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ÖZET

Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 251 adet gram-negatif bakterinin çeşitli antibiyotiklere
karşı duyarlılıkları agar dilüsyon ve E-test yöntemi ile saptandı. En sık izole edilen gram-negatif bakteriler
arasında Escherichia coli ilk sırada yer almıştır (%31.8). Bunu sırasıyla Pseudomonas aeruginosa (%29.5), Aci-
netobacter baumannii (%18.3) ve Klebsiella spp. (%13.2) izlemektedir. Enterik gram-negatif bakterilerde (E.
coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.) meropenem, siprofloksasin ve sefoperazon-sulbaktam en etkili an-
tibiyotikler olarak belirlenirken, nonfermenter gram-negatif bakterilerden P. aeruginosa için en etkili üç an-
tibiyotik siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam ve piperasilin-tazobaktam; A. baumannii için ise merope-
nem, sefoperazon-sulbaktam ve siprofloksasin olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Gram-negatif bakteriler, Antimikrobiyal ilaç direnci

SUMMARY

The Investigation of Antimicrobial Susceptibilities to the Various Antibiotics of
Gram-Negative Microorganisms Isolated From Hospital Infections

Antimicrobial susceptibilities to the various antibiotics of 251 gram-negative bacteria isolated from
hospital infections were detected by agar dilution and E-test methods. Escherichia coli was the most com-
mon isolate among the gram-negative bacteria (31.8%). The others, isolated were respectively as Pseudo-
monas aeruginosa (29.5%), Acinetobacter baumannii (18.3%) ve Klebsiella spp. (13.2%). Meropenem, cip-
rofloxacin and cefoperazone-sulbactam were detected the most efficient three antibiotics against  enteric
gram-negative bacteria. In the nonfermentative group, the most efficient antibiotics were ciprofloxacin,
cefoperazone-sulbactam and piperacillin-tazobactam for P. aeruginosa; and meropenem, cefoperazone-
sulbactam and ciprofloxacin for A. baumannii.
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Hastane infeksiyonları günümüzde önemli bir
sağlık problemi haline gelmiştir. Genel olarak daha
dirençli mikroorganizmalar etken olduğu için tedavi-
leri daha güç, daha yüksek morbidite ve mortalite ile
seyreden, hastanede daha uzun süre yatmayı gerek-
tiren ve maliyeti daha yüksek olan infeksiyonlar-
dır[1,2].

Gram-negatif mikroorganizmalar son yıllarda
hastane infeksiyonları etkenleri arasında gram-pozi-
tif mikroorganizmalardan sonra ikinci sıraya gerile-
miş olmakla birlikte, her iki grupta da esas önemli
problem çoğul dirençli mikroorganizmalarla ortaya
çıkan hastane infeksiyonlarındaki artıştır[3-5]. Esche-
richia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia gibi
enterik basillerin yanı sıra Pseudomonas, Acineto-
bacter, Stenotrophomonas maltophilia ve Pseudo-
monas cepacia gibi gram-negatif mikroorganizma-
lar da önemli hastane infeksiyonu etkenleridir.
Gram-negatif bakteriler arasındaki çoğul ilaç direnci
nedeniyle tedavide kullanılan antibiyotikler giderek
kullanılamaz hale gelmekte, neredeyse tedavisi im-
kansız infeksiyonlar ortaya çıkmaktadır[6].

Hastane infeksiyonlarının gelişmesini tamamen
önlemek mümkün değildir. Ancak gelişme sıklıkları-
nı buna bağlı olarak da yüksek mortalite ve morbidi-
teyi, maliyeti ve hastanede yatış süresini azaltmak
mümkündür[7]. Bu nedenle etkili hastane infeksiyon
kontrol programlarının geliştirilmesi ve kesintisiz bi-
çimde hizmet vermesi gerektiği bildirilmektedir[8].
İnfeksiyon kontrol ve antibiyotik kontrol politikaları-
nın ve yöntemlerinin geliştirilmesi, düzenli sürveyans
programlarının uygulanması, salgınların incelenme-
si, eğitim çalışmalarının yapılması ve antimikrobiyal
direnç durumunun takip edilmesi gerekliliği vurgu-
lanmaktadır[1,8].

Çalışmamızda, hastanemizde nozokomiyal infek-
siyon etkeni olarak izole edilen gram-negatif bakteri-
lerin dağılımı ve çeşitli antibiyotiklere olan duyarlılık-
ları, ampirik tedavinin yönlendirilmesi ve daha sonra
yapılacak benzer çalışmalara bir temel oluşturması
amacıyla agar dilüsyon yöntemiyle belirlenmiştir.

MATERYAL ve METOD

Çalışma, Ocak 1998-Temmuz 1998 tarihleri
arasında laboratuvara dayalı sürveyans yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalık-
ları ile Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratu-
varlarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve
hasta ziyareti sonrasında hastane infeksiyonu etkeni
olduğu tanımlanan 251 adet gram-negatif bakteri
yer almıştır.

Hastaların klinik ve laboratuvar verileri hasta
dosyalarından, ateş ve ilaç çizelgelerinden ve hasta-
yı izleyen doktordan öğrenildi; hastane infeksiyonu
tanısı “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” tanımlarına göre kondu[9,10]. Dahiliye-He-
matoloji ve Onkoloji bölümleri çalışma dışı bırakıldı.

Rutin laboratuvarda kan, idrar, yara, apse, beyin
omurilik sıvısı (BOS) ve plevral sıvı örneklerinden
klasik yöntemlerle izole edilen; endotrakeal aspirat
örneklerinin kantitatif kültüründe ise 105 koloni/mL
yoğunlukta üremesi olan gram-negatif bakteriler
BBL Crystal Enteric/Nonfermentative ID Kit (Bec-
ton Dickinson, USA) kullanılarak tanımlandı.

Çalışmamızda kullanılan bakterilerin minimum
inhibitör konsantrasyonu (MİK) düzeylerinin tayini
“National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS)” standartlarına uygun olarak
agar dilüsyon yöntemi ile belirlendi[11]. Sefoperazon-
sulbaktam duyarlılığı ise E-test yöntemi ile değerlen-
dirildi. Kontrol suşu olarak enterik gram-negatif bak-
terilerin duyarlılığının araştırıldığı her çalışma serisin-
de E. coli ATCC 25922; nonfermentatif gram-nega-
tif bakterilerin duyarlılığının araştırıldığı her çalışma
serisinde ise Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853 kullanıldı. Elde edilen sonuçlar MİK50, MİK90
ve duyarlı suş yüzdesi olarak gösterildi.

BULGULAR

Çalışmada, nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak
izole edilen 251 bakterinin tanımlanması sonucunda
80 E. coli, 74 P. aeruginosa, 46 Acinetobacter ba-
umannii, 33 Klebsiella (16 K. pneumoniae, 17 K.
oxytoca), 10 Enterobacter (dokuz E. cloacae, bir E.
agglomerans), üç Proteus vulgaris, iki Chromobac-
terium violescens, bir Stenotrophomonas maltop-
hilia, bir Burkholderia cepacia ve bir Pseudomonas
putida’nın etkenleri oluşturduğu belirlendi.

Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edi-
len gram-negatif bakteriler değişik kliniklerde yatan
hastalardan elde edilen örneklerden izole edilmiştir.
Dahiliye-Hematoloji ve Dahiliye-Onkoloji klinikleri
çalışma kapsamına alınmadığı göz önüne alınarak
değerlendirildiğinde yoğun bakım üniteleri (anestezi
YBÜ, nöroşirürji YBÜ, genel cerrahi YBÜ, göğüs
hastalıkları YBÜ, kardiyovasküler cerrahi YBÜ, acil
YBÜ ve koroner YBÜ), pediatri ve genel cerrahi ser-
visleri izolatların en sık elde edildiği klinikler olarak
belirlenmiştir. İzole edilen gram-negatif bakterilerin
kliniklere göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Hastanemizde gram-negatif bakterilerin izole
edildiği en sık nozokomiyal infeksiyonlar üriner sis-
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tem infeksiyonları (%45)’dır. Bunu pnömoniler
(%29.5), cerrahi alan infeksiyonları (%17.5), bakte-
remiler (%4.4) ve diğerleri (%3.6) izlemektedir.

Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edi-
len gram-negatif bakteriler arasında E. coli ilk sıra-
da (%31.8) yer almıştır. Bunu sırasıyla P. aerugino-
sa (%29.5), A. baumannii (%18.3) ve Klebsiella
spp. (%13.2) izlemektedir. Üriner sistem infeksi-
yonlarından en sık izole edilen patojen E. coli olup,
Klebsiella spp. ve P. aeruginosa ikinci ve üçüncü
sırada izole edilmişlerdir. Pnömoni olgularında ise P.
aeruginosa ve A. baumannii suşları en sık izole
edilen patojenlerdir. İzolatların elde edildikleri klinik
örneklere ve nozokomiyal infeksiyon bölgesine gö-
re dağılımları sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’te sunul-
muştur.

Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edi-
len enterik gram-negatif bakterilerde meropenem,
siprofloksasin ve sefoperazon-sulbaktam en etkili üç
antibiyotiktir (Tablo 4). Nonfermenter gram-negatif
bakterilerden P. aeruginosa için en etkili üç antibi-
yotik siprofloksasin, sefoperazon-sulbaktam ve pipe-
rasilin-tazobaktam iken, A. baumannii için en etkili
üç antibiyotik meropenem, sefoperazon-sulbaktam
ve siprofloksasin olarak saptanmıştır (Tablo 5). No-
zokomiyal infeksiyon etkeni enterik ve nonfermen-
ter gram-negatif bakterilerin çalışılan antibiyotikler
için MİK50 ve MİK90 değerleri Tablo 4 ve Tablo 5’te

gösterilmiştir. Özellikle P. aeruginosa ve A. ba-
umannii izolatlarında çalışılan antibiyotikler için
MİK50 ve MİK90 değerlerinin yüksek olduğu görül-
müştür.

TARTIŞMA

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanı-
mı sonucu birçok antibiyotiğe dirençli gram-negatif
bakteri suşlarının ortaya çıkması, özellikle kritik has-
talarda ciddi problemlere yol açmakta, mortalite ve
morbiditeyi arttırmaktadır[5,12-14]. Bu etkenlerin te-
davide kullanılan antibiyotiklere olan duyarlılıklarının
belirlenmesi ve takip edilmesi klinikte önem kazan-
maktadır[1,4,5].

Çalışmamızda nozokomiyal infeksiyon etkeni
olarak en sık izole edilen gram-negatif bakteriler ara-
sında E. coli ilk sırada yer almıştır (%31.8). Daha
sonra sırasıyla P. aeruginosa (%29.5), A. bauman-
nii (%18.3) ve diğerleri gelmektedir. Çalışmamızda
izole edilen bakterilerin genel olarak %40’ı, A. ba-
umannii suşlarının ise %67’si YBÜ izolatıdır.

E. coli hastane ortamında güç yaşayan bir bak-
teri olduğundan bu bakteriye bağlı hastane infeksi-
yonlarının çoğu endojendir ve bağırsak florasından
köken almaktadır. Bununla birlikte son yıllarda çoğul
dirençli suşlarla gelişen hastane infeksiyonları bildiril-
mektedir. Bu direnç genişlemiş spektrumlu beta-lak-
tamaz (GSBL) ile oluşmaktadır. Ülkemizde 1996 yı-
lında sekiz merkezin YBÜ’sünden izole edilen gram-
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Tablo 1. İzole edilen bakterilerin kliniklere göre dağılımı

Mikroorganizma YBÜ1 PED DAH2 GC NRL FTR ORT ÇC DCB3 DDB4 Toplam

• E. coli 11 23 7 10 4 7 3 4 6 5 80

• K. pneumoniae 4 4 1 - 1 1 1 2 2 - 16

• K. oxytoca 1 8 2 - - 1 1 2 2 - 17

• Enterobacter spp. 4 2 - 2 - 1 1 - - - 10

• Proteus spp. - - - - 1 - - 1 1 - 3

• P. aeruginosa 46 7 2 6 3 2 - - 7 1 74

• A. baumannii 31 1 1 2 6 - 4 1 - - 46

• C. violaceum 1 - - - - - 1 - - - 2

• P. putida 1 - - - - - - - - - 1

• S. maltophilia - 1 - - - - - - - - 1

• B. cepacia - - - 1 - - - - - - 1

• Toplam 99 46 13 21 15 12 11 10 18 6 251
1 Anestezi-reanimasyon, beyin cerrahi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, acil servis, koroner ve kardiyovasküler cerrahi YBÜ’leri.
2 Hematoloji ve onkoloji bölümleri çalışma dışında bırakılmışlardır.
3 Plastik cerrahi, üroloji, kadın-doğum, kulak-burun-boğaz.
4 Kardiyoloji, infeksiyon hastalıkları, dermatoloji.



negatif bakterilerle yapılan sürveyans çalışmasında
seftazidime dirençli E. coli’lerin %12.1’inde GSBL
bulunduğu saptanmıştır[15]. Hastanemizde yapılan
başka bir çalışmada, nozokomiyal infeksiyon etkeni
E. coli’lerde GSBL bulunma sıklığı %12.2 olarak
saptanmıştır[16]. Bu çalışmadaki suşların duyarlılık

sonuçları diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik
göstermektedir[5,15,17,18].

Çalışmamızda Klebsiella türleri beklenenden da-
ha az sıklıkta gözlenmiştir (%13.2). GSBL üretimi
Klebsiella türleri arasında giderek artış göstermekte-
dir[19]. Hastanemizde daha önce yapılan nozokomi-
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Tablo 3. İzolatların elde edildikleri infeksiyon bölgesine göre dağılımları

İnfeksiyon bölgesi

Üriner infeksiyon Pnömoni Cerrahi alan Bakteremi Diğer* Toplam

Bakteri Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

• E. coli 56 (22.3) 5 (2.0) 15 (5.9) 1 (0.4) 3 (1.2) 80 (31.8)

• P. aeruginosa 18 (7.3) 37 (14.7) 11 (4.4) 4 (1.6) 4 (1.6) 74 (29.5)

• A. baumannii 4 (1.6) 27 (10.8) 9 (3.6) 4 (1.6) 2 (0.8) 46 (18.3)

• K. pneumoniae 14 (5.6) 1 (0.4) 1 (0.4) - - 16 (6.4)

• K. oxytoca 14 (5.6) - 1 (0.4) 2 (0.8) - 17 (6.8)

• Enterobacter spp. 3 (1.2) 2 (0.8) 5 (2.0) - - 10 (4.0)

• P. vulgaris 3 (1.2) - - - - 3 (1.2)

• C. violaceum - 1 (0.4) 1 (0.4) - - 2 (0.8)

• P. putida - 1 (0.4) - - - 1 (0.4)

• S. maltophilia 1 (0.4) - - - - 1 (0.4)

• B. cepacia - - 1 (0.4) - - 1 (0.4)

• Toplam 113 (45.0) 74 (29.5) 44 (17.5) 11 (4.4) 9 (3.6 ) 251 (100)

* Santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kulak, cilt infeksiyonları.

Tablo 2. Mikroorganizmaların izole edildikleri klinik örneklere göre dağılımı

İzole edildiği klinik örnek

Trakeal Plevral Kemik 
Bakteri aspirat* Balgam sıvı Yara İdrar Kan iliği BOS Şant Apse Toplam

• E. coli 5 - - 15 56 1 - 1 1 1 80

• P. aeruginosa 35 2 - 11 18 4 - 1 2 1 74

• A. baumannii 24 3 - 9 4 4 - 2 - - 46

• K. pneumoniae - - 1 1 14 - - - - - 16

• K. oxytoca - - - 1 14 1 1 - - - 17

• Enterobacter spp. - 1 1 5 3 - - - - - 10

• P. vulgaris - - - - 3 - - - - - 3

• C. violasceum 1 - - 1 - - - - - - 2

• P. putida - 1 - - - - - - - - 1

• S. maltophilia - - - - 1 - - - - - 1

• B. cepacia - - - 1 - - - - - - 1

• Toplam 65 7 2 44 113 10 1 4 3 2 251

* Endotrakeal aspirat kültürlerinde 10-5 sulandırımdaki üremeler anlamlı kabul edilmiştir. 

BOS: Beyin omurilik sıvısı.



Flora 2005;10(1):30-3734

Dizbay M, Arman D.
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Gram-Negatif Mikroorganizmaların

Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn Vitro Duyarlılığının Araştırılması

Tablo 4. Nozokomiyal infeksiyon etkeni enterik gram-negatif bakterilerin çalışılan antibiyotiklere duyarlı-
lık durumları

MİK (µg/mL) Duyarlılık

Mikroorganizma MİK aralığı MİK50 MİK90 Sayı %

Escherichia coli (n= 80)

Amikasin ≤ 1 - ≥ 128 ≤ 1 64 69 86.2

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 ≤ 1 ≥ 128 61 76.2

Siprofloksasin ≤ 0.25 - ≥ 16 ≤ 0.25 ≥ 16 63 78.8

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 ≤ 1 8 75 93.8

Meropenem ≤ 0.25 - ≥ 32 ≤ 0.25 1 79 98.7

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 ≤ 0.5 ≥ 32 56 70

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 8/4 ≥ 256/4 51 63.8

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 ≤ 2 ≥ 128 59 73.8

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - ≥ 128 1 16 75 93.8

Klebsiella pneumoniae (n= 16)

Amikasin ≤ 1 - 64 4 64 11 68.8

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 ≤ 1 ≥ 128 8 50

Siprofloksasin ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.25 16 100

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 4 ≥ 128 9 56.3

Meropenem ≤ 0.25 ≤ 0.25 ≤ 0.25 16 100

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 ≤ 0.5 ≥ 32 11 68.8

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 ≤ 2/4 ≥ 256/4 8 50

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 ≤ 2 ≥ 128 8 50

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - ≥ 128 2 32 14 87.6

Klebsiella oxytoca (n= 17)

Amikasin ≤ 1 - 64 4 32 12 70.6

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 ≥ 128 ≥ 128 7 41.1

Siprofloksasin ≤ 0.25 - ≥ 16 ≤ 0.25 2 15 88.2

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 4 ≥ 128 11 64.7

Meropenem ≤ 0.25 - 0.5 ≤ 0.25 ≤ 0.25 17 100

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 4 ≥ 32 8 47

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 64/4 ≥ 256/4 7 41.1

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 ≥ 128 ≥ 128 4 23.5

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - ≥ 128 4 64 13 76.4

Enterobacter spp. (n= 10)

Amikasin ≤ 1 - ≥ 128 4 32 7 70

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 ≥ 128 ≥ 128 4 40

Siprofloksasin ≤ 0.25 - ≥ 16 ≤ 0.25 2 8 80

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 8 32 8 80

Meropenem ≤ 0.25 - ≥ 32 ≤ 0.25 4 9 90

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 1 ≥ 32 6 60

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 ≤ 2/4 ≥ 256/4 6 60

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 32 ≥ 128 4 40

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - 16 4 16 10 100



yal infeksiyon etkeni Klebsiella izolatlarında GSBL
oluşturma sıklığı %33 olarak saptanmıştır[16]. Çalış-
mamızda hastanemizde izole edilen K. pneumoniae
suşları arasında meropenem ve siprofloksasine di-
renç gözlenmemiştir. Seftazidim direnci ise %50 ola-
rak bulunmuştur. K. oxytoca suşları arasında ise yi-
ne meropeneme direnç gözlenmemiş, 2 (%11.8) suş
siprofloksasine dirençli bulunmuştur. Seftazidim di-
renci ise bu grupta %58.9 olarak saptanmıştır.
GSBL üretiminin Klebsiella türleri arasında yaygın
olması nedeniyle beta-laktamaz inhibitörlü kombi-
nasyonların etkili olması beklenebilir. Bu çalışmada
Klebsiella türleri arasında sefoperazon-sulbaktam
direnci %18.2 olarak saptanırken, piperasilin-tazo-
baktam direnci %54.6 olarak bulunmuştur. Aradaki
duyarlılık farkı, beta-laktamaz inhibitörlerinin etkin-
liklerinin farklılığından ziyade piperasilin ile sefope-
razonun etkinliklerinin farklı olabileceğini göster-
mektedir. Ancak çalışmamızda bu iki ajanın etkinliği
ayrıca değerlendirilmediğinden bu konuyu açıklığa

kavuşturabilmek için ayrıca kurgulanmış çalışmalara
gereksinim vardır.

Mortalite açısından bağımsız bir risk faktörü ola-
rak kabul edilen P. aeruginosa başta YBÜ’de olmak
üzere tedavisi oldukça güç, mortal seyreden infeksi-
yonlara neden olmaktadır[20]. Karbapenemler, sefo-
perazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, amika-
sin ve siprofloksasin tedavide en etkili antibiyotikler-
dir. YBÜ’deki izolatlarda duyarlılık oranları daha dü-
şüktür[17,18,20,21]. Çalışmamızda %62’si YBÜ izola-
tı olan P. aeruginosa suşlarının çalışılan antibiyotik-
lere direnç oranları YBÜ’de yapılan sürveyans çalış-
malarında elde edilen sonuçlarla paralellik göster-
mektedir[18,22,23].

Esas olarak YBÜ’lerde fırsatçı infeksiyonlara ne-
den olan izole edilen A. baumannii son yıllarda has-
tane infeksiyonu epidemilerinde giderek artan sıklık-
ta rapor edilmektedir[24]. Çalışmamızda izole edilen
46 A. baumannii suşunun 31 (%67.4)’i YBÜ izola-
tıdır. En sık oluşturdukları hastane infeksiyonları
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Tablo 5. Nozokomiyal infeksiyon etkeni nonfermentatif gram-negatif bakterilerin çalışılan antibiyotiklere
duyarlılık durumları

MİK (µg/mL) Duyarlılık

Mikroorganizma MİK aralığı MİK50 MİK90 Sayı %

Pseudomonas aeruginosa (n= 74)

Amikasin ≤ 1 - ≥ 128 16 ≥ 128 42 56.8

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 ≥ 128 ≥ 128 31 41.9

Siprofloksasin ≤ 0.25 - ≥ 16 ≤ 0.25 ≥ 16 45 60.8

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 32 ≥ 128 22 29.8

Meropenem ≤ 0.25 - ≥ 32 16 ≥ 32 30 40.5

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 32 ≥ 32 21 28.4

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 32/4 ≥ 256/4 43 58.1

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 64 ≥ 128 10 13.5

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - ≥ 128 16 ≥ 128 44 59.5

Acinetobacter baumannii (n= 46)

Amikasin ≤ 1 - ≥ 128 64 ≥ 128 16 34.8

Seftazidim ≤ 1 - ≥ 128 64 ≥ 128 14 30.5

Siprofloksasin ≤ 0.25 - ≥ 16 4 ≥ 16 20 43.5

Sefepim ≤ 1 - ≥ 128 16 ≥ 128 16 34.8

Meropenem ≤ 0.25 - ≥ 32 2 ≥ 32 28 60.9

Gentamisin ≤ 0.50 - ≥ 32 16 ≥ 32 19 41.3

Piperasilin-tazobaktam ≤ 2/4 - ≥ 256/4 256/4 ≥ 256/4 11 23.9

Sefotaksim ≤ 2 - ≥ 128 128 ≥ 128 10 21.7

Sefoperazon-sulbaktam ≤ 0.50 - ≥ 128 16 64 23 50



pnömonidir (%58.7). Bunu sırasıyla cerrahi alan in-
feksiyonları (%19.6), bakteremi (%8.7) ve üriner sis-
tem infeksiyonları (%8.7) izlemektedir. Çoklu ilaç di-
renci nedeniyle Acinetobacter türleri ile oluşan in-
feksiyonlarda tedavide güçlük yaşanmaktadır. Karba-
penemler, aminoglikozidler ve sefoperazon-sulbak-
tam en etkili antibiyotikler olarak görülmekte-
dir[18,20,21,23]. Sulbaktamın Acinetobacter suşları-
na karşı antibakteriyel etkisi vardır. Diğer beta-lak-
tam antibiyotiklerle kombine kullanımı etkinliğini
arttırır ve direnç gelişimini geciktirir[21]. Ancak ülke-
mizdeki Acinetobacter türleri arasındaki PER-1 en-
ziminin yaygın olması nedeniyle tazobaktama di-
rençli olabileceği ve sulbaktama duyarlılığın azalabi-
leceği göz önünde tutulmalıdır[20].

Çalışmamızda A. baumannii izolatları üzerine en
etkili antibiyotikler olarak meropenem ve sefopera-
zon-sulbaktam bulunmuştur. Duyarlılık oranları sıra-
sıyla %60.9 ve %50 olarak saptanmıştır. Piperasilin-
tazobaktama duyarlılığı ise ancak %23.9 olarak gö-
rülmüştür. Aminoglikozidler arasında netilmisin Aci-
netobacter türlerine karşı en etkili antibiyotik olarak
görülmektedir. Bir çalışmada amikasin duyarlılığı
%36 iken, netilmisin duyarlılığı %84, diğer bir çalış-
mada ise amikasine duyarlılık yok iken netilmisin du-
yarlılığı %72 olarak saptanmıştır[23,24]. Bizim çalış-
mamızda amikasin duyarlılığı %34.8, gentamisin du-
yarlılığı %41.3 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda
A. baumannii izolatları arasında seftazidim direnci
ise %69.5 olarak bulunmuştur. Seftazidim direncinin
yüksek oluşunun nedeni olarak ülkemizde Acineto-
bacter türleri arasında PER-1 beta-laktamaz enzimi-
nin yaygın oluşu söylenebilir[20]. Sefoperazon-sul-
baktama direncin düşük olmasını sulbaktamın Aci-
netobacter türleri üzerine olan antibakteriyel etkisi
ile açıklamak mümkün olabilir. Direnç oranlarımız,
Türkiye’de YBÜ izolatlarının antibiyotik duyarlılıkla-
rının belirlendiği diğer çalışmaların sonuçları ile ben-
zerdir[15,17,18].

Enterobacter türlerinde özellikle profilaktik ola-
rak ikinci veya üçüncü kuşak sefalosporinlerin kulla-
nımından sonra çoğul dirençli suşların ortaya çıktığı
gözlenmiştir[6]. Enterobacter türleri arasında beta-
laktam direnci yanı sıra aminoglikozid ve diğer anti-
biyotiklere direnç de birlikte bulunabilir. Sonuçlarımı-
za göre hastanemizde izole edilen Enterobacter tür-
leri üzerine en etkili antibiyotikler olarak sefopera-
zon-sulbaktam (%100), meropenem (%90), siprof-
loksasin (%80) ve sefepim (%80) bulunmuştur. Sefo-
taksim ile sefoperazon-sulbaktam arasındaki belirgin
direnç farkının olması; beta-laktamaz inhibitörlerinin

de etkisiz olduğu göz önüne alındığında, çalışılan suş
sayısının az olmakla birlikte, sefotaksim ve sefopera-
zonun etkinliklerinin farklı olması ile açıklanabilir. 

Sonuç olarak; hastanemizde nozokomiyal infek-
siyon etkeni olarak izole edilen gram-negatif bakte-
riler arasında özellikle P. aeruginosa ve A. bauman-
nii izolatlarının sık infeksiyon etkeni olarak saptan-
ması merkezler arasında farklılık olabileceğini ve bu
nedenle her merkezin kendi verilerini toplamaya ve
takip etmeye gereksinimi olduğunu bir kez daha gös-
terirken; bu izolatlar arasında antimikrobiyal ajanla-
ra karşı gözlenen yüksek direnç oranları, antibiyotik
kullanım politikalarının geliştirilmesi ve etkin infeksi-
yon kontrol önlemlerinin uygulanması gerekliliğini
vurgulamaktadır.
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