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KL‹N‹K ÖRNEKLERDEN ‹ZOLE ED‹LEN BAKTER‹LERDE BETA-LAKTAMAZ
VARLI⁄ININ VE ÇEfi‹TL‹ ANT‹B‹YOT‹K GRUPLARINA KARfiI
DUYARLILIKLARININ ARAfiTIRILMASI
Özgür GÜLER, Osman AKTAfi, Hakan USLU
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, T›bbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ERZURUM
ÖZET
Beta-laktamaz üreten bakterilerin yöremizdeki prevalans› ve çeflitli antibiyotiklere duyarl›l›klar›n› belirlemek amac›yla klinik örneklerden izole edilen 1911 bakteri (870 Escherichia coli, 343 Enterobacter spp., 332 Pseudomonas spp., 166 Acinetobacter spp., 50 MRSA, 50
MSSA, 50 MRKNS ve 50 MSKNS) beta-laktamaz üretimi ve antibiyotiklere dirençleri yönünden araflt›r›lm›flt›r. ‹n-vitro duyarl›l›k testi
NCCLS’de tan›mlanan standartlara göre disk difüzyon yöntemi ile; Gram negatif bakterilerde geniflletilmifl spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) varl›¤› çift disk sinerji testiyle, indüklenebilir beta-laktamaz (‹BL) varl›¤› direkt indüksiyon testiyle, stafilokoklarda beta-laktamaz
varl›¤› nitrosefin diskleriyle araflt›r›lm›flt›r. Gram negatif bakterilerde beta-laktamaz olumlulu¤u en yüksek Pseudomonas spp. (% 22.6)’de
bulunmufl, bunu Acinetobacter spp. (% 20.5), Enterobacter spp. (% 16.3) ve E.coli (% 10.5) izlemifltir. Stafilokoklarda ise MRSA (% 70)
sufllar› ilk s›rada yer alm›fl, bunu s›ras›yla MRKNS (% 64), MSSA (% 42) ve MSKNS (% 34) izlemifltir. Gram negatiflere en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, netilmisin ve amikasin oldu¤u gözlenmifltir. GSBL olumlu Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. sufllar›n›n tümü amoksisilin-klavulanat, trimetoprim-sulfametoksazol ve ampisilin-sulbaktama dirençli bulunmufltur. E.coli ve Enterobacter spp. sufllar›n›n en fazla dirençli oldu¤u antibiyoti¤in amoksisilin-klavulanat oldu¤u görülmüfltür. ‹BL olumlu Pseudomonas ve Acinetobacter sufllar›
trimetoprim-sulfametoksazole, Enterobacter sufllar› da gentamisin ve trimetoprim-sulfametoksazole yüksek oranda dirençli bulunmufltur.
Stafilokoklarda, vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmam›flt›r. Beta-laktamaz üretenlerin üretmeyenlere göre antibiyotiklere daha dirençli oldu¤u tespit edilmifltir. Beta-laktamaz olumlularda en etkili antibiyotiklerin MRSA ve MRKNS sufllar› için netilmisin, amikasin ve klindamisin; MSSA ve MSKNS sufllar› için ampisilin-sulbaktam, sefazolin ve klindamisin oldu¤u; MRSA ve MRKNS için eritromisin ve tetrasiklinin, MSSA ve MSKNS sufllar› için penisilinin en etkisiz antibiyotikler oldu¤u görülmüfltür.
Sonuç olarak, yöremizde çeflitli infeksiyonlardan izole edilen bakterilerdeki beta-laktamaz prevalans›n›n ve bu bakterilerin çeflitli antibiyotiklere dirençlerinin önemli say›lacak düzeyde yüksek oldu¤u görülmüfltür.
Anahtar sözcükler: antibiyotik duyarl›l›¤›, beta-laktamazlar, GSBL pozitifli¤i, IBL pozitifli¤i
SUMMARY
Investigation of Presence of Beta-lactamases and Susceptibilities to Various Antibiotic Groups of Bacteria
Isolated from Clinical Samples
The purpose of the present study was to determine the prevalence of beta-lactamase (BL) positive bacteria and their susceptibility to
various antimicrobials in our region. Totally 1911 bacteria (870 Escherichia coli, 343 Enterobacter spp., 332 Pseudomonas spp., 166 Acinetobacter spp., 50 MRSA, 50 MSSA, 50 MRCNS and 50 MSCNS) isolated from clinical samples were investigated for the existence of betalactamases and the resistance to various antimicrobials. In vitro susceptibility testing was performed by disk diffusion method according to
NCCLS. Extended-spectrum BL (ESBL) detection in Gram-negative bacilli was performed by the double disk synergy test and inducible BL
(IBL) by the direct induction test. BL production in staphylococci was detected with the nitrocephine disks. Pseudomonas spp. were found to
have highest ratio (22.6 %) for BLs production which is followed by Acinetobacter spp. (20.5 %), Enterobacter spp. (16.3 %) and E.coli (10.5 %)
in Gram-negative bacilli. In staphylococci, MRSA isolates were the highest BL producers (70 %) which were followed by MRCNS (64 %), MSSA
(42 %) and MSCNS (34 %) strains. The most effective antibiotics were found as carbapenems, netilmicin and amikacin for all bacilli. ESBLproducing Pseudomonas and Acinetobacter strains were resistant to amoxicillin-clavulanate, trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT) and ampicillin-sulbactam. Most of E.coli and Enterobacter spp. strains were resistant to amoxicillin-clavulanate. IBL-producing Pseudomonas and
Acinetobacter strains were highly resistant to SXT and Enterobacter spp. resistant to SXT and gentamicin. There was no resistance against
vancomycin and teicoplanin in staphylococci. BL-producing bacteria were found more resistant to the antibiotics than non-producers. In the
BL producers, the most effective antibiotics were netilmicin, amikacin and clindamycin for MRSA and MRCNS strains, and ampicillin-sulbactam, cefazolin and clindamycin for MSSA and MSCNS strains. The least effective antibiotics were found as erythromycin and tetracycline for MRSA and MRCNS, and penicillin for MSSA and MSCNS strains.
These results showed that BLs prevalence and antibiotic resistance are serious problems in our region.
Keywords: antimicrobial susceptibility, beta-lactamases, ESBL production, IBL-production
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G‹R‹fi

da dahil olmak üzere BL taramalar›nda kullan›lan önemli bir ay›raçt›r.
Bakteriler oldukça farkl› mekanizmalarla
BL yapma yetene¤i kazanmakta ve bu bakterilerin yapt›¤› infeksiyonlarda, tedavide kullan›labilecek antibiyotikleri k›s›tlamaktad›r. Bu çal›flma bir y›ll›k süreç içerisinde çeflitli kültür örneklerinden izole edilen BL olumlu bakteri türlerinin yöremizdeki prevalans›n› ve bu bakterilerin çeflitli antibiyotiklere karfl› duyarl›l›k durumlar›n› tespit etmek amac›yla planlanm›flt›r.
Bu çal›flmada elde edilen sonuçlar›n; laboratuvar koflullar›n›n yetersizli¤inde, BL varl›¤›n›n
tespiti için yeterli zaman›n olmad›¤› acil olgular›n ampirik tedavisinde hangi antibiyotiklerin
tercih edilmesi gerekti¤ini hat›rlatmada katk›da
bulunaca¤› düflünülmüfltür.

‹nsanlarla mikroorganizmalar aras›ndaki
savaflta bakterilerin silahlar›ndan biri gelifltirdikleri direnç mekanizmalar›d›r. Bu direnç mekanizmalar›ndan biri olan beta-laktamaz enzimleri bu çal›flman›n öznesini oluflturmaktad›r.
Beta-laktamazlar (BL), beta-laktam antibiyotiklerin beta-laktam halkas›ndaki amid ba¤lar›n›
parçalayarak antibakteriyel etkisini ortadan kald›ran enzimlerdir. Bugüne kadar farkl› özellikleri olan 400’den fazla BL tan›mlanm›flt›r. Gram
olumlu bakteriler aras›nda, stafilokok ve enterokoklar BL sentezleyen klinik önemi olan mikroorganizmalard›r. Gram olumsuz bakteriler içerisinde ise Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterobacter spp. gibi Enterobacteriaceae ailesine ait türler ve Pseudomonas ve Acinetobacter spp. gibi fermantasyon yapmayan bakteriler en s›k BL üreten mikroorganizmalar aras›nda yer almaktad›r(6,10,22).
Gram olumsuz bakterilerin ço¤unda normalde düflük düzeyde üretilen BL’ler, ortamda
bir indükleyici bulunmas› halinde sentezlerinin
uyar›lmas›, indükleyici ajan ortadan kalkt›¤›nda
sentezin tekrar bazal seviyeye inmesi nedeniyle,
indüklenebilir beta-laktamazlar (‹BL) olarak adland›r›l›rlar. ‹BL’ler yüksek düzeyde üretildiklerinde karbapenemler hariç tüm beta-laktamlar› parçalayabilme özelli¤indedirler(12).
BL dayan›kl› genifllemifl spektrumlu sefalosporinlerin 1980’li y›llarda gelifltirilmesinden
k›sa bir süre sonra nozokomiyal infeksiyonlardan izole edilen Klebsiella pneumoniae sufllar›nda
plazmid kontrolünde olan çeflitli BL’ler tan›mlanm›flt›r. Bu enzimlere “geniflletilmifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)” ad› verilmifltir(21). GSBL’ler; penisilinler, sefuroksim, sefotaksim, seftriakson, seftizoksim, seftazidim, sefpirom ve sefepim gibi sefalosporinleri hidrolize
ederken, karbapenemlere, sefamisinlere ve beta-laktamaz inhibitörü içeren kombinasyonlara
etki edemezler(15,21).
Nitrosefin kromojenik bir sefalosporindir.
Neiseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, enterokoklar ve anaerobik mikroorganizmalardaki BL üretimini h›zl› bir flekilde test etmede ve
stafilokoklar taraf›ndan üretilen penisilinazlar

GEREÇ VE YÖNTEM
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
Laboratuvar›na, farkl› klinik ve polikliniklerden
gönderilen örneklerden Mart 2005-Mart 2006 tarihleri aras›nda üretilen 1911 bakteri konvansiyonel yöntemlerle tan›mlanm›flt›r. Sufllar›n her
biri ayr› hastalara aittir.
GSBL ve ‹BL varl›¤›n›n araflt›r›lmas›:
GSBL varl›¤›n›n araflt›r›lmas›nda çift disk sinerji yöntemi, ‹BL varl›¤›n›n araflt›r›lmas›nda ise
“direkt indüksiyon testi” uygulanm›flt›r. Bunun
için Mueller-Hinton agar besiyeri yüzeyine
McFarland 0.5 standard›na göre haz›rlanm›fl
bakteri süspansiyonu yay›lm›fl, GSBL varl›¤›
araflt›r›l›rken pla¤›n ortas›na amoksisilin-klavulanat diski, çevreye ise merkezden merkeze
uzakl›¤› 25 mm olacak flekilde seftazidim, sefotaksim, seftriakson ve aztreonam diskleri yerlefltirilmifltir. 37°C’de 18-20 saatlik inkübasyondan sonra çevredeki disklerden herhangi birinin inhibisyon zonunun amoksisilin-klavulanat
diskine do¤ru belirgin bir flekilde genifllemesi
olumlu sonuç olarak de¤erlendirilmifltir. ‹nhibisyon zonunun çok dar veya genifl oldu¤u durumlarda diskler aras› mesafe 20 mm ve 30 mm
olarak ayarlan›p test tekrar edilmifltir(11).
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‹BL varl›¤› araflt›r›l›rken de ortaya sefoksitin, bundan merkezden merkeze 25 mm uzakl›kta olacak flekilde sefoperazon, seftazidim, sefotaksim, aztreonam, imipenem diskleri (imipenem diski sefotaksim ve sefoperazon diskleri
aras›nda ve merkezden merkeze uzakl›klar› 25
mm olacak flekilde) yerlefltirilmifl, bu antibiyotiklerden sefoksitin ve imipenem indükleyici
ajan olarak kullan›lm›flt›r. 37°C’de 18-20 saat inkübasyondan sonra sefoperazon, seftazidim, sefotaksim, aztreonam disklerinin sefoksitin ya da
imipeneme bakan yüzlerinde inhibisyon zonlar›n›n 4 mm ve üzerine daralmas› ‹BL pozitifli¤i
olarak de¤erlendirilmifltir(1,16).

GSBL ve 9’unda da hem ‹BL hem de GSBL
olumlulu¤u saptanm›flt›r. Gram olumsuz bakteriler içerisinde beta-laktamaz olumlulu¤u en
yüksek oranda tespit edilen bakteriler Pseudomonas spp. sufllar› olmufl bunlar› Acinetobacter
spp., Enterobacter spp. ve E.coli sufllar› izlemifltir.
‹statistiksel olarak da Pseudomonas spp. (X2:
16.893; p<0.0001) ve Acinetobacter spp. sufllar›n›n (X2: 9.533; p<0.0020) E.coli sufllar›na göre
çok anlaml› derecede yüksek oranda BL ürettikleri saptanm›flt›r. Bu bakterilerdeki BL üretim
özellikleri tablo 1’de verilmifltir.

Tablo 1: Gram olumsuz bakterilerde saptanan BL tiplerinin
da¤›l›m› [n(%)].

Stafilokoklardaki beta-laktamaz varl›¤›n›n araflt›r›lmas›: Mikroskop lam›n›n üzerine
bir damla saf su damlat›l›p buraya nitrosefin
(cefinase) diski yerlefltirilmifltir. Diskin üzerine
özeyle bir stafilokok kolonisi sürülüp diskteki
renk de¤iflikli¤i 5. dakika ve 1. saatte gözlenmifltir. Sar›dan k›rm›z›ya olan renk de¤iflikli¤i
olumlu sonuç olarak de¤erlendirilirken, diskte
hiç renk de¤iflikli¤i olmamas›, yani diskin sar›
renkte kalmas› ise negatif sonuç olarak kabul
edilmifltir.

Bakteriler (n)

GSBL +

‹BL +

Pseudomonas spp. (n: 332) 9 (2.7) 61 (18.4)
Acinetobacter spp. (n: 166) 8 (4.8) 25 (15.1)
Enterobacter spp. (n: 343) 35 (10.2) 18 (5.2)
E. coli (n: 870)
91 (10.5)

GSBL ve ‹BL + Toplam
5 (1.5)
1 (0.6)
3 (0.9)
-

75
34
56
91

(22.6)
(20.5)
(16.3)
(10.5)

Toplam 200 stafilokok suflunun 105 (%
52.5)’inde nitrosefin diskleriyle BL olumlulu¤u
saptanm›flt›r. Stafilokoklardaki nitrosefin olumlulu¤u ise en yüksek olarak metisiline dirençli
stafilokok sufllar›nda tespit edilmifltir. Metisiline dirençli bulunan stafilokoklar›n (67 sufl) metisiline duyarl› olanlara (38 sufl) göre BL olumluluk oranlar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak
da çok anlaml› bulunmufltur (X2: 15.719,
p<0.0001). Stafilokoklarda saptanan BL oranlar›
tablo 2’de görülmektedir.

Antibiyotik duyarl›l›k testleri: Bakterilerin çeflitli antibiyotiklere duyarl›l›klar› NCCLS
taraf›ndan tan›mlanan standartlara göre Mueller-Hinton agarda disk difüzyon yöntemi ile
araflt›r›lm›flt›r(17).
‹statistiksel analiz: Veriler say› ve yüzde
olarak verilmifltir. Kategorik de¤iflkenlerin analizinde X2 (ki-kare) testi kullan›lm›fl, elde edilen
p<0.05 de¤erler önemli kabul edilmifltir.

Tablo 2: BL olumlulu ve olumsuz stafilokok sufllar›n›n da¤›l›m›
[n(%)].
Bakteriler (n)

BULGULAR

MRSA (n: 50)
MRKNS (n: 50)
MSSA (n: 50)
MSKNS (n: 50)

Çal›flmam›zda idrar, kan, yara, kulak,
BOS, trakeal aspirat, perikardial s›v›, periton s›v›s›, ejakulat, vagen sürüntüsü, bronfl lavaj› s›v›s› ve parasentez s›v›s› kültürlerinden izole edilen 1911 bakteri BL üretimi ve antibiyotiklere
dirençleri yönünden incelenmifltir. Gram olumsuz çomaklar›n toplam 104’ünde ‹BL, 143’ünde

BL olumlu

BL olumsuz

35 (70)
32 (64)
21 (42)
17 (34)

15 (30)
18 (36)
29 (58)
33 (66)

Beta-laktamaz olumlu bakterilerin 294
(% 85.7)’ü klinik kaynakl›, 49 (% 14.3)’u poliklinik kaynakl› kültürlerden üretilmifltir.
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GSBL ve ‹BL varl›¤› tespit edilen Gram
olumsuz bakterilerin tamam›nda en etkili antibiyoti¤in imipenem oldu¤u tespit edilmifltir.
Tablo 3’te ‹BL, tablo 4’te de GSBL olumlu bakterilerin antibiyotiklere duyarl›l›k oranlar› verilmifltir.

biyotiklere daha yüksek oranlarda direnç görülmüfltür. Amikasin, netilmisin ve siprofloksasine
karfl› nitrosefin olumlu ve olumsuz MSSA sufllar›n›n duyarl›l›k oranlar› aras›ndaki fark istatistiksel olarak (p<0.05) anlaml› bulunmuflken di¤er antibiyotiklere karfl› böyle bir fark bulunmam›flt›r. Nitrosefin testine göre S.aureus sufllar›n›n antibiyotiklere duyarl›l›klar› tablo 5’te karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Nitrosefin olumlu MRKNS ve MSKNS
sufllar›nda antibiyotiklere daha yüksek oranlarda direnç görülmüfltür. MRKNS ve MSKNS sufllar›nda amikasine, MRKNS sufllar›nda gentamisin, klindamisin, eritromisin ve tetrasikline;
MSKNS sufllar›nda ise netilmisin, ofloksasin, sefazolin ve penisiline karfl› gözlenen duyarl›l›k
oranlar› aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u bulunmufltur (p<0.05). Nitrosefin
olumlu¤una göre koagülaz negatif stafilokok
sufllar›n›n antibiyotiklere duyarl›l›klar› tablo
6’da karfl›laflt›r›lm›flt›r.

Tablo 3: ‹BL olumlu bakterilerin antibiyotik duyarl›l›k oranlar›
[n(%)].
Antibiyotik

Enterobacter spp. Pseudomonas spp. Acinetobacter spp.
(n: 18)
(n: 61)
(n: 61)

Amikasin
Gentamisin
Netilmisin
Siprofloksasin
Ofloksasin
Trimetoprimsulfametoksazol
‹mipenem
Meropenem

15
9
15
14
13
9

(83)
(50)
(83)
(78)
(72)
(50)

16 (89)
15 (83)

42
35
49
34
36
3

(69)
(57)
(80)
(56)
(59)
(5)

15
11
18
17
16
4

58 (95)
56 (92)

(60)
(44)
(72)
(68)
(64)
(16)

23 (92)
22 (88)

Stafilokok sufllar›nda, vankomisin ve teikoplanin direnci saptanmam›flt›r. Nitrosefin olumlu
S.aureus sufllar›nda olumsuz olanlara göre anti-

Tablo 4: GSBL olumlu bakterilerin antibiyotik duyarl›l›k oranlar› [n(%)].
Antibiyotik
Amikasin
Gentamisin
Netilmisin
Siprofloksasin
Ofloksasin
Ampisilin-sulbaktam
Sefoperazon-sulbaktam
Amoksisilin-klavulanat
Trimetoprim-sulfametoksazol
‹mipenem
Meropenem
Piperasilin-tazobaktam

Enterobacter spp.
(n: 35)

E.coli
(n: 91)
80
54
83
53
57
40
75
26
29
90
88
80

26
14
21
24
23
5
24
3
6
33
31
28

(88)
(59)
(91)
(58)
(63)
(44)
(82)
(29)
(32)
(99)
(97)
(88)

(74)
(40)
(60)
(69)
(66)
(14)
(69)
(9)
(17)
(94)
(89)
(80)

Pseudomonas spp.
(n: 9)
4
2
5
2
3
0
2
0
0
8
7
4

Acinetobacter spp.
(n: 8)

(44)
(22)
(56)
(22)
(33)

2
2
3
3
3
0
4
0
0
7
6
5

(22)
(89)
(78)
(44)

Tablo 5: Nitrosefin testine göre S.aureus sufllar›n›n antibiyotik duyarl›l›klar› [n(%)].
MRSA
Antibiyotik

NS +
(n:35)

Amikasin
Gentamisin
Netilmisin
Siprofloksasin
Ofloksasin
Ampisilin-sulbaktam
Sefazolin
Penisilin
Trimetoprim-sulfametoksazol
Klindamisin
Eritromisin
Tetrasiklin

22
16
24
12
13
0
0
0
15
17
7
10

(63)
(46)
(69)
(34)
(37)

(43)
(49)
(20)
(29)

MRSA
NS (n:15)
12
5
10
8
9
0
0
0
10
9
6
5

* NS +: Nitrosefin olumlu, NS - : Nitrosefin olumsuz.

75

(80)
(33)
(67)
(53)
(60)

(67)
(60)
(40)
(33)

NS +
(n:21)
14
17
16
16
17
19
17
1
16
16
17
17

(67)
(81)
(76)
(76)
(80)
(90)
(81)
(5)
(76)
(76)
(80)
(81)

NS (n:29)
27 (93)
26 (90)
28 (97)
28 (97)
27 (93)
29 (100)
8 (97)
7 (24)
27 (93)
27 (93)
27 (93)
27 (93)

(25)
(25)
(38)
(38)
(38)
(50)
(88)
(75)
(63)
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Tablo 6: Nitrosefin testine göre MRKNS ve MSKNS sufllar›nda antibiyotik duyarl›l›kar› [n(%)].
MRSA
Antibiyotik

NS +
(n:32)

Amikasin
Gentamisin
Netilmisin
Siprofloksasin
Ofloksasin
Ampisilin-sulbaktam
Sefazolin
Penisilin
Trimetoprim-sulfametoksazol
Klindamisin
Eritromisin
Tetrasiklin

20
5
21
9
8
0
0
0
15
14
7
7

(62)
(16)
(66)
(28)
(25)

(47)
(44)
(22)
(22)

MRSA
NS –
(n:18)
16
9
14
12
9
0
0
0
11
14
10
9

NS +
(n:17)

(89)
(50)
(78)
(67)
(50)

(61)
(78)
(56)
(50)

11
11
12
12
11
15
14
1
12
14
11
12

(65)
(65)
(71)
(71)
(65)
(88)
(82)
(6)
(71)
(82)
(65)
(71)

NS –
(n:33)
31 (94)
29 (88)
31 (94)
29 (88)
30 (91)
32 (97)
33 (100)
15 (45)
29 (88)
31 (94)
27 (82)
27 (82)

* NS +: Nitrosefin olumlu, * NS - : Nitrosefin olumsuz

du¤u; Gram olumsuz çomaklar içerisinde Pseudomonas spp.; stafilokoklarda ise MRSA sufllar›n›n en s›k beta-laktamaz üreten bakteriler oldu¤u görülmüfltür.
Yurdumuzun çeflitli yörelerinde yap›lan
benzer çal›flmalarda BL üreten bakterilerin izolasyon oranlar› baz› bakteriler için k›smen yak›n
olsa da genellikle farkl› oldu¤u görülmektedir.
Tünger ve ark.(25) Manisa’da yapt›klar› çal›flmada GSBL üreten E.coli oran›n› % 13 olarak bildirmifllerdir. Bu sonuç E.coli için elde etti¤imiz orana yak›nd›r. Ancak, Enterobacter spp. için saptad›¤›m›z GSBL oran› bildirilen oran›n (% 4.8) iki
kat›ndan daha fazlad›r. Buna karfl›n ayn› çal›flmada Enterobacter ve Pseudomonas spp. sufllar›
için tespit edilen ‹BL olumlulu¤u (% 19 ve % 48)
çal›flmam›zda elde edilen sonuçla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Palab›y›ko¤lu ve Bengisun(20) Ankara’da yapt›klar›
çal›flmada Pseudomonas, Enterobacter ve Acinetobacter spp. sufllar›nda ‹BL olumlulu¤unu (% 72,
% 56 ve 29) ise çok daha yüksek bulmufllard›r.
Öztop ve ark.(19) Sivas’ta yapt›klar› çal›flmada
Pseudomonas spp. sufllar›nda (indükleyici olarak
sefoksitinin kullan›lmas› durumunda) ‹BL
olumlulu¤unu (% 8.7), ayn› bakteri için buldu¤umuz oran›n yar›s› kadar bir oranda bildirmifllerdir. Gram olumsuz çomaklarda GSBL ve ‹BL
olumlulu¤unun yöresel olarak önemli say›lacak
bir de¤iflkenlik gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu
farkl›l›k incelenen sufl say›lar›na, testleri de¤erlendirme dikkatine ve y›llar içerisinde bakteri-

TARTIfiMA
Çeflitli mekanizmalarla antibiyotiklere direnç kazanan patojen bakterilerin oluflturdu¤u
infeksiyonlar›n tedavisi sorunsal olmakta ve bu
hastal›klar nedeniyle bireysel ve ulusal ekonomik kay›plar ortaya ç›kmaktad›r. BL üretme yetene¤ini kazanan bakteriler, genifl spektrumlu
beta-laktam antibiyotikler baflta olmak üzere
farkl› gruptan antibiyotiklere de direnç gösterirler. Bu nedenle bakterilerin BL üretimlerinin
araflt›r›lmas› ve antibiyotik direnç durumlar›n›n
izlenmesi bu mikroorganizmalarla oluflmufl infeksiyonlar›n erken ve etkili antibiyotik tedavisine olanak sa¤layacakt›r(7,24).
Epidemiyolojik ve moleküler düzeyde
araflt›rmalar›n s›kl›kla yap›ld›¤› günümüzde,
yurdumuzda daha çok Gram olumsuz bakterilerde beta-laktamaz varl›¤›n›n araflt›r›lmas›na
yönelik epidemiyolojik çal›flmalar›n yap›ld›¤›
gözlenmektedir. Gram olumlu bakteriler içerisinde beta-laktamaz üretti¤i bilinen stafilokoklar›n bu yönüyle prevalans›n› bildiren çal›flmalar›n yo¤unlu¤u ise daha az kalmaktad›r. Bu çal›flmada Gram olumsuz bakterilerde GSBL ve
‹BL üretimlerinin yan› s›ra stafilokokkal betalaktamazlar da araflt›r›larak yöremizdeki prevalans› hakk›nda ilk bilgiler elde edilmifltir.
Çal›flmam›zda Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Enterobacter spp., E.coli ve koagülaz
olumlu ve olumsuz stafilokoklarda beta-laktamaz üretiminin önemli say›lacak boyutlarda ol76
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lerde ortaya ç›kan genetik de¤iflimler gibi pek
çok etmene ba¤l› olabilir. Yöremizde daha önce
Görgün ve ark.(9) taraf›ndan yap›lan çal›flmada
112 Pseudomonas spp. için GSBL olumlulu¤unun
(7/112) bizim çal›flmam›zdaki orandan (9/332)
daha yüksek bulunmas› olas›l›kla incelenen sufl
say›lar›n›n farkl›l›¤›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir.
Stafilokoklarda BL varl›¤›n› bildiren araflt›rmalar›n s›n›rl› say›da oldu¤u görülmektedir.
Li ve ark.(14) nitrosefin diskleri kullanarak
MRSA sufllar›nda % 53.4, MSSA sufllar›nda %
58.5 oran›nda BL olumlulu¤u tespit etmifllerdir.
Bu çal›flmayla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, çal›flmam›zda tespit etti¤imiz BL oran› MRSA sufllar› için
yüksek fakat MSSA sufllar› için düflük bulunmufltur. Yamasaki ve ark.(27) metisilin direncine
göre s›n›fland›rma yapmaks›z›n S.aureus sufllar›nda BL olumlulu¤unu % 68 olarak bildirmifllerdir. Çal›flmam›zda S.aureus sufllar›nda BL
olumlulu¤unun (% 56) yukar›daki çal›flmalar gibi yüksek oranda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Koagülaz olumsuz stafilokoklarda saptad›¤›m›z BL
olumlulu¤u ise % 49 olup stafilokoklar›n tümü
dikkate al›nd›¤›nda yar›s›ndan fazlas›n›n BL
üretti¤i görülmektedir.
BL üreten bakterilerin duyarl›klar›n›n da
araflt›r›ld›¤› çal›flmam›zda, Gram olumsuz bakterilerin tamam›nda karbapenemler en etkili antibiyotikler olarak bulunmufltur. Di¤er pek çok
çal›flmada benzer sonuçlar bildirilmektedir. Örne¤in, Y›ld›z ve ark.(28) GSBL olumlu E.coli ve
Enterobacter spp. sufllar›n›n tümünü imipenem
ve meropeneme karfl› duyarl›; Urbarl› ve ark.(26)
BL özelli¤ini belirtmeksizin Pseudomonas spp.
sufllar›n›n bu antibiyotiklere yüksek oranda
(% 94, % 85) duyarl› oldu¤unu bildirmifllerdir.
Gram olumsuz bakterilerin tümü dikkate
al›nd›¤›nda aminoglikozitler içerisinde gentamisin en az etkili antibiyotik olmufl, amikasin ve
netilmisine duyarl›l›k oranlar› ayn› olmakla beraber GSBL olumlu Enterobacter spp.’ler hariç,
netilmisin bütün bakterilerde en etkili aminoglikozit olarak gözlenmifltir. Bu sonuçlarla, Ertek
ve ark.(8) taraf›ndan yöremizde 2002 y›l›na ait
-BL varl›¤› araflt›r›lmayan- E.coli, Enterobacter
spp. ve Pseudomonas aeruginosa sufllar›n›n söz
konusu aminoglikozitlere duyarl›l›k s›ras› bir

kez daha teyit edilmifltir. Ancak, ayn› yörede
yap›lan bu iki çal›flma karfl›laflt›r›ld›¤›nda son
birkaç y›l içerisinde gentamisin direncinin daha
da artt›¤› anlafl›lm›flt›r.
Çal›flmam›zda GSBL ve ‹BL olumlu bakteriler içerisinde kinolon grubu antibiyotiklerden
olan siprofloksasinin ofloksasine oranla daha etkili oldu¤u görülmüfltür. Kinolon direnci Pseudomonas spp. sufllar›nda di¤er bakterilere göre
daha yüksek bulunmufltur. Benzer flekilde Yosunkaya ve ark.(29) Pseudomonas, Enterobacter,
E.coli, Klebsiella, Proteus ve Acinetobacter spp.
sufllar›ndaki ofloksasin duyarl›l›¤›n›, siprofloksasin duyarl›l›¤›na oranla daha düflük olarak
tespit etmifllerdir.
Çal›flmam›zda GSBL olumlu bakteri sufllar› içerisinde antibiyotiklere karfl› en duyarl› bakterinin E.coli ve ikinci s›rada da Enterobacter spp.
oldu¤u görülmüfltür. Pseudomonas spp. sufllar›n›n yar›s›ndan fazlas› piperasilin-tazobaktam
ve sefoperazon-sulbaktama dirençli bulunmufltur. Ard›ç ve ark.(3) Pseudomonas spp. sufllar›ndaki sefoperazon-sulbaktam duyarl›l›¤›n› % 71,
piperasilin-tazobaktam duyarl›l›¤›n› ise % 57
olarak bildirmifllerdir. Bu antibiyotiklere karfl›
yöremizden izole edilen GSBL olumlu Pseudomonas spp. sufllar›n›n oldukça dirençli oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
GSBL olumlu E.coli ve Enterobacter spp.’ler
için amoksisilin-klavulanat, trimetoprim-sulfametoksazol ve ampisilin-sulbaktam›n en etkisiz
antibiyotikler oldu¤u; yine bu antibiyotiklere
karfl› duyarl› Pseudomonas ve Acinetobacter suflunun bulunmad›¤› görülmüfltür. ‹BL olumlu
Pseudomonas ve Acinetobacter spp. sufllar›nda da
trimetoprim-sulfametoksazol için benzer direnç
profili izlenmifltir. Urbarl› ve ark.(26), Pseudomonas spp. ve Enterobacter spp. sufllar›nda amoksisilin-klavulanat duyarl›l›¤›n› (% 0 ve % 13); Yosunkaya ve ark.(29) Pseudomonas, Acinetobacter,
E.coli, Klebsiella, Proteus ve Enterobacter spp. sufllar›nda ampisilin-sulbaktam ve trimetoprimsulfametoksazol duyarl›l›klar›n› (% 0-18 aras›nda) düflük bulmufllard›r.
Çal›flmam›zda BL üreten stafilokok sufllar›n›n çok büyük bir bölümünün BL üretmeyen
sufllara oranla antibiyotiklere karfl› dirençli oldu¤u görülmüfltür. Örne¤in, nitrosefin olumsuz
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MRKNS sufllar›nda % 89 olan amikasin duyarl›l›¤› nitrosefin olumlularda % 63’e kadar; nitrosefin olumsuz MSKNS sufllar›nda penisilinin etkinlik oran› % 45’ten % 6’ya kadar düflmüfltür.
Yurdumuzda yap›lan çal›flmalar›n ço¤unda oldu¤u gibi inceledi¤imiz stafilokok sufllar›nda da vankomisin ve teikoplanine dirençli
sufl bulunmam›flt›r. Nitrosefin olumlu ve olumsuz MSSA ve MSKNS sufllar›ndaki vankomisin
ve teikoplaninden sonra en etkili antibiyotikler
ampisilin-sulbaktam ve sefazolin olmufltur. Altun ve ark.(2) da MSSA ve MSKNS sufllar›ndaki
ampisilin-sulbaktam duyarl›l›¤›n› (% 98 ve % 100)
yüksek olarak bulmufllard›r. ‹nceledi¤imiz
MSSA ve MSKNS sufllar›nda en az etkili antibiyoti¤in penisilin oldu¤u bulunmufltur. Ar›bafl
ve ark.(4) taraf›ndan da S.aureus ve koagülaz
olumsuz stafilokoklarda penisilin direnci için
benzer bir sonuç bildirilmifltir.
Çal›flmam›zda metisilin direnci saptanan
stafilokok sufllar›nda denenen tüm antibiyotiklere karfl›, metisilin direnci saptanamayanlara
oranla daha yüksek bir direncin oldu¤u görülmüfltür. Küçükatefl ve ark.(13) metisiline dirençli S.aureus sufllar›nda kinolonlara karfl› direncin
yüksek oldu¤unu, metisiline duyarl› S.aureus
sufllar›nda ise bu antibiyotiklere direncin gözlenmedi¤ini bildirmektedir. Ayn› flekilde, trimetoprim-sulfametoksazol için Altun ve ark.(2),
amikasin, gentamisin, netilmisin için Ertek ve
ark.(8), tetrasiklin için Ö¤ünç ve ark.(18), eritromisin için Somer ve ark.(23) ve klindamisin için
de Ar›do¤an ve ark.(5) stafilokoklarda metisilin
direncine ba¤l› olarak direncin artt›¤›n› göstermifllerdir.

lu bakterilerde imipenem, meropenem, netilmisin, amikasin, siprofloksasin ve ofloksasin en etkili antimikrobikler olarak bulunmufltur. BL
varl›¤›ndan etkilenmeyen netilmisin, amikasin,
siprofloksasin ve ofloksasinin özellikle hayati
tehlike oluflturmayan Gram olumsuz bakteri infeksiyonlar›nda karbapenemlere alternatif olabilece¤ini düflündüren sonuçlar elde edilmifltir.
Stafilokoklarda ise nitrosefin olumlu MRSA
sufllar› için s›ras›yla netilmisin, amikasin, klindamisin ve gentamisin; MRKNS sufllar› için netilmisin, amikasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve klindamisin; MSSA sufllar› için ampisilinsulbaktam, gentamisin, ofloksasin, sefazolin,
eritromisin ve tetrasiklin; MSKNS sufllar› için
ampisilin-sulbaktam, sefazolin, klindamisin, netilmisin, siprofloksasin ve trimetoprim-sulfametoksazol di¤er antibiyotiklere göre daha etkili
bulunmufltur. Stafilokok infeksiyonu düflünüldü¤ünde etkenin beta-laktamaz üreten ve metisiline de dirençli bir sufl olma olas›l›¤› dikkate
al›nmal›d›r. Elde etti¤imiz in-vitro duyarl›l›k
oranlar›na göre netilmisin ve amikasine duyarl›
bakterilerin oran› yüksek bulunsa da gözlenen
gentamisin direncinden dolay› bu antibiyotiklerin klinik etkinliklerinin s›n›rl› olabilece¤i de
dikkate al›narak ampirik tedavi amac›yla glikopeptidlerin kullan›lmad›¤› durumlarda klindamisinin ve trimetoprim-sulfametoksazolün tercih edilebilecek antibiyotikler aras›nda yer ald›¤› ak›lda tutulmal›d›r.
‹nfeksiyona neden olan bakteriyel etkenlerle mücadele için tedavide o etkenin duyarl›
oldu¤u uygun antibiyotik ya da antibiyotiklerin
kullan›lmas› gerekir. Böylece hasta k›sa zamanda sa¤l›¤›na kavuflaca¤› gibi ifl gücü kayb› daha
az olacak, yaflad›¤› ülkenin ekonomik kayb› da
en aza indirilecektir. Ancak, etkenin antibiyotik
duyarl›l›¤› bilinmiyorsa daha önce yap›lm›fl çal›flmalar›n sonuçlar› dikkate al›narak ampirik tedavi uygulanabilir. Bu ba¤lamda, çal›flmam›zda
elde edilen sonuçlar›n özellikle laboratuvar olanaklar›n›n s›n›rl› oldu¤u yerleflim bölgelerinde
hekimlere yararl› olaca¤› inanc›nday›z.

Sonuç olarak:
BL üreten bakteri sufllar›n›n çok büyük bir
ço¤unlu¤unun klinik kaynakl› oluflu ve gerek
Gram olumsuz bakterilerde gerekse stafilokoklarda çeflitli antibiyotik gruplar›na karfl› giderek
artan bir direncin varl›¤› hastane kaynakl› infeksiyonlara dikkat edilmesi gerekti¤i konusunda
önemli bir gösterge olarak de¤erlendirilmifltir.
GSBL varl›¤› tespit edilen Gram olumsuz
bakterilerin tamam›nda s›ras›yla imipenem, meropenem, piperasilin-tazobaktam, netilmisin,
amikasin ve sefoperazon-sulbaktam; ‹BL olum-
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