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ÖZET

Cerrahi yara infeksiyonu, Türkiye’de hastane infeksiyonları içinde ikinci sıklıkta görülmektedir. Etken Gram

negatif çomaklar açısından geni�lemi� spektrumlu veya indüklenebilir tipteki beta-laktamazlar yoluyla direnç ve aktif

pompa direnci son yıllarda antibiyotik tedavilerinin ba�arısını tehdit eden önemli mekanizmalar olarak öne çıkmaktadır.

Cerrahi infeksiyonlarda ve cerrahi yara infeksiyonlarında sıklıkla kar�ıla�ılan bakterilerin direnç tiplerinin önceden

bilinmesi tedavi güvencesi için gerekli sayılmaktadır.
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SUMMARY

The Problem of Resistant Gram Negative Bacteria in Surgical Infections

Surgical site infections take the second row in frequency among nosocomial infections in Turkey. Production of

extended spectrum or inducible beta-lactamases and over-expression of efflux pumps in Gram negative bacilli are important

mechanisms which threaten the success of the antibiotic treatments. It is considered a must, for the safety of the treatment,

to have knowledge of the possible resistance mechanisms in frequently encountered pathogens.
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Cerrahi yara infeksiyonu riski mikroorganizma
yo�unlu�u ve virulansı, cerrahi müdahaleyle olu�an doku
hasarının çapı, yabancı cisim varlı�ı ve perioperatif uygulanan
antibiyotiklere mikroorganizma direnci ile do�ru orantılı;
hastanın genel ve lokal immünitesi ve perioperatif antibiyotik
uygulamasının etkisi ile ters orantılı olarak artar(13). Cerrahi
yara infeksiyonu, genel olarak hastane infeksiyonlarının %
15’ini,  cerrahi hastalarında görülen hastane infeksiyonlarının
ise % 40’ını olu�turur(21). Dünyada hastane infeksiyonları
içinde üçüncü sıklıkta görülen cerrahi yara infeksiyonu
Türkiye’de ikinci sırayı almaktadır. Hastane infeksiyonları
geneli için geçerli olan güncel saptama, cerrahi infeksiyonlar
ve cerrahi yara infeksiyonları için de geçerlidir: etkenler ister
Gram pozitif, ister Gram negatif a�ırlıklı olsun, antibiyotiklere
direnç özellikleri öne çıkmaktadır(15).

Geni�lemi� spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) tipi direnç
Gram negatif bakterilerin bir bölümünün geni�lemi�

spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretti�i bilinir; GSBL
pozitif bakterilerin ba�ında ise Escherichia coli ve Klebsiella

pneumoniae gelir. Her iki bakteri de hastane infeksiyonlarında,
özellikle cerrahi yara infeksiyonlarında sık rastlanan
bakterilerdir. Bakterinin GSBL pozitif olması durumunda
tedavide kural olarak I., II., III. ve IV. ku�ak sefalosporinlerin,

tüm penisilinlerin ve aztreonamın kullanımı kontrendikedir;
karbapenem grubu antibiyotikler en güvenilir seçene�i

olu�turur. Ciddi seyirli olmayan infeksiyonlarda beta laktamaz
inhibitörlü kombinasyonlar kullanılabilir. GSBL pozitif bakteri
ile olu�mu� infeksiyonda sefalosporin kullanımının klinik
sonucu % 75 oranında ba�arısızlık olarak belirlenmi�tir(22).

�lk olarak 1985’te Avrupa’dan bildirilmi� olan GSBL
 tipi direnç enzimlerinin sayısı bugün 150’nin üzerindedir ve
genel olarak Klebsiella’larda SHV-tipi, E.coli’de TEM-tipi
GSBL enzimlerinin a�ırlıklı olarak bulundu�u bilinir(14).
Toplum ve hastane izolatlarını karı�ık olarak inceledi�imiz
bir çalı�mada bu iki enzimin varlı�ına ek olarak Klebsiella’larda
yarıya yakın oranda (7/15), E.coli’de % 100 oranında (35/35)
CTX-M grubu enzim (sefotaksimaz) saptanmı�tır(1). Yeni bir
grup olan CTX-M enzimleri özellikle sefotaksimi, ikincil
olarak da di�er III.ku�ak sefalosporinleri hidrolizler. CTX-M
pozitif bakteri infeksiyonlarında di�er beta-laktamaz
inhibitörlerine göre tazobaktam kombinasyonlarının daha
ba�arılı sonuç verdi�i bildirilmektedir(20,23,24).

Yo�un bakımdan servise veya bir servisten di�erine
transfer olan infekte hastalarla birlikte bu dirençli bakteriler
de klinikler içinde yayılmakta, hatta yine hastalarla birlikte
hastaneden hastaneye da�ılmaktadır. GSBL tipi direnç enzimleri
ayrıca plazmidik özellikleri nedeniyle bir bakteri türünden

ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2):212-214.



213

di�erine de transfer edilir. Enterobacter spp. ve Pseudomonas

aeruginosa ba�ta olmak üzere cerrahi infeksiyonlarda etken
olarak kar�ıla�ılan bir çok bakteride GSBL direncine
raslanmaktadır. �stanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 2000 yılı
seftazidim dirençli P.aeruginosa Yo�un Bakım izolatları ile
yaptı�ımız çalı�mada yüksek düzey seftazidim direnci kodlayan
GSBL tipi enzimlerden  PER-1 enzimi  % 86; OXA-10-türevi
enzimler % 55 oranında pozitif bulunmu�, % 41 izolatta ise
hem PER-1 hem de OXA-10 türevleri birlikte saptanmı�tır
(yayınlanmamı� veri). PER-1 Türkiye’ye özgü bir enzim
olarak Pseudomonas’larda ve Acinetobacter ’lerde
görülmektedir.  OXA türü GSBL enzimlerinin dünyada yo�un
olarak bulundu�u  iki ülkenin biri yine Türkiye’dir(3,5-8,12,25).

Genel olarak Türkiye’de hastane infeksiyonu etkeni
E.coli ve Klebsiella’larda GSBL pozitiflik oranı % 30
dolayındadır fakat bu oran bazı hastane yo�un bakım
ünitelerinde % 50-60’lara çıkmaktadır(2,9).

�ndüklenebilir beta-laktamaz (�BL) tipi direnç
Enterobacter ve Serratia cinsi bakteriler, Citrobacter

freundii, P.aeruginosa dü�ük düzeyde kromozomal AmpC
tipi beta-laktamaz üretir. Bu bakterilerden herhangi biriyle
olu�an infeksiyon tedavisinde beta-laktam grubu antibiyotik
kullanılırsa, bakteride beta-laktamaz üretimi indüklenerek
yüksek düzeye çıkabilir ve antibiyoti�i etkisizle�tirebilir.
Geli�en direnç yalnız o antibiyoti�e kar�ı de�il tüm beta-
laktamlara ve beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonlara kar�ı
olacaktır. Bu nedenle bu bakteri infeksiyonlarında beta-laktam
antibiyoti�in ilk tercih olmaması; kullanım durumunda tedavi
sürerken kültür-antibiyogram tekrarlarıyla antibiyoti�e
duyarlılı�ın hâlâ sürdü�ünün görülmesi, direnç geli�mi�se
tedavide beta-laktam ve beta-laktamaz inhibitörlü
kombinasyonlar dı�ı bir antibiyotik lehine de�i�iklik yapılması
gerekir. Aslında bakteride geri dönü�ümlü olan (antibiyotikle
teması kesildi�inde, tedavi sona erdi�inde antibiyotik direnci
tekrar duyarlılık sınırlarına dönecektir) bu indüklenme olayı
için özellikle II. veya III.ku�ak sefalosporin kullanımı risklidir;
çünkü e�er bakteri beta-laktamazı bu antibiyotiklerin kullanımı
sırasında indüklenmi�se olay geri dönü�ümsüz hale gelir ve
beta-laktamaz üretimi bir daha eski dü�ük düzeyine inmez.
“Dereprese mutant” olarak da adlandırılan dirençli mutant
bakteriler ortaya çıkar ve hastane ortamında kolayca yayılır.
Enterobacter infeksiyonlarının % 20-25 oranında bakteriyemik
seyretmesinde en azından nedenlerden biri olarak, beta-laktam
tedavileri sırasında tekrar kültür-antibiyogramlarla etkenlerin
direnç takibinin yeterince yapılmıyor olması da
dü�ünülmelidir(18).

Bu gruba giren bakteriler de cerrahi infeksiyonların
önde gelen etkenlerindendir. Tedavide, bir IV.ku�ak sefalosporin
olan sefepim, di�er sefalosporinlerden daha güvenli bir �ekilde
kullanılabilir veya karbapenem tercihi yapılabilir. Yalnızca
üriner sistem infeksiyonlarında ve e�er etken P.aeruginosa

de�ilse III.ku�ak sefalosporin kullanılabilir. Dünyada
Enterobacter’ler ba�ta olmak üzere bu grup bakterilerde
dereprese mutant oranı % 30-40;  Türkiye’deki yo�un bakım

infeksiyonu etkenlerinde % 40’tır(9,18,19).

Pompa direnci (Effluks)
Karbapenemler, dirençli bakteri infeksiyonları ve

ciddi sistemik infeksiyonlar için hayat kurtarıcı olarak bilinirler.
Bununla birlikte P.aeruginosa ve Acinetobacter’lerde
karbapenem direncinin yava� da olsa artmakta olması tedirgin
edicidir. Türkiye’de yapılan çok merkezli çalı�malarda hastane
infeksiyonu izolatı P.aeruginosa su�ları için 1996’da % 25
olan direnç oranı 2001’de % 37’ye çıkmı�tır(10,11).
Pseudomonas’larda karbapenem direncine yol açan
mekanizmalar bakteride antibiyoti�e geçirgenlik azalması,
beta-laktamaz üretimi veya antibiyoti�in dı�arı pompalanması
gibi çe�itli olabilir. Pompa direnci son birkaç yıldır üzerinde
önemle durulan bir konudur.

P.aeruginosa’da beta-laktam (özellikle karbenisilin,
tikarsilin) tedavisi sırasında, bakterideki pompa sistemi aktif
hale geçip beta-laktam, florokinolon, tetrasiklin, aminoglikozid,
kloramfenikol ve trimetoprim direnci geli�tirebilir(16).
�mipenem kullanımı sırasında imipeneme geçirgenlik azalması
yönündeki mutasyon Pseudomonas’larda bazen ikinci bir
mutasyonu da pe�inden sürükler. Bu durumda iki sonuç birden
geli�ir: imipeneme direnç ve bu mutasyonun ardı sıra
tetiklenebilen ikinci mutasyonla MexAB-OprM pompa
sisteminin aktifle�mesi ve meropeneme de direnç(17).

Dezenfeksiyon için kuaterner amonyum bile�ikleri
(benzalkonyum klorür) kullanıldı�ında Gram negatif
bakterilerde hem bu bile�iklere, hem de aminoglikozidlere ve
trimetoprim/sulfametoksazole kar�ı etkili, plazmidik, bakteriler
arasında yayılabilen pompa direnci ortaya çıkabilir.
Dezenfektan olarak triklosan kullanıldı�ında P.aeruginosa’da
bu dezenfektana kar�ı pompa sistemi aktive olabilir ve direnç
geli�ebilir. Geli�en direnç triklosana ek olarak gentamisin,
siprofloksasin, trimetoprim ve tetrasikline kar�ı direnci de
beraberinde getirir(4).

Pompa direnci genelde dü�ük düzeyli olmakla birlikte
ço�ul direnç sonucunu do�urabilme potansiyeli açısından
önem ta�ımaktadır. Pompa direnci yalnız Pseudomonas’larda
görülmez, Gram negatif bakteriler arasında yaygındır. Direncin
yayılma riskini aza indirmek için antibiyotikler gibi
dezenfektanların da rasyonel kullanımı gerekmektedir.
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