyon oluşturur. Özel-
likle solunum sistemi ve yara infeksiyonları en sık
izole edildikleri infeksiyonlardır[1,2]. Acinetobacter
türlerinin hastaneye yatan kişilerin solunum siste-
minde sıklıkla kolonize olması özellikle yoğun bakım-
da yatan, ileri yaşta olan ve mekanik ventilasyon uy-
gulanan olgularda pnömoni gelişmesini kolaylaştır-
maktadır. Nitekim nozokomiyal pnömonilerin %3-
26’sını oluştururlar[7,20,23,24]. Ülkemizde ise venti-
lasyona bağlı gelişen Acinetobacter pnömonisi ora-
nı Uzel ve arkadaşlarının çalışmasında %20 olarak
verilmiştir[25]. Bu çalışmada da %40.8 ile saptanan
nozokomiyal pnömoni gelişen hastaların %21.8’in-
de diğer risk faktörlerinin yanı sıra mekanik ventilas-
yon uygulaması saptanmıştır. Acinetobacter pnö-
monisi özellikle yoğun bakımda yatan hastalarda
%30-71 oranında yüksek mortaliteye sahip-
tir[6,23,26]. Bizim olgularımızda da infeksiyona bağlı
mortalitelerin %46.2’sini yoğun bakımda gelişen
pnömoniler oluşturmuştur. Tüm pnömoni olguları-
nın ise %18.7’si kaybedilmiştir. 

İdrar yolu infeksiyonlarında özellikle idrar sonda-
sı olan hastalarda; sonda takılması, idrar torbasının
değiştirilmesi veya idrar örneğinin alınması sırasında
bu etkeni ellerinde taşıyan personelden hastaya geç-
tiği bilinmektedir. Nitekim Acinetobacter türlerinin
hastane personelinin %15-33’ünde ellerinde koloni-
ze olduğu, bu suşları hastalara ve ekipmanlara aktar-
dıkları gösterilmiştir[10,11,27]. Bu çalışmada idrar yo-
lu infeksiyonları nozokomiyal infeksiyonların
%20’sinden sorumlu tutulurken, Villers ve arkadaş-
ları bu oranı %31 ile en sık infeksiyon bölgesi olarak
bildirmişlerdir[4]. Çalışmamızda idrar yolu infeksiyo-
nu gelişen hastaların hepsinde infeksiyon öncesi id-
rar sondasının olması, hasta ve personel arasında
geçişin ve ihmal edilen sonda bakım kurallarının
önemini göstermektedir.
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Hastanede cerrahi yara infeksiyonlarında %16-
18 oranında sorumlu tutulan Acinetobacter türleri,
özellikle acil odalarında yapılan cerrahi girişimler
sonrası gelişen epidemilere yol açmaktadır[4]. Servis-
te Acinetobacter türleri ile kolonize tek bir hasta kı-
sa sürede çevrenin ve diğer hastaların kolonize ol-
masına neden olmaktadır. Özellikle yanık yaraların-
da kolonizasyonu takiben gelişen Acinetobacter in-
feksiyonları mortaliteyi arttırmaktadır[4,6,12]. Bu ça-
lışmada yara infeksiyonları %17.5 oranında saptan-
mıştır. Burada diğer risk faktörlerinin yanı sıra yanlış
profilaktik antibiyotik kullanımının ve sağlık perso-
nelinin uygunsuz koşullarda (iki hasta arası el yıka-
madan pansuman yapma gibi) hasta ile temasının iyi
değerlendirilmesi gereklidir.

Bakteremi sık görülen (%18-20) ve mortalitesi
yüksek (%17-65) bir Acinetobacter infeksiyonudur.
En sık kaynak solunum sistemi infeksiyonları ve int-
ravenöz kateterlerdir[11,13,15]. Özellikle pnömoni ile
birlikte olursa mortalitesi artar. Genellikle invaziv gi-
rişimlerin sık uygulandığı yoğun bakım ünitelerinde
yatan, immünsüpresif hastalarda görülür. Ancak ol-
guların yarıya yakınında kaynak saptanamaz[4,7,8,12].
Bu çalışmada %10 olarak saptanan bakteremi olgu-
ları, infeksiyona bağlı ölümlerin %30.8’inden so-
rumlu tutulmuştur. 

Acinetobacter’lere bağlı menenjitler nadir görü-
len ancak mortalitesi %34-54 arasında değişen
önemli infeksiyonlardır. Yoğun antibiyotik kullanımı,
ventrikülostomi, beş günden fazla tutulan ventriküler
kateterler ve beyin-omurilik sıvı fistülleri gibi risk fak-
törleri menenjit gelişiminde etkilidir[1]. Bu çalışmada-
ki menenjit olgularının hepsinde ventriküler kateter
olması bakım hatalarını ve uygunsuz antibiyotik kul-
lanımının önemi göstermekle birlikte daha fazla ol-
gunun değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Nozokomiyal Acinetobacter infeksiyonlarından
intravenöz kateter infeksiyonları, peritonit ve diğer
infeksiyonlar (göz infeksiyonları, infektif endokardit
vb.) bu çalışmada da olduğu gibi düşük oranlarda gö-
rülür. Kateter infeksiyonları özellikle kateter bakım
kurallarına uyulmayan hastalarda ve diabetik hasta-
larda görülür[4,8,10,12]. Peritonit ise sıklıkla bizim ol-
gularımızda olduğu gibi periton diyalizine bağlı ola-
rak gelişir[1,4]. 

Sonuç olarak çoğu klinisyen çoğul dirençli Aci-
netobacter türlerinin öneminin hala farkında değil-
dir. Acinetobacter türleri gerek hastalar ve servisler
arasında çok hızlı yayılma özellikleri, gerek kısa sü-
rede bir çok antibiyotiğe direnç geliştirip tedavisi güç
infeksiyonlara yol açmaları nedeni ile önemli nozo-

komiyal patojenler arasında yerini almıştır. Sağlık
personelinin bu konuda eğitilmesi ve infeksiyon
kontrol önlemlerinin vakit geçirilmeden alınması ge-
reklidir.
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