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akterilerde antibiyotiklere direnç geliﬂmesi
ile antibiyotik kullan›m› aras›nda do¤rudan
bir iliﬂki vard›r. Antibiyotik kullan›m›n›n daha
fazla olmas› ve ortam›n antimikrobiyal ajanlarla
kontamine olmas› nedeniyle, hastaneler bakterilerde antibiyotik direncinin ortaya ç›kmas› ve yay›lmas› için uygun ortamlard›r (1,2). Hastane ‹nfeksiyonlar›nda saptanan etkenlerde antibiyotiklere direnç oran›, hastane d›ﬂ›nda saptanan
etkenlere göre daha yüksektir. Hastane içinde
de bölümlere gere antibiyotik direnci farkl›l›k
gösterebilmektedir, örne¤in, yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalardaki infeksiyonlar›n antibiyotiklere daha dirençli mikroorganizmalara
ba¤l› oldu¤u belirtilmektedir (3). Bunun bir nedeni, bu bölümlerde antibiyotik kullan›m›n›n
daha fazla olmas›d›r. Kullan›lan antibiyotiklere
ba¤l› olarak son k›rk y›ld›r hastane infeksiyonlar›ndan izole edilen etkenlerin s›ralanmas›nda
de¤iﬂiklikler gözlenmektedir. Antibiyotiklerin
kullan›ma ilk girdi¤i dönemde s›kl›kla hastane
infeksiyonu denildi¤inde akla gram pozitif koklar gelirken, 1960’lardan itibaren enterik gram
negatif basiller, enterokoklar ve mantarlar önem
kazanm›ﬂt›r (2,4). Son y›llarda gram pozitif bakte-
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riler yeniden öne geçmiﬂ, Avrupa’daki yo¤un bak›m ve hematoloj/onkoloji ünitelerinden toplanan 8625 bakteri ile yap›lan bir çal›ﬂmada
Staphylococcus türleri en s›k izole edilen etkenler
olmuﬂ, bunu E. coli, Pseudomonas spp., Klebsiella
spp., Enterobacter spp., Enterococcus spp., Proteus
spp., Acinetobacter spp. ve di¤erleri izlemiﬂtir
(3). Korten ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda (5)
1991 y›l›nda Marmara Üniversitesinde hastane
infeksiyonuna yol açan etkenlerin da¤›l›m›nda S.
aureus baﬂta gelmekte, gram negatif bakterilerden E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. bunu izlemektedir. Türkiye’den 9
merkezin kat›ld›¤›, sadece gram negatif bakterilerin incelendi¤i bir çal›ﬂmada ise yo¤un bak›m
ünitelerinde genel olarak en s›k izole edilen
gram negatif bakteri Pseudomonas spp. olmuﬂ, bunu Klebsiella spp. ve E. coli izlemiﬂtir (6). Ayr›ca bu
listeye sony›llarda yeni bakterilerin de girdi¤i
gözlenmektedir. Bunlardan biri Stenotrophomonas
maltophilia’d›r. Bu organizma önceleri önemsenmemiﬂ ancak son y›llarda muhtemelen antibiyotiklerin seçici bask›s› sonucunda hastane infeksiyonlar›nda öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r (7,8). Bir di¤er etken, Aeromonas spp.’dir. Bu bakteri, karbapenemleri hidroliz eden bir ß-laktamaz sentezlemesi nedeniyle önem kazanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar›nda etken olan bu organizmalarda
antibiyotiklere direnç mekanizmalar›n›n bilinmesi, bu infeksiyonlar›n tedavisi ve kontrolü aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Bakterilerin antibiyotiklere karﬂ› gösterdi¤i
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direnç mekanizmalar› üç grup alt›nda toplanabilir:
1. ‹lac›n hedefinde oluﬂan de¤iﬂiklikler
a. Antibiyoti¤in ba¤lanaca¤› reseptörün afinitesinde azalma olmas›
b. Bakterinin ilaçtan etkilenmeyen farkl› bir
metabolik yol kullanmas›

En s›k gözlenen direnç mekanizmalar› ve etkilenen antibiyotikler Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Hastane infeksiyonu etkeni olan gram negatif
bakterilerin son y›llarda özellikle, ß-laktam, aminoglikozid ve kinolon grubu antibiyotiklere dirençli olduklar› gözlenmektedir. Bu nedenle, yaz›da bu grup antibiyotiklere karﬂ› direnç mekanizmalar›n›n üzerinde durulacakt›r.

2. Sentezlenen enzimle ilac›n inaktive edilmesi

ß-LAKTAM ANT‹B‹YOT‹KLERE KARﬁI D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI

3. Hücreye giren ilaç miktar›n›n azalt›lmas›

ß-antibiyotiklerin bakteri hücrelerindeki hedefi, hücre duvar sentezinin transpeptidasyon evresini katalize eden “penisilin ba¤layan proteinler” (PBP)’dir. ß-laktam antibiyotikleri bu enzimlerle ba¤lanarak enzimin kendi substrat›na ba¤lanmas›n› engellemekte, böylece duvar sentezi
inhibe olmakta ve bakteri lizise u¤ramaktad›r

a. Permeabilitenin azalt›lmas›
b. Aktif pompalama ile ilac›n d›ﬂar› at›lmas› (9,10).
Bir bakteri, bu mekanizmalardan bir kaç›n›
ayn› anda kullanarak farkl› etki mekanizmalar›na
sahip antibiyotiklere direnç kazanabilmektedir.

Tablo 1. Antimikrobial Ajanlara Karﬂ› Dirençte Gözlenen En Önemli Mekanizmalar.
Direnç Tipi ve Antibiyotik Grubu

Özgül Direnç Mekanizmas›

HEDEF DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
Aminoglikozitler

Ribozomal proteinlerde de¤iﬂiklik

ß-laktam antibiyotikler

PBP’lerde de¤iﬂiklik yada yeni PBP sentezi

Eritromisin ve klindamisin

Ribozomol RNA’n›n metilasyonu

Kinolon grubu antibiyotikler

DNA girazda de¤iﬂiklik

Rifampin

RNA polimerazda de¤iﬂiklik

Sulfonamidler

‹laçtan etkilenmeyen yeni bir dihidropteroat sentetaz sentezi

Trimetoprim

‹laçtan etkilenmeyen yeni bir dihidrofolat redüktaz sentezi

Tetrasiklin

Ribozomlar›n ilaçtan korunmas›

Vankomisin

Hücre duvar›ndaki peptidde de¤iﬂiklik

ENZ‹MAT‹K ‹NAKT‹VASYON
Aminoglikozitler

AAC, ANT, APH*

ß-laktamlar

ß-laktamaz

Kloramfenikol

Asetiltransferaz

‹LAÇ G‹R‹ﬁ‹N‹N AZALTILMASI
Permeabilitede azalma
ß-laktam antibiyotikler, kloramfenikol,
kinolonlar, tetrasiklin, trimetoprim

D›ﬂ membran proteinlerinde de¤iﬂiklik

Aktif pompalama
Eritromisin

Yeni bir membran transport sistemi

Tetrasiklin

Yeni bir membran transport sistemi

Kaynak (10)
AAC: Asetiltransferaz, ANT: Nükleotidiltransferaz, APH: Fosfotransferaz
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(11,12). Bakterilerde ß-laktam antibiyotiklere
karﬂ› oluﬂan direnç üç yolla geliﬂebilmektedir:
1. PBP’lerde oluﬂan de¤iﬂiklikler ile geliﬂen
direnç
PBP’lerdeki de¤iﬂiklikler kromozomal mutasyonlar sonucu PBP’nin ß-laktam antibiyoti¤e afinitesinin azalmas›, PBP say›s›nda azalma olmas›
veya ß-laktam antibiyotiklere düﬂük afinite gösteren yeni PBP’lerin sentezlenmesi sonucu oluﬂabilmektedir (13,14). PBP’lerdeki de¤iﬂiklikler
ile oluﬂan direnç baz› gram-pozitif koklarda ve
Pseudomonas spp.’de gözlenmiﬂtir. N. gonorrhoeae,
N. meningitidis, H. influenzae ve S. pneumoniae’de
gözlenen penisilin direnci bu mekanizma ile
oluﬂmaktad›r (15). Metisiline dirençli S. aureus’da
gözlenen direnç mekanizmas› da bu ﬂekildedir.
2. Permeabiliteye ba¤l› direnç
Gram-negatif bakterilerde ß-laktam molekülleri d›ﬂ membran› “outer membrane protein”
(OMP) ad› verilen, porin proteinlerinden oluﬂan
porlar yoluyla geçmektedir. Porinlerin özellikleri
ve say›lar› ile antibiyoti¤in özellikleri (yük, çözünürlük, büyüklük) hücre içine giriﬂ h›z›n› belirlemektedir (15). Permeabilitenin azalmas›na ba¤l›
olan direnç özellikle enzimatik direnç ile birlikte
ise önemli düzeyde bir dirence yol açmaktad›r.
Klinikte nadir olmakla birlikte son y›llarda özellikle P. aeruginosa suﬂlar›nda bildirilmiﬂtir (15).
3. ß-laktamaz enzimleri
ß-laktam antibiyotiklere karﬂ› klinikte en çok
gözlenen direnç, bakterilerin bu antibiyotikleri
inaktive eden ß-laktamaz enzimlerini sentezlemesi ile oluﬂmaktad›r (15,16). Gram-negatif bakterilerde ß-laktamazlar, d›ﬂ› membran ile stoplazmik membran aras›ndaki periplazmik boﬂlukta bulunmaktad›r. Son y›llarda bu enzimlerin say›lar›n›n büyük bir art›ﬂ göstermesi nedeniyle
çeﬂitli s›n›fland›rmalar yap›lm›ﬂ, ß-laktamazlar
en son 1995 y›l›nda Bush-Jacoby-Medeiros taraf›ndan s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (17). Bu son s›n›fland›rma, 1989 y›l›nda Karen Bush’un (16,18,19) yapt›¤› s›n›fland›rman›n bir uyarlamas›d›r enzimler 4
grupta toplanm›ﬂt›r (Tablo 2).
Hastane infeksiyonlar›nda en s›k karﬂ›laﬂ›lan
enzimler, Grup 1’deki kromozomal ß-laktamazlar, Grup 2’deki “extended-broad-spectrum”
(EBS) enzimer ve Grup 3’deki ß-laktamazlard›r.
Grup I kromozomal ß-laktamazlar
Salmonella d›ﬂ›nda hemen tüm gram-negatif
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bakterilerde kromozon kontrolünde sentezlenen ß-laktamazlar bulunmaktad›r ancak miktar,
sentez yolu ve dirençteki rolleri aç›s›ndan farkl›l›klar göstermektedir (20). Enzim ifadesi indüklenebilen, yüksek düzeyde-yap›sal veya düﬂük
düzeyde-yap›sal olabilir. Örne¤in, E. coli ve Shigella’da düﬂük düzeyde sentezlenen yap›sal enzimlerdir, ampisilin ve dar spektrumlu sefalosporinlere karﬂ› direnç oluﬂturmamaktad›rlar. Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, C. freuondii,
Serratia spp., Morganella morganii, Providencia stuartii
ve P. rettgeri ise E. coli’deki gibi AmpC ß-laktamaz
sentezlemektedir ancak bu bakterilerde enzin
indüklenebilin türdedir. Enzim normalde bir
repressör mekanizma ile düﬂük düzeyde sentezlenirken ortama bir penisilin ya da sefalosporin
eklendi¤inde enzim sentezinde bir kaç yüz kat
art›ﬂ olabilmektedir. Ortamdan indükleyici uzaklaﬂt›r›ld›¤›nda enzim sentezi normale dönmektedir. Tip I enzim sentezleyen bakteri toplumlar›nda 10-5-10-7 s›kl›¤›nda stabil olarak “derepressed mutantlar” ortaya ç›kmaktad›r. Bu bakterilerde ß-laktamaz enzimlerinin sentezi devaml›
ve yüksek düzeyde olmaktad›r ve klinikte bu tip
direnç çok s›k gözlenmektedir (15,20,21). ß-laktamaz dereprese organizmalar, indüklenebilen
ß-laktam antibiyotiklerin kullan›lmas› ile seleksiyona u¤ramaktad›r. Böyle ß-laktamlar duyarl›
populasyonu öldürmekte ancak dereprese mutantlar›n ço¤almas›na yol açmaktad›r. Bu seleksiyon infeksiyon yerine ki bu da bakteri yo¤unlu¤unu belirlemektedir, ilaç düzeyine ve kullan›lan ß-laktam ajan›n› indükleme özelli¤ine ba¤l›d›r. Geniﬂ spektrumlu sefalosporinler ile tedavi
edilen Enterobacter bakteremilerinin %20’sinde
seleksiyon oldu¤u tahmin edilmektedir (20). Buna karﬂ›n üriner sistem infeksiyonlar›nda geniﬂ
sepktrumlu sefalosporinlerin kullan›lmas› infeksiyon yerinde ilaç düzeyinin yüksek olmas› nedeniyle büyük risk oluﬂturmamaktad›r. Ampisilin
ve dar spektrumlu ß-laktamlar hem zay›f indükleyici, hem de derepressed enzimlere duyarl›
olduklar›ndan hem indüklenmiﬂ hem de dereprese mikroorganizmalar bunlara dirençlidir. Karbapenem grubu antibiyotikler güçlü indüksiyon
yapmakla birlikte bu enzimlere dirençlidirler.
Buna karﬂ›n, geniﬂ spektrumlu sefalosporinler
MIC düzeylerinin alt›nda indüksiyona neden olmaz ve hidrolize duyarl›d›r. Bunun sonucunda ßlaktamaz› indüklenebilir olan bakterilerin bunlara duyarl› görünür ancak dereprese olanlar dirençlidir. Bu nedenle, indüklenebilin ß-laktaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997
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maz sentezleyen bakterilerin etken oldu¤u infeksiyonlarda geniﬂ spektrumlu ß-laktamlar›n
kullan›lmas› risk taﬂ›maktad›r. Grup 1’deki kromozomal enzimler ß-laktamaz inhibitörlerinden
de etkilenmemektedir. Bir kez seleksiyona u¤rad›ktan sonra derepressed mutantlar hastane
mikroflaras›nda birikebilir. Bu da hastaneye, servise ve sefalosporin kullan›m›na göre de¤iﬂebilmektedir. Sefalosporin kullan›m›n›n yo¤un oldu¤u ülkemizde bir çok araﬂt›rma bu suﬂlar›n hastanelerimizde yayg›n oldu¤unu göstermektedir.
Grup 2’deki Plazmid kontrolündeki ß-laktamazlar:
Gram-negatif bakterilerde gözlenen ß-laktam
antibiyotiklere karﬂ› direnç büyük oranda plazmid kontrolündeki ß-laktamazlara ba¤l›d›r. Bu
enzimlerin say›s›n›n bugün 75’den fazla oldu¤u
belirtilmektedir (20).
Son s›n›fland›rmada Grup 2b’de yer alan
“Broad spectrum” (geniﬂ spektrumlu) enzimler,
plazmid kontrolündeki enzimlerin en büyük grubunu oluﬂturmaktad›r. Bunlar içinde en s›k saptanan enzimler TEM-1 ve SHV-1’dir (15,22). Ampisilin, karbenisilin, tikarsilin, sefalotin ve sefamandole direnç oluﬂtururken yeni sefalosporinler, monobaktamlara etkisizdirler. Klavulanik
asit, sulbaktam ve tazobaktam gibi ß-laktamaz
inhibitörlerine duyarl›d›rlar (15).
Grup 2be’de yer alan “Extended broad
spectrum enzimler” (EBS) ise son y›llarda özellikle Klebsiella ve E. coli suﬂlar›nda bildirilen, TEM
veya SHV enzimlerden köken alan ß-laktamazlard›r. Sefotaksim, seftazidim, seftriakson ve aztreonam gibi yeni kuﬂak ß-laktamlara direnç oluﬂturmakta, sefoksitin, sefotetan ve ß-laktamaz inhibitörlerine duyarl› kalmaktad›r. Ülkemizde yap›lan baz› çal›ﬂmalarda da EBS enzimlerinin varl›¤› gösterilmiﬂtir (23,24). Bu grupta yer alan enzimlerden biri de PER-1 enzimidir. Bu enzim
TEM ya da SHV enzimlerden köken almam›ﬂt›r.
‹lk kez bir Türk hastadan izole edilen bir bakteride saptanm›ﬂ, Hacettepe’de 14 P. aeruginosa suﬂunda, ‹stanbul’da ise Salmonella’larda gösterilmiﬂtir (25-27). PER-1 enzimi içeren izolatlar seftazidime çok dirençlidir (MIC>256 mg/L). Buna
karﬂ›n seftazidim-kulavulanik aside çok duyarl›d›r (MIC 8-16 mg/L).
Hastaneler EBS ß-laktamaz sentezleyen organizmalar ile kolonizasyon veya infeksiyon oluﬂmas›nda en yüksek riski taﬂ›yan ortamlard›r. Bu
risk faktörleri:
42
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1. Yo¤un bak›m ünitesinde bulunmak,
2. Yak›n tarihte ameliyat geçirmiﬂ olmak,
3. ‹nstrümentasyon,
4. Hastanede uzun süre kalma,
5. Antibiyotik tedavisi almak olarak belirtilmektedir. Al›nan antibiyoti¤in mutlaka geniﬂ spektrumlu ß-laktam olmas› gerekmemektedir
(28).
2d grubunda yer alan enzimlerin Türkiye aç›s›ndan önemi vard›r. Bu grupta bulunan OXA enzimlerinden baz›lar› ilk kez Türkiye’de saptanm›ﬂt›r. Bunlardan OXA-11 OXA-14, OXA-16 ve
OXA-17 enzimleri OXA-10’dan, OXA-15 ise OXA2’den köken alm›ﬂt›r (29-32). OXA-11, 14, 15 ve
16 saftazidim direncine yol açarken OXA-17 sefotaksime direnç oluﬂturmaktad›r. Bu enzimlerin
önemi, klavulanik asit ve sulbaktama dirençli olmalar› ve hastane infeksiyonlar›ndan izole edilen suﬂlarda saptanmalar›d›r.
2f grubunda E. cloacae ve S. marcescens’in karbapenemleri hidroliz eden enzimleri bulunmaktad›r. Bu mikroorganizmalar da son y›llarda hastane infeksiyonlar›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan etkenlerdir.
Grup 3
Grup 3 ß-laktamazlar›, klavulanik asit ile inhibe olmayan metalloenzimleri içermektedir. Aktiviteleri için Zn iyonlar›na gereksinmeleri vard›r.
Bu gruptaki en önemli enzimler, S. maltophilia’n›n
L1 enzimi, Aeromonas hydrophila’n›n kromozomal
enzimleri ve Bacteroides fragilis’in CcrA enzimidir
(17). S. maltophilia’n›n L1 enzimi, penisilin, karbapenemler ve bir çok sefalosporine karﬂ› dirençten sorumludur.
AM‹NOGL‹KOZ‹T ANT‹B‹YOT‹KLERE KARﬁI D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI
Aminoglikozitler bakteri hücresine üç evrede
girmekte ve 30s ribozomlar›na irreversibil olarak
ba¤lanarak protein sentezini inhibe etmektedir
(33). Gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerde
aminoglikozitlere karﬂ› direnç üç mekanizma ile
oluﬂabilmektedir. Bunlar ribozomal direnç, permeabiliteye ba¤l› direnç ve enzimatik dirençtir
(34,35).
Ribozomal direnç
Aminoglikozit antibiyotiklere karﬂ› geliﬂen ribozomal direnç, bu antibiyotiklerin bakteri hücresindeki hedefleri olan ribozomlarda oluﬂan
mutasyonlar sonucu ortaya ç›kmaktad›r. N. go-
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norrhoeae, enterokoklar, S. aureus ve Pseudomonas
türlerinde bildirilmiﬂ olan bu direnç klinikte nadirdir ve di¤er aminoglikozitlere karﬂ› çapraz direnç oluﬂmamaktad›r (35,36).
Permeabiliteye ba¤l› direnç
Aminoglikozitlere karﬂ› kromozomal mutasyonlar sonucunda membrandaki permeabilitenin azalmas› ile oluﬂan direnç en s›k olarak P. aeruginosa suﬂlar›nda gözlenmektedir. Bu tip dirençte direnç düzeyinin yüksek olmamas›na karﬂ›n tüm aminoglikozitlere karﬂ› çapraz direnç
oluﬂmaktad›r (34,35).
Enzimatik modifikasyon
Klinikte en önemli ve s›k olan direnç mekanizmas› budur. Plazmid veya transpozonlarda
kodlanan enzimlerle antibiyotik modifiye edilebilmektedir.
Konjugasyon, transdüksiyon veya transformasyon ile bu plazmidler duyarl› bakterilere geçirilebilir ve tek bir plazmid birden fazla enzim
geni içerebilir. Bu enzimlerin sentezi yap›sald›r
ve hücre içi enzimlerdir. Kataliz ettikleri reaksiyona göre üç s›n›fta toplanmaktad›rlar:
1- Asetiltransferazlar (AAC)
Aminoglikozit molekülündeki amino grubunu
asetile etmektedir.
2- Nükleotidil transferazlar (ANT veya AAD)
Aminoglikozit molekülündeki hidroksil grubunu adenile etmektedir.
3- Fosfotransferazlar (APH)
Aminoglikozit molekülündeki hidroksil grubunu fosforile etmektedir.
Enzimin aminoglikozit molekülündeki etki
bölgesi parantez içinde bir rakamla belirtilmektedir; örne¤in, AAC(3), 3-amino grubunun asetile
edildi¤ini göstermektedir. Benzer etki gösteren
enzimlerin ay›rdedilmesi için buna Romen rakamlar› eklenmektedir; örne¤in AAC(3) enzimi,
AAC(3)-I’den, AAC(3)-VI’ya kadar numaralanm›ﬂt›r.
Bir aminoglikozit molekülü birden fazla bölgede modifikasyona u¤rayabilir, yani bir çok
farkl› enzim için substrat olabilir, örne¤in, gram
negatif bakterilerde gentamisini AAC(2’)-I, AAC
(3)-I, ve ANT (2”)-I enzimleri modifiye edebilmektedir. Ayr›ca bir enzim bir çok farkl› aminoglikoziti de¤iﬂtirebilir (22). Örne¤in ANT (2”)-1 enzimi, kanamisin, tobramisin ve gentamisini moHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1;1:1997

Gür D.

difiye edebilmektedir. Bir bakteride bu enzimlerden birden fazla sentezlenmesi, baz› enzimlerin subsratlar› olmayan antibiyotikler kullan›ld›¤›nda bile seleksiyona u¤rayaca¤›n› göstermektedir (37).
De¤iﬂikli¤e u¤rat›lan aminoglikozitler ribozomlara ba¤lanamamakta ve etki gösterememektedir. Aminoglikozit antibiyotikleri modifiye
eden enzimlerin da¤›l›m› co¤rafi bölgelere göre,
hatta hastaneden hastaneye de¤iﬂmektedir. Bu
da antibiyotik kullan›m› sonucu oluﬂan seleksiyon bask›s› ile farkl› enzimlerin daha yayg›n oluﬂuna ba¤lanmaktad›r. Örne¤in, gentamisinin
amikasinden daha s›k kullan›ld›¤› ülkelerde en
s›k gözlenen enzimler ANT(2”) ve AAC(3)’tür.
Amikasinin yayg›n olarak kullan›ld›¤› ülkelerde
ise amikasini inaktive debilen AAC(6’) enzimi
s›k bulunmaktad›r (38). AAC(6’)-I’in son y›llarda
özellikle Türkiye’de büyük bir art›ﬂ gösterdi¤i ve
bunun da son y›llarda gentamisin direncinin art›ﬂ› nedeniyle tedavide amikasin kullan›m›n›n
tercih edilmesine, ayr›ca direnç plazmidi ve
transpozunlara çok rahat rekombine olabilmesine ba¤l› oldu¤u bildirilmektedir (39).
K‹NOLON GRUBU ANT‹B‹YOT‹KLERE
D‹RENÇ
Kinolonlar, kimyasal olarak sentezlenen antimikrobiyal ajanlar olup bakterilerdeki hedefleri
DNA giraz enzimidir (10,22). Bu enzimin görevi
DNA’da negatif süperkoiller oluﬂturmakt›r. Enzim iki A, iki B alt biriminden oluﬂmaktad›r. Di¤er antimikrobiyal ajanlarda gözlenen durumun
aksine, kinolonlara karﬂ› plazmid kontrolünde
bakteri direnci klinikte saptanmam›ﬂt›r (22,40).
Shigella türlerinde nalidiksik aside karﬂ› plazmid
kontrolünde direnç bildirilmiﬂtir ancak bu plazmid 4-kinolonlara direnç oluﬂturmamaktad›r
(22). Bu direnç kromozom kontrolündedir ve iki
farkl› mekaniza ile geliﬂebilir:
1. DNA giraz enziminde de¤iﬂiklik
Bugüne de¤in incelenen yüksek-düzeyde kinolon direncinin gyrA genindeki mutasyonlara
ba¤l› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. gyrA mutasyonlar›
tüm kinolonlara yüksek düzeyde bir direnç oluﬂturmakta, ancak di¤er grup antibiyotikleri etkilememektedir (22,40). Böyle mutasyonlar E. coli, P.
aeruginosa, H. influenzae, C. freundii ve S. marcescens’de tan›mlanm›ﬂt›r. gyrB geninde oluﬂan mutasyonlar ile ortaya ç›kan kinolon direnci E. coli
ve P. aeruginosa’da gösterilmiﬂtir, ancak bu direnç
tüm kinolonlara karﬂ› oluﬂmayabilir (22).
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2. ‹lac›n hücreye giriﬂini azaltan mutasyonlar
Kinolonlar›n hedeflerine ulaﬂabilmeleri için
bakteri hücresine girmeleri gerekmektedir. Bu
nedenle, 4-kinolonlar›n bakteri hücresine giriﬂinin azalmas›, bakterinin duyarl›l›¤›nda bir azalmaya neden olmaktad›r. Bu antibiyotikler gramnegatif bakterilere d›ﬂ membrandaki porinlerden diffüze olarak girmektedir. Kromozomal mutasyonlar sonucu d›ﬂ membran porinlerinde oluﬂan de¤iﬂimler, kinolonlara karﬂ› direncin oluﬂmas›na yol açabilir. Bu tip direncin özelli¤i, direncin sadece kinolonlara karﬂ› de¤il, ayn› zamanda di¤er grup antibiyotiklere karﬂ› da oluﬂmas›d›r (10,22,40). Örne¤in P. aeruginosa’da ilac›n
giriﬂinin azalmas›na yol açan mutasyonlar›n çok
çeﬂitli d›ﬂ membran proteinleri ile iliﬂkili oldu¤u
bulunmuﬂtur (nalB, cfxB, nfxB, grl gr2). Qr1 ve
Qr2’deki mutasyonlar ile OMP G say›s› azalmakta, kinolonlarla birlikte ß-laktam antibiyotiklere,
kloromfenikol ve tetrasikline de direnç ortaya
ç›kmaktad›r. P. aeruginosa’da 1990 y›l›nda saptanan bir direnç de nfxC genindeki mutasyon sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r. Dirençli suﬂlar›n kinolonlarla
birlikte imipenem ve kloramfenikole de direnç
kazand›¤›, buna karﬂ›n di¤er geniﬂ spektrumlu
sefalosporinlere ve aminoglikozitlere duyarl› oldu¤u belirlenmiﬂtir (22).
Sonuç
Antibiyotiklere karﬂ› bakterilerde gözlenen
direnç, tüm dünyay› ilgilendiren bir sorundur.
Hastaneler ve özellikle yo¤un bak›m üniteleri
hem direncin ortaya ç›k›ﬂ›, hem de hastadan
hastaya dirençli organizmalar›n geçiﬂi için uygun
ortamlard›r (2). Antibiyotiklere ço¤ul direnç, gösteren gram negatif bakteriler özellikle hastane
infeksiyonlar›nda saptanmaktad›r. Bu bakteriler
en s›k olarak aminoglikozitler, yeni kuak ß-laktam antibiyotikler ve kinolonlara karﬂ› dirençli
bulunmakta ve antibiyotiklerden herhangi birinin kullan›lmas›, yaln›z o antibiyoti¤e de¤il, di¤er grup antibiyotiklere karﬂ› dirençli organizmalar›n da seçilmesine yol açmaktad›r. Antibiyotiklerin yetersiz dozda uygulanmas› veya bakteri
yo¤unlu¤unun infeksiyon yerinde yüksek olmas›
(abse veya kistik fibrozisde oldu¤u gibi) gibi faktörler de dirençli organizmalar›n seleksiyonuna
yol açmaktad›r (2). Bu nedenle, hastanelerde antibiyotiklerin uygun dozda ve kontrollü kullan›m›, direnci azaltacak önlemlerin baﬂ›nda gelmektedir.
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