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ÖZ
Amaç: Çalışmanın amacı hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde (YYBÜ) yatan hastalardan 2014 ve 2015 yılları
içerisinde gönderilen materyallerin kültür sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Hastalardan alınan örneklerin kültür sonuçları çalışma kapsamında incelendi. İzole edilen bakterilerin
identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle veya Vitek MS 2 cihazı ile; antibiyotik duyarlılıkları ise Clinical and Laboratory
Standard Instute (CLSI) önerileri doğrultusunda yine Vitek MS 2 cihazı ile çalışıldı.
Bulgular: YYBÜ’deki hastalardan gönderilen 297 materyalin 133’ü (%38) kan örneği, 55’i (%18,5) trakeal aspirat kültürü,
48’i (%16,2) konjunktiva, 31’i (%10,4) idrar kültürü, 24’ü (%8) beyin omurilik sıvısı, 12’si (%4) yara kültürü, 9’u (%3) kateter
ve 5’i (%1,7) steril vücut sıvısıdır. İzole edilen gram negatif bakteriler içinde %28,6 ile Klebsiella pneumoniae %23,9 ile
Acinetobacter baumanii en çok izole edilen bakterilerdir.
Sonuçlar: Enterobacteriacea üyesi bakterilerde karbapenem direnci düşüktür. Acinetobacter suşlarında karbapenemlere
karşı direncin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine Acinetobacter suşlarının trimetoprim-sulfametoksazole karşı düşük
direnç göstermeleri göze çarpmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan yoğun bakım, gram negatif bakteriler, antibiyotik duyarlılığı.
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ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate the culture results of patients hospitalized in the neonatal intensive care unit
(NICU) at our hospital during 2014 and 2015.
Material and Methods: In this study, the cultures results of the patients were analyzed. Identification of bacteria was
performed by conventional methods or Vitek MS 2 and antibiotic susceptibility tests were done by Vitek 2 MS according
to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines.
Results: 297 materials sent from NICU consisted of 133 (38%) blood cultures, 55 (18.5%) tracheal aspirates, 48 (16.2%)
conjunctivas, 31 (10.4%) urine cultures, 24 (8%) cerebrospinal fluids, 12 (4%) wound cultures, 9 (3%) catheter tip cultures
and 5 (1.7%) sterile body fluids. Klebsiella pneumoniae (28.6%) and Acinetobacter baumanii (23.9%) were the most
frequently isolated bacteria.
Conclusion: Carbapenem resistance was low for Enterobacteriaceae species. Carbapenem resistance was high and
trimethoprim-sulfamethoxazole resistance was very low for Acinetobacter baumanii
Keywords: Neonatal intensive care unit, gram negative bacteria, antibiotic susceptibility

Giriş

Gereç ve Yöntemler

Enfeksiyonların en sık görüldüğü ve antibiyotiklerin en yaygın
olarak kullanıldığı birimler yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’dir.
Yoğun bakım üniteleri bakterilerde antibiyotik direncinin ortaya
çıkmasında ve yayılmasında en büyük paya sahip ortamlardır
[1]. Yenidoğanlarda enfeksiyon anneden vertikal geçişle
veya doğum sırasında/sonrasında çevreden kaynaklanan
mikroorganizmalarla gelişir [2]. Yenidoğan bebeklerin
immün sisteminin immatür olması, venöz, üriner ve arteriyel
kateterlerin fazla kullanılması, bu bebeklerin ventilatöre daha
fazla bağlanması ve ventilatörde kalma sürelerinin daha uzun
olması gibi nedenler bakterilerin üremesini kolaylaştırır [3].
Bakteriyel enfeksiyonlar yenidoğanlarda önemli morbidite
ve mortalite nedenidir. Bu nedenle yenidoğan yoğun bakım
ünitesinin enfeksiyon etkenleri ve antimikrobiyal direnç
durumunun bilinmesi rasyonel antibiyotik kullanımı açısından
çok önemlidir [4]. Yoğun bakım enfeksiyon etkenleri arasında

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 2014-2015 yılları arasında
yatan hastalardan laboratuvarımıza gönderilen örneklerden
izole edilen izolatlar incelenmiştir. Örnekler, kanlı agar, eosin
metilen blue agar (EMB) veya çukulatamsı agara ekilmiş, 37°C’de
24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda üremesi
olan, izole edilen suşlar çalışmaya dahil edilmiştir. İzole edilen
suşlar Vitek MS (Bio merieux, Fransa) cihazı ile tanımlanmıştır.
Tanımlanan suşların antibiyotik duyarlılıkları Vitek 2 Compakt
(Bio merieux, Fransa) cihazı kullanılarak saptanmıştır.

dirençli gram-pozitif koklar ve kandidaların oranı dikkate
değer bir artış göstermiş olsada; Enterobacteriaceae üyeleri
ve gram-negatif nonfermentatif basiller enfeksiyonların
oluşumunda hala önemli bir yere sahiptir. Birçok araştırma
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli ve Enterobacter
türlerinin ve bunlara ek olarak Pseudomonas aeruginosa ve
Acinetobacter türlerinin YBÜ enfeksiyonlarında en sık görülen
bakteriler arasında olduğunu ortaya koymuştur [5-10].
Bu çalışmada YYBÜ enfeksiyonlarında en önemli etkenler
olan gram negatif bakterilerin çeşitli antibiyotiklere karşı olan
direnç profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bulgular
Gönderilen örneklerden 297 Gram negatif bakteri izole edilmiştir.
En sık izole edilen bakteriler, tüm bakterilerin 201’i (%67,7) olan
Enterobacteriaecea bakterileridir. Bu bakteriler içerisinde de en sık
izole edilen bakteri 85’ini (%28,6) oluşturan Klebsiella pneumoniae’dır.
Tüm bakteri suşlarının sayıları ve yüzdeleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Klinik örneklerden izole edilen bakterilerin dağılımı
Bakteri
n (%)
Enterobacteriaecea
201 (%67,7)
Acinetobacter spp.
71 (% 23,9)
Stenotrophomonas maltophilia
13 (% 4,4)
Pseudomonas aeruginosa
11 (% 3,8)
Haemophilus influenza
1 (% 0,34)
Bakterilerin en sık elde edildiği örnek türlerinin kan kültürleri
ve trakeal aspirat kültürleri olduğu saptanmıştır. Örneklerin,
133’ünü (%38) kan kültürleri ve 55’ini (%18,5) trakeal aspirat
kültürü oluşturmaktadır. Tüm materyaller ve adetleri Tablo
2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Klinik örneklerin dağılımı
Örnek türü
Kan
TAK
Konjunktiva
İdrar
BOS
Yara
Kateter
Steril vücut sıvısı

n (%)
113 (%38)
55 (%18)
48 (%16,2)
31 (%10,4)
24 (%8)
12 (%4)
9 (%3)
5 (%1,7)

Örnek türlerine göre en çok izole edilen bakteriler belirlenmiştir.
Kan kültürlerinden en çok izole edilen bakterinin (38, %33,6)
K. pneumoniae, trakeal aspirat kültürlerinde en çok izole edilen
bakterinin (21, %38,2) A. baumanii olduğu saptanmıştır. Materyallere
göre en çok izole edilen bakteriler Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Materyallere göre en çok izole edilen bakterilerin dağılımı
Materyal
En çok izole edilen bakteri, n (%)
Kan kültürü
K. pneumoniae, 38 (%33,6)
Trakeal aspirat kültürü A. baumanii, 21 (%38,2)
Konjunktiva
A. baumanii, 16 (%33,3)
İdrar kültürü
E. coli, 13 (%41,9)
BOS
K. pneumoniae, 10 (%41,7)
Yara kültürü
K. pneumoniae, 5 (%41,7)
Kateter
K. pneumoniae, 4 (%44,4)
Steril vücut sıvısı
K. pneumoniae, 2 (%40)
Enterobacteriacea üyesi bakterilerde en düşük duyarlılık ampisiline
karşı olup %3,5 olarak bulunmuştur. Bu bakterilerde en yüksek
duyarlılık meropeneme (%92,5) karşı saptanmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Enterobacteriaecea üyesi bakterilerin antibiyotik
duyarlılıkları.
Duyarlı suş
Enterobacteriaecea
n
(%)
Amikasin
180
89,5
Amoksisilin/Klavulanat
55
27,4
Ampisilin
7
3,5
Ertapenem
69
85,2
Imipenem
175
88,4
Meropenem
186
92,5
Seftazidim
107
58,1
Seftriakson
117
60
Siprofloksasin
169
84,9
Trimethoprim/Sulfamethoxazol
159
79,9
Acinetobacter suşlarında en düşük duyarlılık ampisilin-sulbaktam,
sefepim ve seftazidime karşı olup üçünde de %12,7’dir. Bunların
yanısıra trimetrophim-sulfametaksazol duyarlılığı %94,4 ve
kolistin duyarlılığı da %100 olarak tespit edilmiştir (Tablo 5).
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Tablo 5. Acinetobacter baumanii türü bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları
Duyarlı suş
Acinetobacter baumanii
71 adet
n
(%)
Amikasin
16
22,5
Ampisilin/Sulbaktam
8
12,7
Imipenem
10
14,3
Kolistin
71
100
Meropenem
11
15,5
Sefepim
8
12,7
Sefoperazon/Sulbaktam
14
22,2
Seftazidim
8
12,7
Siprofloksasin
11
15,5
Tigesiklin
49
80,3
Trimethoprim/Sulfamethoxazol
67
94,4
S. maltophilia suşlarında levofloksasin ve trimetrophimsulfametaksazol duyarlılıkları %100 olarak belirlenirken, seftazidim
duyarlılığı düşük olup %28,6 olarak bulunmuştur (Tablo 6).
Tablo 6. Stenotrophomonas maltophilia türü bakterilerin
antibiyotik duyarlılıkları
Duyarlı suş
Stenotrophomonas maltophilia13 adet
n
(%)
Levofloksasin
9
100
Seftazidim
2
28,6
Trimethoprim/Sulfamethoxazol
13
100
P. aureginosa suşlarında amikasin, kolistin ve siprofloksasin
duyarlılığı %100 olarak bulunmuştur (Tablo 7).
Tablo 7. Pseudomonas aereginosa türü bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları
Duyarlı suş
Pseudomonas aeruginosa
11 adet
n
(%)
Amikasin
11
100
Imipenem
6
54,5
Kolistin
11
100
Meropenem
6
54,5
Piperasilin / Tazobaktam
7
63,6
Sefepim
8
72,7
Seftazidim
8
72,7
Siprofloksasin
11
100
Bir adet suşu çalışılan Haemophilus influenza ise duyarlılığına
bakılan tüm antibiyotiklere karşı %100 duyarlı bulunmuştur
(Tablo 8).
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Tablo 8. Haemophilus influenza türü bakterilerin antibiyotik
duyarlılıkları
Duyarlı suş
Haemophilus influenza
1 adet
n
(%)
Ampisilin
1
100
Meropenem
1
100
Seftriakson
1
100
Sefuroksim
1
100
Siprofloksasin
0

Tartışma
Yoğun bakım ünitelerindeki en önemli sorunlardan biri
enfeksiyondur. Enfeksiyon, hastaların yoğun bakım ünitelerine
yatış sebebi olabileceği gibi yoğun bakım ünitelerinden de
nozokomiyal olarak edinilebilir [11]. Yoğun bakım üniteleri,
hastaya yapılan invaziv girişimler, mekanik ventilasyon
uygulanması, idrar sondası, damar içi kateter varlığı, periton
diyaliz kateter varlığı, cerrahi operasyon uygulanması, şant varlığı
gibi durumlar nedeniyle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu
birimlerdir [12,13]. YYBÜ’de yatan bebekler immün sistemleri
immatür olduğu ve çoğu zaman altta yatan sebeplerden dolayı
invaziv tanı ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duydukları için,
birçok enfeksiyon açısından risk altındadırlar [14,15].
Çalışmamız için literatür taraması yaptığımızda yenidoğan
yoğun bakım ünitelerindeki hastaları ve Gram negatif
bakterileri kapsayan çalışmalara çok fazla rastlanmamıştır.
Bu çalışma literatüre katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.
Ayrıca çalışmamızda, gerek ülkemizde gerekse yurtdışında
yapılmış olan çalışmaların verilerinin karşılaştırılarak YYBÜ’deki
direnç durumuna ve etkenlerin dağılımına dikkat çekerek
klinisyenlerin mevcut durum hakkında bilgilendirilmesi
amaçlanmıştır. Günümüzde direnç yayılımının hızla kurumdan
kuruma veya bölgeden bölgeye olabilmesi bu verilerin
güncellenmesini zorunlu kılmaktadır.
Renato ve ark.’ın yaptığı YYBÜ’de yatan 6243 hastayı içeren 10
yıllık çalışmada Gram negatif bakteriler içerisinde en çok izole
edilen bakteriler Klebsiella spp. (%51,7) ve E.coli (%18,8)’dir
[16]. Kent ve ark.’ın YYBÜ’de 118 örnekle gerçekleştirdikleri
çalışmada en çok izole edilen Gram negatif bakteriler E.coli
(%51), Klebsiella spp. (%23) ve Enterobacter spp. (%22)’dir.
[17]. Pehlivanoğlu ve ark.’ın çocuk YBÜ (ÇYBÜ) ve YYBÜ’yü dahil
ettikleri çalışmada en çok izole ettikleri Gram negatif bakteriler
Pseudomonas spp. (%33)’dir [18]. Orsi ve ark.’ın ÇYBÜ’de yaptığı
çalışmada Gram negatif bakteriler içerisinde en sık izole edilen
bakteriler K. pneumoniae (%37,7) ’dır [19]. Singh ve ark.’ın YBÜ’de
yatan hastalardan aldıkları 2920 örnek ile gerçekleştirdikleri

çalışmada en çok izole ettikleri Gram negatif bakteriler P.
aeruginosa (%38,17) ve K. pneumoniae (%23,76)’dır [20]. Bizim
çalışmamızda ise en çok izole edilen bakteriler K. pneumoniae
(%28,6) ve A. baumanii (%23,9) olmuştur.
Özçetin ve ark.’nın yaptıkları çalışmada E.coli ve Klebsiella
spp. izolatlarında meropenem duyarlılığı sırasıyla %95,3 ve
%100 oranında saptanmıştır. Pseudomonas spp.’nin en duyarlı
olduğu antibiyotiklerin ise meropenem (%85,8) ve imipenem
(%71,5) olduğu saptanmıştır [21]. Minal ve ark.’ın YYBÜ’de kan
kültürü pozitif 93 örnekle yaptıkları çalışmada Gram negatif
bakterilerden en çok izole edilenler K. pneumoniae (%54,16)
ve E.coli (%29,16) olmuştur. K. pneumoniae izolatlarında en
yüksek duyarlılık oranları polimiksin (%100), levofloksasin
(%88,4) ve imipenemde (%76) görülmüştür. E.coli izolatlarında
da en yüksek duyarlılık oranları polimiksin (%100),
levofloksasin (%92,85) ve imipenemde (%94) görülmüştür
[22]. Şirin ve ark.’ın YBÜ’de yaptıkları 722 P. aeruginosa izolatını
kapsayan çalışmada, en yüksek direnç oranları piperasilin
– tazobaktam (%64), imipenem (%50,2) ve meropenemde
(%51,9) görülmüştür [23]. Lee ve ark.’nın ÇYBÜ’de yaptıkları,
1163 klinik izolat içeren çalışmada Gram negatiflerde P.
aeruginosa, E. coli, Klebsiella pneumoniae en yüksek oranda
izole edilmiştir. P. aeruginosa izolatlarının %34’ü karbapeneme
dirençli olarak saptanmıştır [24]. Bizim çalışmamızda ise bu
çalışmalara paralel olarak Enterobacteriacea üyesi bakterilerde
karbapenem duyarlılığı yüksek bulunmuştur. Kaya ve
ark.’nın ÇYBÜ’de kan kültürlerinden izole edilen bakterileri
inceledikleri
çalışmalarında
Acinetobacter
suşlarının
trimethoprim / sulfamethoxazole karşı duyarlılığı %75 olarak
bulunmuştur [25]. Bizim çalışmamızda ise Acinetobacter
suşlarının trimethoprim/sulfamethoxazole duyarlılığı ise
%94,4 olarak bulunmuştur. Trimethoprim/sulfamethoxazol
dışında Acinetobacter suşlarında tigesiklin duyarlılığı %80,3
ve kolistin duyarlılığı %100 olarak bulunmuştur. Acinetobacter
suşlarının bu üç antibiyotik dışındaki tüm antibiyotiklere
özellikle karbapenemlere karşı oldukça düşük duyarlılık
gösterdikleri tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, özellikle çoklu antimikrobiyal direncinin sık olarak
görüldüğü YYBÜ gibi kliniklerde aktif sürveyans uygulanarak
üreyen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıklarının
takip edilmesinin gerekli olduğu görünmektedir.

Maddi Destek ve Çıkar İlişkisi
Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve
yazarların çıkara dayalı bir ilişkisi yoktur.
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