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ÖZET

Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde bakteremi, s›k rastlanan bir hastane infeksiyonudur. Etkenler her ünite-
ye göre farkl›l›k gösterir. Empirik tedaviler ve koruyucu önlemler her ünitenin kendi verilerine dayanmal›d›r.
Bu amaçla hastanemiz YBÜ’de 1 y›ll›k süreçte 48 saatten uzun süre yatan 331 hastan›n 402 ata¤›nda al›nan
toplam 1090 hemokültür, hastalar da izlenerek de¤erlendirilmifltir. Toplam 216 (%53.7) atakta anlaml› üreme
belirlenmifltir. Üreme saptanan ataklar›n 58 (%26.8)’inde polimikrobiyal üreme saptanm›flt›r. En s›k olarak, s›-
ras›yla plazma koagülaz-negatif stafilokoklar, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas spp. etken olarak belir-
lenmifltir. Üreyen bakteriler ve direnç oranlar› ünitede empirik antibiyotik tedavilerinin güçlü¤ünü, aktif izlem
ve önleyici tedbirlerin artt›r›lmas› gerekti¤ini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yo¤un bak›m ünitesi, Bakteremi, Nozokomiyal infeksiyon

SUMMARY

The Microorganisms Isolated from the Blood Cultures 
in an Intensive Care Unit

Bacteremia is one of the most frequently diagnosed hospital infections in Intensive Care Units (ICU). To
determine agents causing bacteremia in our ICU, a total of 1090 hemocultures from 402 febrile episodes of
331 patients in one year were evaluated. Bacteremia was detected in 216 (53.7%) of the episodes of which
58 (26.8%) were found to be polymicrobial. The most frequent agents were; coagulase-negative staphylococ-
ci, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas spp. Rate of methicilline resistance were 96.8% and 91.6% in
the coagulase-negative staphylococci and Staphylococcus aureus species respectively. The diversity of causa-
tive agents and their resistance patterns shows the difficulty of empirical antibiotic therapy in ICU and the
necessity of an active screening and acceleration of precautions.
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Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), hastaların özellik-
leri ve uygulanan girişimler nedeniyle hastane infek-
siyonlarının en sık rastlanıldığı bölümlerdir[1,2].
YBÜ’de pnömoni ve bakteremi en sık belirlenen kli-
nik tablolardır[3]. Etken bakteriler her hastanede hat-
ta her YBÜ’de farklılık arzeder ve bu yüzden her bö-
lüm kendi florasını bilmeli ve empirik antibiyotik se-
çimini ve infeksiyon kontrol önlemlerini bu bilgiler
ışığında düzenlemelidir[4,5]. 

Bu amaçla hastanemizde, cerrahi-dahili YBÜ’de
bakteremi etkenlerini belirlemeye ve bu sonuçlar ışı-
ğında etkili empirik tedavi seçeneklerini ortaya ko-
yup, infeksiyon kontrol önlemlerini belirlemeye yö-
nelik bir çalışma yapılmıştır.

MATERYAL ve METOD

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
16 yataklı cerrahi-dahili YBÜ’de 48 saatten fazla sü-
relerle yatan ve infeksiyon sorunu/şüphesi olan has-
talar rutin olarak, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından takip edilmeye
ve ortak bir programla izlenmeye başlanmışlardır.
Bu program dahilinde YBÜ’de 01 Nisan 1999-
31 Mart 2000 tarihleri arasında yatırılarak tedavi
gören toplam 331 hasta değerlendirilmiştir. Hasta-
lardan etken izolasyonu için, yüksek ateşli dönemde
hemokültürler alınarak Klinik Bakteriyoloji ve İnfek-
siyon Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda
BACTEC 9042 hemokültür sistemiyle çalışılmıştır.
Olgular rutin olarak bu ünitenin uzmanlarıyla konsül-
te edilerek değerlendirilmiş ve üreyen etkenler yo-
rumlanmıştır. Bakteremi tanısı için “Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC)” tanımları kul-
lanılmıştır[6]. Her ateş atağında varsa biri santral ve-
nöz kateterden olmak üzere 2 aerop hemokültür
alınmış, ayrıca, klinik şüphe varlığında anaerop ve
mantar hemokültürleri de alınmıştır. Hemokültür
alınması sırasında deri %70 alkol ile silinerek temiz-
lenmiş ve farklı enjektörlerle alınan kan örnekleri
BACTEC şişelerine, hasta başında şişelerin ağzı
%70 alkolle silinerek konulmuştur. Üremeler değer-
lendirilirken plazma koagülaz (PK) negatif stafilokok-
lar, difteroid çomaklar, alfa-hemolitik streptokoklar
için en azından iki hemokültürde aynı morfolojik
özelliklere ve antibiyotik duyarlılık paternine sahip
olan üremeler anlamlı kabul edilmiştir. Kateterden
alınan kanda tek başına üreme kolonizasyon olarak
değerlendirilmiş ve klinik bulgularla hasta başında
karar verilmiştir. Candida cinsi mayaların her türlü
üremesi anlamlı kabul edilmiştir. Üreyen bakteriler
konvansiyonel metodlarla isimlendirilmiş ve “Nati-
onal Committee for Clinical Laboratory Standards

(NCCLS)” standartlarına uyularak disk difüzyon yön-
temiyle antibiyotik duyarlılığı belirlenmiştir. Rutin
yöntemler yetersiz kaldığında otomatize sistemler
(Crystal BBL) kullanılmıştır. Vankomisine dirençli en-
terokokların minimal inhibitör konsantrasyon (MIC)
değerleri E-test kullanılarak belirlenmiş ve bu sonuca
göre kararlar alınmıştır.

BULGULAR

Toplam 1 yıl süresince YBÜ’de 48 saatten fazla
sürelerle yatan toplam 331 hasta değerlendirmeye
alınmıştır. Bu hastalara ait epidemiyolojik veriler ve
uygulanan invaziv girişimler Tablo 1 ve Tablo 2’de
gösterilmiştir. Bu hastaların 402 atağında 804’ü ae-
rop, 248’i anaerop ve 38 tanesi de mantar hemo-
kültürü olmak üzere toplam 1090 hemokültür labo-
ratuvarda çalışmaya alınmıştır. Toplam 216 (%53.7)
atakta anlamlı kabul edilen üreme saptanmıştır. Üre-
me saptanan 216 ataktan 58 (%26.8)’inde birden
çok bakteri ve 158 (%73.2)’inde tek bakteri etken
olarak belirlenmiştir. Üreyen bakterilerin dağılımı
Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Polimikrobiyal infeksiyonların tümünde santral
venöz kateter varlığı belirlenmiştir. Kateter ve perifer
kan örneklerinde uyuşmazlıklar değerlendirme dışı
bırakılmıştır. YBÜ için çok önemli bir bakteri olan
vankomisine dirençli enterokok (VRE) tek bakteri
saptanan 2 olgu yanında polimikrobiyal etkenler
arasında da 3 olguda saptanmıştır. Bu bakteriler En-
terococcus faecium olarak tanımlanmış ve E-test ile
MIC değerleri vankomisin için 32-> 256 µg/mL ve
teikoplanin için 24-32 µg/mL arasında değişen de-
ğerlerde bulunmuştur. Bu 5 bakterinin disk difüzyon-
la yapılan antibiyogram değerlendirmesinde tümü
kloramfenikol ve tetrasikline duyarlı, 4’ü siprofloksa-
sine duyarlı olarak bulunmuştur. 

Tek etken olarak belirlenen grupta etkenlerin 91
(%56.7)’i gram-negatif çomak, 51 (%32.3)’i gram-
pozitif kok, 7 (%4.4)’si gram-pozitif çomak, 9
(%5.7)’u Candida olarak belirlenmiştir. En sık belir-
lenen ilk 3 bakteri ise sırasıyla koagülaz-negatif sta-
filokok, Acinetobacter baumannii ve Pseudomo-
nas cinsi bakteriler olmuştur. 

Bu etkenler arasında A. baumannii’ye en etkili
antibiyotikler ve duyarlılıkları sırasıyla netilmisin
(%100), sefoperazon-sulbaktam (%52.3), imipenem
(%51.6), meropenem (%51.6), sefepim (%38.1) ola-
rak belirlenmiştir. 

Pseudomonas cinsi bakteriler için en etkili anti-
biyotikler ve duyarlılıkları ise şöyle sıralanmıştır:
Amikasin (%91.6), siprofloksasin (%81.8), sefopera-
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zon-sulbaktam (%72.7), imipenem (%63.6), mero-
penem (%59,1), seftazidim (%50).

TARTIŞMA

YBÜ’lerde hastane infeksiyonları etkenleri ola-
rak farklı merkezlerden farklı bakteriler bildirilmekte-
dir[7-10]. Bizim çalışmamızda tek etken olarak belirle-
nen grupta etkenlerin 91 (%56.7)’i gram-negatif ço-
mak, 51 (%32.3)’i gram-pozitif kok, 7 (%4.4)’si
gram-pozitif çomak, 9 (%5.7)’u Candida olarak be-
lirlenmiştir. Gram-negatif çomaklar en sık bakteremi
etkenleri olarak göze çarpmaktadır. Benzer bir çalış-
mada YBÜ’de alınan 680 hemokültürden 264
(%38.8)’ünde üreme saptanmış ve bu etkenlerin
%55’i gram-pozitif, %40’ı gram-negatif ve %5’i ana-
erop olarak belirlenmiştir[11]. Çalışmamızda saptadı-
ğımız %26.8’lik polimikrobiyal bakteremi oranı di-
ğer çalışmalarda genelde belirtilmemiş olup oldukça

yüksek bir orandır. Bouza ve arkadaşları, çalışmala-
rında %11 oranında polimikrobiyal bakteremi bildir-
mişlerdir[10]. Çalışmamızdaki yüksek polimikrobiyal
bakteremi oranı diğer etkenler ve direnç sorunuyla
birlikte çapraz infeksiyonların sıklığının ve hastane
infeksiyonları ile mücadelenin yeterince yapılama-
masının bir göstergesi olabilir. YBÜ hasta popülas-
yonunun yaşlı olması, çoğunun operasyon sonrası
hastalar olması ve invaziv girişimlerin çokluğu da bu
etken dağılımına yol açabilecek diğer nedenler ola-
rak düşünülebilir. 

Ülkemizde YBÜ’lerde yapılan çok merkezli çalış-
malarda etkenler arasında en sık belirlenen gram-ne-
gatif çomaklar önceleri sırasıyla Pseudomonas spp.,
Klebsiella spp., Escherichia coli, Acinetobacter
spp. ve Enterobacter spp. iken, sonraki çalışmalar-
da sıralama Pseudomonas spp, E. coli, Acineto-
bacter spp. ve Klebsiella spp. olmuştur[12,13]. Bizim
çalışmamızda ise en sık belirlenen gram-negatif ço-
maklar sırasıyla A. baumannii, Pseudomonas spp.,
Klebsiella spp., Enterobacter spp. ve Stenotrop-
homonas maltophilia olmuştur. 

Gram-pozitif bakteriler arasında ise özellikle PK
negatif stafilokoklar, en sık etkenler arasında bildiril-
mektedir[14,15]. Bunun en önemli nedeni intravaskü-
ler kateterlere yapışabilmeleri; burada infeksiyon
kaynağı olabilmeleridir ve YBÜ’de yapılan invaziv iş-
lemler ve farklı kateter uygulamaları bu bakterilerin
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Tablo 1. Hastaların epidemiyolojik ve klinik özellikleri 

Sayı %

• Yaş grubuna göre 0-5 18 5.4

6-15 9 2.7

16-45 111 33.6

46-65 94 28.4

> 65 99 29.9

• Cinsiyete göre Erkek 209 63.1

Kadın 122 36.9

• Yatış nedenlerine göre Operasyon sonrası 137 41.5

Solunum yetmezliği 62 18.8

Travma 48 14.5

Nörolojik hastalık 37 11.9

İntoksikasyon 11 3.4

Diğer 36 10.9

• YBÜ’de kalış sürelerine göre 48 saat-7gün 182 54.9

> 7 gün 149 45.1

Tablo 2. Hastalara uygulanan invaziv girişimler 

Uygulanan girişim Sayı %

• Santral venöz kateter 246 74.3

• İdrar kateteri 316 96.3

• Arter kateter/kanülü 254 76.7

• Entübasyon 242 73.1



infeksiyon oluşturmaları için ideal ortamı oluştur-
maktadır[16,17]. Kontaminasyon ve infeksiyon ayrı-
mında klinik ve laboratuvar mutlaka birlikte ele alına-
rak değerlendirilmelidir[18]. 

Ünitemizde en büyük sorun oluşturan bakterile-
rin başında A. baumannii gelmektedir. Zaten gide-
rek artan oranlarda nozokomiyal infeksiyonlardan
sorumlu bulunarak dikkat çekmektedir[19,20]. Ayrıca,
karbapenem dirençli kökenler hızla yayılarak salgın-
lar oluşturabilmektedir[21]. Ünitemizde böyle bir sal-
gın yaşanmış ve ancak ünite kapatılarak salgınla ba-
şa çıkılabilmiştir[22]. Çalışma süresinde ise saptanan
31 A. baumannii’den 16 (%51.6)’sı karbapenemle-
re dirençli bulunmuştur. 

Alınan toplam 248 anaerop hemokültürden sa-
dece 1 (%0.4) kültürde anaerobik üreme belirlenmiş-
tir. Bu yüzden ünitemizde anaerobik baktereminin
önemli bir sorun olmadığı, yalnız iyi seçilen hastalar-
da istenmesinin fayda sağlayabileceği görülmüştür. 

Çalışmamızda stafilokoklarda metisilin/oksasilin
direnci oldukça yüksek bulunmuştur (PK negatif stafi-
lokokların %96.8 ve Staphylococcus aureus suşları-
nın %91.6’sı). Bu yüzden stafilokok düşünülen infek-
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Tablo 3. Kan kültürlerinde tek bakteri üremesi

Üreyen bakteri Sayı % Açıklama

• PK negatif stafilokok 32 20.3 31 oksasiline dirençli (%96.8)

• Acinetobacter baumannii 31 19.6 16 karbapenem dirençli (%51.6)

• Pseudomonas spp. 22 13.9 5 Pseudomonas aeruginosa

• Klebsiella spp. 15 9.5 13 Klebsiella pneumoniae 

• Enterobacter spp. 12 7.6 2 Enterobacter cloacae

• Staphylococcus aureus 12 7.6 11 oksasiline dirençli (%91.7)

• Stenotrophomonas maltophilia 7 4.4

• Enterokok 5 3.2 2 vankomisine dirençli Enterococcus faecium

• Serratia marcescens 3 1.8

• Candida spp. 9 5.7 2 Candida albicans

• Diğerleri 10 6.4 2 alfa-hemolitik streptokok 

1 Acinetobacter lwoffii

1 Clostridium spp., 1 Bacillus brevis

1 Corynebacterium pseudogenitalium

1 Corynebacterium renale

1 Corynebacterium pseudodiphtheriticum

2 Corynebacterium spp. 

• Toplam 158 100

Tablo 4. Kan kültüründe polimikrobiyal üreme

Üreyen bakteriler Sayı %

• A. baumannii + PKNS 7 12.2

• A. baumannii + Pseudomonas spp. 5 8.6

• A. baumannii + MRSA 3 5.2

• P. aeruginosa + PKNS 3 5.2

• Enterobacter spp. + PKNS 3 5.2

• Enterobacter spp. + MRSA 2 3.4

• Klebsiella spp. + PKNS 2 3.4

• A. baumannii + Enterobacter spp. 2 3.4

• Pseudomonas spp. + PKNS 2 3.4

• A. baumannii + K. pneumoniae 2 3.4

• P. aeruginosa + K. pneumoniae 2 3.4

• Diğerleri* 25 43.2

• Toplam 58 100

* Diğerleri arasında 3 olguda farklı bakterilerle birlikte
vankomisine dirençli E. faecium üremesi de belirlenmiştir.
MRSA: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus, PKNS:
Plazma koagülaz-negatif stafilokok.
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siyonlarda empirik seçenek olarak glikopeptid kulla-
nımı gerekmektedir. Fakat vankomisine dirençli en-
terokokların bulunduğu bir merkez olarak bu uygula-
ma sorun yaratabilmektedir. 

Görülmektedir ki, merkezimizde empirik tedavi se-
çenekleri oldukça kısıtlı ve risklidir. Bu yüzden infeksi-
yonları önlemek yönünde girişimleri ve çalışmaları ön
planda tutmak gerektiği sonucu çıkarılabilir. Eğitim, alt
yapıyı iyileştirme, izolasyon önlemleri, alkol bazlı hızlı
el dezenfektanlarının kullanımını sağlamak yönünden
çalışmalar ve uygulamalar yapmak için multidisipliner
bir ekiple çalışmalara başlanmıştır. 

Sonuç olarak, YBÜ infeksiyonlarının tedavisinde
o ünitenin verileri en temel dayanak olmalıdır. Et-
kenler izlenirken dinamik bir süreç yaşanıldığı unu-
tulmamalı ve izlem devamlı olmalıdır. 
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