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ÖZ
Amaç: Enterobacterales takımı içerisindeki bakteriler, insanlarda çok çeşitli hastalıklar oluşturabilmektedirler.
Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürlerinden
izole edilen Enterobacterales takımı içerisindeki bakterilerin cins/tür dağılımının incelenmesi ve antimikrobiyal
duyarlılıklarının araştırılmasıdır.
Yöntem: Temmuz 2014 ile Nisan 2018 tarihleri arasında kan kültürlerinde üreyen Enterobacterales takımı
üyeleri, çalışmaya dâhil edilmiştir. Bakterilerin tanımlanması için MALDI-TOF MS yöntemi kullanılmıştır.
İzolatların antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının saptanması amacıyla otomatize sistem (2014 ile 2018 yılları
arasındaki izolatlar için VITEK 2 Compact, 2018 yılı izolatları için BD Phoenix) ve disk difüzyon testi kullanılmıştır.
Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST rehberindeki sınır değerlere göre değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kan kültürlerinden toplam 1.765 adet Enterobacterales üyesi bakteri izole edilmiştir. Sırasıyla en sık
Escherichia coli (%47.6), Klebsiella (%34.1), Enterobacter (%6), Proteus (%4.4) ve Serratia spp. (%3.5) izole
edilmiştir. Salmonella, Citrobacter, M. morganii, Pantoea, Raoultella ve Providencia spp. kandan izole edilen
diğer Enterobacterales üyeleri olmuştur. E. coli, Klebsiella ve Enterobacter spp. izolatlarında en düşük direnç
oranının görüldüğü antibiyotikler meropenem ve amikasin olmuştur. Bununla birlikte, Klebsiella izolatlarında
%21.1 oranında meropenem direnci gözlenmiştir. Proteus izolatlarına karşı en etkili antibiyotikler meropenem
ve piperasilin-tazobaktam olmuş, bu antibiyotiklere karşı direnç gözlenmemiştir. Serratia izolatlarında en düşük
direnç oranının görüldüğü antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazol (%0) olmuştur. Salmonella izolatlarında
%26.1 oranında siprofloksasin direnci saptanırken; trimetoprim-sülfametoksazol ile ampisiline karşı direnç
saptanmamıştır. Citrobacter izolatlarında meropenem, amikasin ve sefepime karşı direnç saptanmamıştır.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarının, Enterobacterales kaynaklı bakteriyemilerin tedavisinde uygulanacak
antibiyotiklerin seçiminde yol gösterici olabileceği; ayrıca bakteriyemi etkeni Enterobacterales üyelerinin
dağılımı konusundaki epidemiyolojik bilgi gereksinimini karşılayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Enterobacterales, epidemiyoloji, kan kültürü, antimikrobiyal duyarlılık testi, antibiyotik
duyarlılık testi
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Objective: Members of Enterobacterales can cause various diseases in humans. The objective of this study was
to determine the genus/species distribution and antimicrobial susceptibilities of Enterobacterales isolated from
blood cultures in Central Laboratory of Hacettepe University Hospital.
Method: Enterobacterales isolated from blood between July-2014 and April-2018 were included in the study.
MALDI-TOF MS was used for the identification of isolates. Antimicrobial susceptibilities were determined with
automated system (VITEK 2 Compact for the isolates between 2014 and 2018; BD Phoenix for the isolates in
2018) and disk diffusion method. Results of antimicrobial susceptibility testing were interpreted according to
EUCAST breakpoints.
Results: In total, 1765 isolates belonging to the order Enterobacterales were isolated from blood cultures. The
most common microorganisms were Escherichia coli (47.6%), Klebsiella (34.1%), Enterobacter (6%), Proteus
(4.4%) and Serratia spp. (3.5%), respectively. The remaining isolates included Salmonella, Citrobacter, M.
morganii, Pantoea, Raoultella and Providencia spp. The lowest resistance rates among E. coli, Klebsiella and
Enterobacter spp. isolates were observed against meropenem and amikacin. However, 21.1% of Klebsiella
isolates were resistant to meropenem. The most active antimicrobials against Proteus isolates were piperacillintazobactam and meropenem. Resistance was not observed against piperacillin-tazobactam and meropenem
among Proteus isolates. The most active antimicrobial against Serratia isolates was trimethoprim/
sulfamethoxazole with a resistance rate of 0%. Resistance was not noted against ampicillin and trimethoprim/
sulfamethoxazole among Salmonella isolates, whereas 26.1% of isolates were resistant to ciprofloxacin. All
Citrobacter isolates were susceptible to meropenem, amikacin and cefepime.
Conclusion: Findings of our study may guide the selection of proper antimicrobials for the treatment of
bacteremia caused by Enterobacterales. Furthermore, this study provides important epidemiological information
regarding the distribution of members of Enterobacterales causing bacteremia.
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GİRİŞ
Enterobacteriaceae ailesi, tıbbi öneme sahip birçok
bakteri cinsi ve türünü barındırmaktadır. Bu aile içerisinde bulunan bakterilerin ortak özellikleri arasında
Gram-negatif olmaları, spor oluşturmamaları, fakültatif anaerop olmaları, glukozu fermente etmeleri,
nitratı nitrite indirgemeleri, katalaz testlerinin pozitif
olması ve oksidaz testlerinin negatif olması
(Plesiomonas hariç) sayılabilir(1). Toprakta, suda, bitkilerde yaygın olarak bulunan bu bakteriler, ayrıca
insanların ve birçok hayvanın bağırsak florasının
önemli bir bölümünü oluşturur. Enterobacteriaceae
ailesi üyeleri aynı zamanda insanlarda çok çeşitli hastalıklar oluşturabilmektedirler. Tüm bakteriyemilerin
üçte birinden, üriner sistem enfeksiyonlarının
%70’inden fazlasından ve birçok intestinal enfeksiyondan sorumludurlar(2). Sonuçları 2016 yılında
yayınlanan taksonomik bir çalışma sonrasında; daha
önce Enterobacteriaceae ailesi içerisinde yer alan
bazı cinsler, Enterobacterales takımı içerisinde oluşturulan başka aileler içerisine aktarılmıştır. Bu cinslere örnek olarak Proteus, Morganella, Providencia,
Serratia, Yersinia, Erwinia, Pantoea ve Hafnia
verilebilir(3).
Çalışmamızın amacı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
Merkez Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürlerinden izole edilen Enterobacterales takımı içerisindeki
bakterilerin cins/tür dağılımının incelenmesi ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılmasıdır. Literatürde
taksonomik değişikliklerden önce yayınlanan çalışmalarla da uyumu sağlamak amacıyla; çalışmamız,
kan kültürlerinden izole edilen ve daha önce
Enterobacteriaceae ailesi içerisinde yer alan cinsleri
de kapsamaktadır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul’u tarafından
(20.04.2021 tarih ve GO 21/547 kayıt numarası)
onaylanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez
Laboratuvarı’na Temmuz 2014 ile Nisan 2018 tarihleri

arasında gönderilen kan kültürlerinde üreyen
Enterobacterales takımı üyeleri çalışmamıza dâhil
edilmiştir. Her hastadan tek izolat çalışmamıza alınmıştır.
Kan kültürlerinin inkübasyonu için 2014-2018 yılları
arasında BacT/ALERT (bioMérieux, Fransa) kan kültürü sistemi, 2018 yılında ise BD BACTEC™ FX (BD, ABD)
kan kültürü sistemi kullanılmıştır. Bakterilerin tanımlanması için MALDI-TOF MS yöntemi [2014 ile 2018
yılları arasındaki izolatlar için VITEK MS (bioMérieux,
Fransa), 2018 yılı izolatları için Microflex LT (Bruker
Daltonics, Almanya)] kullanılmıştır. İzolatların ampisilin (AMP), amoksisilin-klavulanik asit (AMC),
piperasilin-tazobaktam (PTZ), seftazidim (CAZ), sefepim (FEP), meropenem (MEM), siprofloksasin (CIP),
trimetoprim/sulfametoksazol (SXT), amikasin (AMK)
ve gentamisin (GEN) antibiyotiklerine karşı duyarlılıklarının saptanması amacıyla otomatize sistem [2014
ile 2018 yılları arasındaki izolatlar için VITEK 2
Compact (bioMérieux, Fransa), 2018 yılı izolatları için
BD Phoenix (Sparks, ABD)] ve disk difüzyon testi kullanılmıştır. Meropeneme karşı direnç saptanması
hâlinde, doğrulama amacıyla gradiyent difüzyon yöntemi (Etest, bioMérieux, Fransa) kullanılmıştır.
Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST rehberindeki
duyarlılık sınır değerlerine göre değerlendirilmiştir(4).
Antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda “orta duyarlı” olarak bulunan izolatlar “dirençli” kabul edilmiştir.
İzolat sayısı beş ve altında olan türler için, antibiyotiklere direnç oranı hesaplanmamıştır.
BULGULAR
Çalışmamızın kapsadığı tarihler arasında kan kültürlerinden toplam 1.765 adet Enterobacterales üyesi
bakteri izole edilmiştir. İzolatların %47.6’sını
Escherichia coli oluştururken, %34.1’ini Klebsiella
spp., %6’sını Enterobacter spp., %4.4’ünü Proteus
spp., %3.5’ini Serratia spp., %1.3’ünü Salmonella
spp, %1.1’ini Citrobacter spp. oluşturmuştur.
M. morganii, Pantoea spp., Raoultella spp. ve
Providencia spp. ise izolatların kalan %1.9’luk kısmını
oluşturmuştur. İzolatların cins/tür dağılımı, sayıları
ve antibiyotiklere direnç oranları Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Kan kültürlerinden izole edilen Enteobacterales takımı üyelerinin dağılımı ve antibiyotik direnci [n(%)].
Mikroorganizma (n)
Escherichia coli (841)

AMP

AMC

PTZ

CAZ

644 (76.6) 494 (58.7) 218 (25.9) 328 (39)

Klebsiella spp. (602)
K. pneumoniae (513)
K. oxytoca (59)
K. aerogenes (30)

R
R
R
R

Enterobacter cloacae
kompleks (106)

R

FEP

MEM

AMK

342 (40.7)

13 (1.5)

78 (9.3)

GEN

CIP

SXT

202 (24) 486 (57.8) 451 (53.6)

399 (66.3) 361 (60) 340 (56.5) 315 (52.3) 127 (21.1) 108 (17.9) 195 (32.4) 307 (51) 266 (44.2)
345 (67.3) 327 (63.7) 322 (62.8) 303 (59.1) 122 (23.8) 104 (20.3) 186 (36.3) 280 (54.6) 256 (49.9)
24 (40.7) 22 (37.3)
5 (8.5)
9 (15.3)
3 (5.1)
3 (5.1)
6 (10.2) 20 (33.9) 8 (13.6)
R
12 (40) 13 (43.3)
3 (10)
2 (6.7)
1 (3.3)
3 (10)
7 (23.3)
2 (6.7)
R

*23 (38.3) 40 (37.7)

36 (34)

15 (14.2)

15 (14.2)

26 (24.5)

36 (34)

32 (30.2)

Proteus spp. (78)
P. mirabilis (71)
P. vulgaris (5)
P. penneri (2)

37 (47.4) 17 (21.8)
30 (42.3) 14 (19.7)
R
2 (-)
R
1 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)
0 (-)

5 (6.4)
5 (7)
0 (-)
0 (-)

7 (9)
7 (9.9)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)
0 (-)

4 (5.1)
4 (5.6)
0 (-)
0 (-)

17 (21.8)
17 (23.9)
0 (-)
0 (-)

42 (53.8) 42 (53.8)
40 (56.3) 38 (53.5)
1 (-)
3 (-)
1 (-)
1 (-)

Serratia spp. (62)
S. marcescens (60)
S. liquefaciens (2)

61 (98.4) 60 (96.8)
R
R
1 (-)
0 (-)

15 (24.2)
15 (25)
0 (-)

8 (12.9)
8 (13.3)
0 (-)

4 (6.5)
4 (6.7)
0 (-)

9 (14.5)
9 (15)
0 (-)

5 (8.1)
5 (8.3)
0 (-)

5 (8.1)
5 (8.3)
0 (-)

15 (24.2)
15 (25)
0 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)

Salmonella spp. (23)

0 (0)

-

-

-

-

-

-

-

6 (26.1)

0 (0)

Citrobacter spp. (20)
C. freundii (12)
C. koseri (3)
C. braaki (3)
C. farmeri (1)
C. amolanaticus (1)

R
R
R
R
R
R

15 (75)
R
0 (-)
R
0 (-)
0 (-)

3 (15)
2 (16.7)
0 (-)
1 (-)
0 (-)
0 (-)

4 (20)
2 (16.7)
0 (-)
2 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (0)
0 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

1 (5)
1 (8.3)
0 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

6 (30)
4 (33.3)
1 (-)
1 (-)
0 (-)
0 (-)

1 (5)
1 (8.3)
0 (-)
0 (-)
0 (-)
0 (-)

M. morganii (16)

R

R

2 (12.5)

4 (25)

1 (6.3)

0 (0)

1 (6.3)

2 (12.5)

10 (62.5)

5 (31.3)

Pantoea spp. (8)

2 (25)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Raoultella spp. (7)
R. ornithinolytica (4)
R. planticola (3)

R
R
R

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

0 (0)
0 (-)
0 (-)

1 (14.3)
0 (-)
1 (-)

Providencia spp. (2)
P. rettgeri (1)
P. stuartii (1)

R
R
R

R
R
R

0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (-)
0 (-)
0 (-)

0 (-)
0 (-)
0 (-)

1 (-)
0 (-)
1 (-)

1 (-)
1 (-)
0 (-)

0 (-)
0 (-)
0 (-)

* 60 izolatın piperasilin/tazobaktam duyarlılık sonucuna ulaşılabilmiştir.
R: Doğal dirençli

TARTIŞMA
Kan kültürlerinde üreyen Enterobacterales üyelerinin
cins/tür dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının
araştırıldığı çalışmamızda sırasıyla en sık E. coli,
Klebsiella spp., Enterobacter spp, Proteus spp. ve
Serratia spp. izole edilmiştir. Tüm Enterobacterales
üyelerinin %87.8’ini E. coli, Klebsiella ve Enterobacter spp. oluşturmuştur. Daha önce yapılan çalışmaların çoğunda, kandan izole edilen Enterobacterales
takımı üyeleri içerisinde ilk üç sıradaki cins/türün çalışmamızdaki gibi E. coli, Klebsiella, Enterobacter spp.
şeklinde olduğu görülmektedir(5-9). Bununla birlikte,
bu sıralamanın değiştiği bazı çalışmalara da rastla350

mak olasıdır. İzmir’de yapılan bir çalışmada, kan kültürlerinde üreyen Enterobacterales üyeleri içerisinde
sırasıyla en sık Klebsiella pneumoniae, E. coli ve
Serratia marcescens izole edilmiştir(10). Şirin ve ark.
(11)
tarafından yürütülen başka bir çalışmada da
S. marcescens; E. coli ve K. pneumoniae’dan sonra en
sık izole edilen Enterobacterales üyesi olmuştur.
Çalışmamızdaki E. coli izolatlarında direncin en düşük
görüldüğü antibiyotikler meropenem (%1.5) ve amikasin (%9.3); en yüksek görüldüğü antibiyotik ise
ampisilin (%76.6) olmuştur. Bu sonuçlar ülkemizde
yapılan diğer çalışmalarla uyumludur(7, 9-11).
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Çalışmamızda, Klebsiella spp. izolatlarının direnç oranının en düşük olduğu antibiyotik amikasin (%17.9)
olmuştur. Klebsiella spp. izolatlarının %21.1’inde ise
meropenem direnci gözlenmiştir. Ülkemizde yapılan
farklı çalışmalarda, kandan izole edilen Klebsiella
spp. arasında meropenem direnci %0 ile %44.4 arasında bildirilmiştir(7, 9-11). Çalışmamızda, Klebsiella cinsi içerisinde amoksisilin-klavulanik asit haricinde tüm
antibiyotiklere karşı en yüksek direnç oranının görüldüğü tür, K. pneumoniae olmuştur. Klebsiella aerogenes
amoksisilin-klavulanik asite doğal dirençli olduğu
için, bu antibiyotiğe karşı direnç oranının en yüksek
olduğu (%100) tür olarak kabul edilmiştir.
Amikasin ve meropenem, çalışmamızdaki Enterobacter
spp. izolatlarına karşı da en etkili antibiyotikler olarak saptanmış, her iki antibiyotiğe de %14.2 oranında
direnç gözlenmiştir. Atik ve ark.(7) tarafından yönetilen çalışmada da amikasin, kandan izole edilen
Enterobacter spp. suşlarına karşı en yüksek etkinlik
gösteren antibiyotik olarak saptanmış, amikasin direnç oranı %2.5 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, çalışmamızdaki Enterobacter spp. izolatlarındaki
antibiyotik direnç oranlarının, Atik ve ark.(7) tarafından yönetilen çalışmaya kıyasla daha yüksek olduğu
dikkati çekmektedir.
Çalışmamızda izole edilen Proteus spp. izolatlarında
direnç oranının en yüksek olduğu (%53.8) antibiyotikler siprofloksasin ve trimetoprim-sülfametoksazol
olarak saptanmıştır. Siprofloksasin direncinin ülkemizde yapılan diğer çalışmalardan(7,11) yüksek olduğu,
trimetoprim-sülfametoksazol direncinin ise Şirin ve
ark.(11) tarafından yönetilen çalışmayla uyumlu olduğu görülmüştür. Proteus cinsi içerisinde en sık
Proteus mirabilis izole edilmiş; ayrıca beş adet
Proteus vulgaris ve iki adet Proteus penneri izole
edilmiştir. P. mirabilis’in doğal dirençli olduğu antibiyotiklere ek olarak P. vulgaris ve P. penneri’nin ampisilin, sefazolin, sefalotin ve sefuroksime de doğal
dirençli olduğu bilinmektedir(12).
Serratia marcescens çalışmamızda kandan izole edilen Enterobacterales üyelerinin %3.4’ünü oluşturmuştur. Çalışmamızdaki S. marcescens izolatlarında
meropenem direnci (%15), geniş spektrumlu sefalos-

porin (seftazidim, sefepim) direncinden daha yüksek
bulunmuştur. Bunun nedeni, şu ana kadar sadece
S. marcescens’de tanımlanmış olan SME karbapenemazlar olabilir. SME enzimlerinin geniş spektrumlu sefalosporinlere karşı zayıf hidrolitik aktivite gösterdiği
bilinmektedir(13). Çalışmamızdaki S. marcescens izolatlarında en düşük direnç oranının görüldüğü antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazol (%0) olmuştur.
Salmonella’nın, Sahra Altı Afrika ülkelerinde görülen kan dolaşımı enfeksiyonlarının önemli bir nedeni
olduğu bilinmektedir. Afrika’da 6 ülkenin katılımıyla
yapılan çalışmada, bakteri üremesi saptanan kan
kültürlerinin %47.1’inden Salmonella spp.
izole edilmiştir (14) . Çin’de ise 19 hastanenin
katılımıyla yapılan ve kan kültürlerinden izole
edilen Enterobacteriaceae üyelerinin araştırıldığı
bir çalışmada E. coli ve Klebsiella’dan sonra en sık
Salmonella spp. izole edilmiş; izolatların %10.4’ünü
oluşturmuştur(15). Çalışmamızda, Salmonella spp.,
izolatların %1.3’ünü oluşturmuştur. Bununla birlikte,
çalışmamızdaki Salmonella izolatlarında önemli oranda (%26.1) siprofloksasin direnci saptanmıştır.
Citrobacter spp., çalışmamızda kandan izole edilen
Enterobacterales takımı üyelerinin %1.1’ini oluşturmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde ve ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında, bu oranın %0 ile %4.1
arasında değiştiği görülmektedir(6,7,9,11,15-17). Çalışmamızda, kandan izole edilen Citrobacter izolatlarının
%60’ını Citrobacter freundii oluşturmuştur. Citrobacter
koseri, Citrobacter braaki, Citrobacter farmeri ve
Citrobacter amalonaticus, kandan izole edilen diğer
türlerdir. Çalışmamızdaki Citrobacter spp. izolatlarında meropenem, amikasin ve sefepime karşı direnç
saptanmamıştır. Bununla birlikte, izole edilen suşlar
arasında özellikle C. freundii ve C. braaki’nin doğal
dirençli olduğu antibiyotik sayısının fazla olması, bu
türlerin önemini artırmaktadır(18).
Yurt dışında ve ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda,
Morganella morganii izolatlarının kandan izole edilen
Enterobacterales içerisindeki oranı %0 ile %1.9 arasında saptanmıştır(6,7,11,15,17). Çalışmamızda bu oran %0.9
olarak bulunmuştur. Meropenem, çalışmamızdaki
M. morganii izolatlarına karşı en etkili antibiyotik ola351
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rak saptanmış; direnç oranının en yüksek olduğu
(%62.5) antibiyotik ise siprofloksasin olmuştur.
Pantoea, Raoultella, Providencia spp. izolatlarının
toplamı, çalışmamızdaki Enterobacterales izolatlarının %1’ini oluşturmuştur. Pantoea spp. izolatlarında
ampisilin haricinde antibiyotik direnci gözlenmemiştir. Toplamda yedi adet Raoultella spp. izole edilmiş,
bunlardan dördü Raoultella ornithinolytica, üçü ise
Raoultella planticola olarak tanımlanmıştır. Bu iki tür,
Raoultella cinsi içerisinde en sık karşılaşılan türlerdir.
Raoultella spp. izolatlarının genellikle antibiyotiklere
duyarlı olduğu bilinmektedir(19). Trimetoprimsülfametoksazol ile doğal dirençli olduğu ampisilin
haricinde, Raoultella spp. izolatlarında çalışmamızdaki antibiyotiklere karşı direnç saptanmamıştır.
Kandan izole edilen Enterobacterales üyeleri içerisinde en düşük orana sahip (%0.1) bakteri cinsi
Providencia olmuştur. Çalışmamızda bir Providencia
rettgeri ve bir Providencia stuartii olmak üzere iki
adet Providencia spp. izole edilmiştir.
Her ne kadar antibiyotik duyarlılık testleri için altın
standart sıvı mikrodilüsyon yöntemi olsa da, klinik
örnek yükünün yüksek olduğu hastanelerde sonuçlar
otomatize cihazlar kullanılarak verilmektedir.
Çalışmamızın kapsadığı tarihler arasında, izolatların
antibiyotik duyarlılıklarının saptanması için iki farklı
otomatize cihaz kullanılması, çalışmamızın kısıtlılığı
olarak değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalarda
Enterobacteriaceae için genellikle sıvı mikrodilüsyon
yöntemi ile otomatize sistem sonucu uyumu yüksek
olsa da otomatize sistem sonuçlarının yakından takibi
önemlidir. Klinik örneklerden izole edilen enfeksiyon
etkeni mikroorganizmaların dağılımının ve antibiyotik
duyarlılıklarının her merkez tarafından takip edilmesi,
antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesi açısından(7) ve
epidemiyolojik açıdan önemlidir. Kan dolaşımı enfeksiyonları önemli mortalite ve morbidite nedenleri
arasında olup(20), Enterobacterales takımı üyeleri bakteriyemilerin önemli bir kısmından sorumludur(21, 22).
Çalışmamızın sonuçlarının, Enterobacterales kaynaklı
bakteriyemilerin tedavisinde uygulanacak antibiyotiklerin seçiminde yol gösterici olabileceği; ayrıca bakteriyemi etkeni Enterobacterales üyelerinin dağılımı
konusundaki epidemiyolojik bilgi ihtiyacını karşılaya352
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