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reus isolates recovered as nosocomial infection pathogens were found to be resistant to methicillin. In these
methicillin-resistant isolates, multi-drug and mono-drug
resistance to various antibiotics were also investigated.
The lowest resistance rate (11%) was observed for ne-
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tilmicin, the highest (92%) was for tetracycline, and followed by gentamicin (91%) and tobramycin (90%). Ciprofloxacin resistance was found to be 67%. The 66 percent of strains were found to be resistant to gentamicin,
tobramicin, and amikacin, 51 percent were resistant to

Bu çal›ﬂmada retrospektif olarak incelemeye al›nan hastane infeksiyonu etkeni 415 Staphylococcus aureus izolat›n›n 291'inde (%70) metisilin direnci belirlenmiﬂtir. Bu
dirençli izolatlarda ayr›ca çeﬂitli antibiyotiklere ayr› ayr›
ve çoklu direnç de araﬂt›r›lm›ﬂt›r. En düﬂük direnç netilmisinde (%11) ve en yüksek direnç s›ras›yla tetrasiklin
(%92), gentamisin (%91) ve tobramisin (%90)‘de göz-

these mentioned aminoglycosides plus ciprofloxacin
and 14 percent were resistant to ciprofloxacin plus
TMP-SMX of these, in 64 Staphylococcus aureus isolates which were resistant to methicillin and ciprofloxacin.
Macrodilution method was used to determine MIC50
and MIC90 values for ciprofloxacin and they were found
as 8 µg/mL and 16 µg/mL, respectively.

lenmiﬂtir. Siprofloksasine direnç %67 oran›nda bulunmuﬂtur. Suﬂlar›n %66's› gentamisin, tobramisin ve ami-
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kasine, %51'i bu aminoglikozidlerle birlikte siprofloksasi-

ce, In vitro Ciprofloxacin Resistance, Multi-drug Resis-

ne ve %14'ü siprofloksasin ve TMP-SMX’e dirençli bu-

tance.

lunmuﬂtur. Bunlardan metisilin ve siprofloksasine dirençli 64 Staphylococcus aureus izolat›nda makrodilüsyon ile araﬂt›r›lan siprofloksasin duyarl›l›¤› MIC50 8
µg/mL, MIC90 16 µg/mL olarak tespit edilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Metisilin Direnci, ‹n vitro Siprofloksasin Direnci, Çoklu Antibiyotik Direnci
SUMMARY
Ciprofloxacin and Multiantibiotic Resistance in MRSA
Strains Isolated From Nosocomial Infections
In this study, 291 (70%) out of 415 Staphylococcus au-
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G‹R‹ﬁ
Stafilokoklar, hem immünitesi normal hem
de immünyetmezli¤i olan hastalarda nozokomiyal ve toplum kökenli infeksiyonlar›n baﬂl›ca nedenidir. Bu etkenler, ilk kez 1950’lerin sonlar› ile
1960’lar›n baﬂlar›nda hospitalize hastalarda,
önemli ölçüde mortalite ve morbiditeden sorumlu nozokomiyal patojen olarak izole edilmiﬂtir (1,2). Penisillin-G’nin bulunmas› ile stafilokok
infeksiyonlar› bir süre kontrol alt›na al›nabilmiﬂ
fakat 1950’li y›llarda bu ve di¤er baz› antibiyotik55
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lere karﬂ› da direnç geliﬂmesi sonucu stafilokok
infeksiyonlar›n›n tedavisinde yeniden problemler ortaya ç›km›ﬂt›r (3). Daha sonralar› 1961 y›l›nda metisilinin kullan›ma girmesiyle stafilokoklarda direnç sorununun çözüldü¤ü san›l›rken, k›sa
bir süre sonra bu antibiyoti¤e karﬂ› da dirençli
suﬂlar ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r (4).
Stafilokoklardaki metisilin direnci bütün beta-laktam antibiyotikleri kapsayan intrinsik bir
direnç olup, bu direncin biyokimyasal karﬂ›l›¤›
penisilin ba¤layan protein 2‘dir (PBP-2’). Bu dirence ba¤l› olarak MRSA’lar›n büyük bir k›sm›nda yayg›n olarak kullan›lan antimikrobiyal ajanlar›n bir ço¤una da yüksek oranlarda direnç görülmektedir (1,2,4-7).
Suﬂlar›n spesifik direnç paternleri, hastaneler
aras›nda farkl›l›k gösterebilmekle birlikte, direnç
geliﬂebilen antibiyotikler aras›nda makrolidler,
aminoglikozidler, tetrasiklinler, kloramfenikol,
trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) ve kinolonlar say›labilmektedir (1,8,9).
MRSA‘lar nozokomiyal infeksiyon nedeni olarak izole edildiklerinde etkenin eradikasyonundaki güçlüklerin yan›s›ra çoklu antibiyotik direnci göstererek önemli tedavi sorunlar›na ve yüksek tedavi maliyetlerine yol açabilmektedir
(1,3,4,8,10).
1980’lerin ortalar›nda piyasaya ç›kan kinolonlar baﬂlang›çta stafilokoklara oldukça etkili iken
kullan›mlar› yayg›nlaﬂt›kça, özellikle MRSA ve
ayn› zamanda metisiline duyarl› S. aureus
(MSSA)’larda çok h›zl› direnç geliﬂti¤i gözlenmiﬂtir. MRSA infeksiyonlar›n›n tedavisinde vankomisin alternatifi olarak siprofloksasinin kullan›ld›¤› bir hastanede 18 ayl›k bir süre içerisinde
siprofloksasine baﬂlang›çta hiç direnç yok iken
bu süre sonunda bakterilerin %78’inin dirençli
hale geldi¤i bildirilmiﬂtir (7). Bugün için florokinolonlara karﬂ› MRSA’larda %50-90 aras›nda de¤iﬂebilen oranlardaki bir dirençten söz edilmektedir (11). MRSA’lardaki siprofloksasin direnci
için minimal inhibisyon konsantrasyonu (MIC) ≥
4 µg/mL olarak kabul edilmektedir (12,13).
Kinolonlara karﬂ› bakteriyel direnç; kromozomal mutasyon sonucu geçirgenlikte azalma veya
DNA-giraz enziminde yap›sal de¤iﬂiklik ﬂeklinde
geliﬂir. Bunun d›ﬂ›nda klinik izolatlarda, plazmid
kaynakl› florokinolon direncine henüz rastlanmam›ﬂt›r (7,11,14,15). Klinik olarak kinolonlara
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direnç geliﬂimi için, S. aureus suﬂlar›ndaki gyr A
geninde lokalize olmuﬂ 84 ve 85 aminoasit kodonlar›nda oluﬂabilecek tek mutasyonun yeterli
oldu¤u ifade edilmektedir (15,16).
Özellikle immünsüpresif ve yo¤un bak›m
hastalar›nda geliﬂen infeksiyonlar morbidite ve
mortalitenin en önemli sebebidir. S›kl›kla tedavi esnas›nda infeksiyon veya kolonizasyondan
sorumlu patojenlerde çeﬂitli antibiyotiklere direnç geliﬂimi özellikle bu grup hastalar için her
zaman endiﬂe verici olmuﬂtur (17).
Biz de bu çal›ﬂmada özellikle de¤iﬂik yo¤un
bak›m üniteleri ve kliniklerde yatmakta olan
hastalardan hastane infeksiyonu etkeni olarak
izole etti¤imiz metisilin dirençli S. aureus’larda
di¤er antibiyotiklere karﬂ› geliﬂen direnci de retrospektif olarak araﬂt›rmay› istedik. Ayr›ca siprofloksasin direnci görülen MRSA izolatlar›nda
geliﬂen bu direnci makrodilüsyon yöntemi kullanarak kantitatif olarak araﬂt›rd›k.
MATERYAL ve METOD
Ocak 95 - Mart 96 döneminde hastanemizin
özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde ve de¤iﬂik
servislerinde yatmakta olan ve hastane infeksiyonu düﬂünülen hastalardan al›narak klini¤imiz
bakteriyoloji laboratuvar›na gönderilen örneklerden etken olarak izole edilmiﬂ 415 S. aureus
suﬂuna ait antibiyotik duyarl›l›klar› retrospektif
olarak incelendi. National Committee for Clinical
Laboratory Standarts (NCCLS) kriterlerine uygun
olarak disk difüzyon yöntemi ile gerçekleﬂtirilen
bu çal›ﬂmaya metisilin, vankomisin, siprofloksasin, kloramfenikol, eritromisin, TMP-SMX, tetrasiklin, amikasin, gentamisin, tobramisin ve netilmisine ait sonuçlar dahil edildi (18). Bunlardan
randomize olarak seçilen ve ID 32 Staph (B›o
mer›eux, France) ile biyotiplendirmesi tekrarlan›p disk diffüzyon yöntemi ile siprofloksasine
dirençli oldu¤u saptanan 64 MRSA suﬂu, çal›ﬂmam›z›n ikinci k›sm›nda kullan›ld›. Söz konusu suﬂlarda NCCLS kriterlerine uygun olarak final ilaç
konsantrasyonu 32 - 0.25 µg/mL aras›nda olacak
ﬂekilde makrodilüsyon yöntemi ile siprofloksasin direnci kantitatif olarak çal›ﬂ›ld›. Siprofloksasin, hammadde olarak Bayer firmas›nca sa¤land›.
De¤erlendirmelerde; ≤ 0.25 µg/mL MIC de¤erine
sahip izolatlar duyarl›, 0.5 -2 µg/mL orta duyarl›
ve ≥ 4 µg/mL dirençli olarak yorumland› (19,20).
Çal›ﬂmada kontrol suﬂu olarak Staphylococcus
aureus ATCC 25923 kullan›ld›.
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(%25) izlenirken; eritromisine %50, siprofloksasine %67, amikasine %70, tobramisine %90, gentamisine %91 ve tetrasikline %92 oran›nda direnç
bulunmuﬂtur. MSSA'larda siprofloksasin direnci
%18 olarak saptanm›ﬂt›r. Çoklu antibiyotik direnci gösteren MRSA izolatlar›n›n direnç profilleri
ise Tablo 2'de gösterilmiﬂtir. Buna göre aminoglikozidlere (gentamisin, tobramisin ve amikasininin her üçüne de) dirençli bulunan izolat say›-

Retrospektif incelemeye al›nan 415 S. aureus
suﬂunun 291’inin (%70) MRSA ve 124’ünün (%30)
MSSA oldu¤u görüldü. Bu suﬂlar›n çeﬂitli antibiyotiklere karﬂ› direnç durumu Tablo 1'de verilmiﬂtir. MRSA ve MSSA izolatlar›n›n hiçbirisinde
vankomisine direnç saptanmad›. Tablo verilerine göre MRSA'larda en az direnç s›ras›yla netilmisin (%11), TMP-SMX (%24) ve kloramfenikolde

Tablo 1. MRSA ‹zolatlar›nda Çeﬂitli Antibiyotiklere Direnç Durumu.
Antibiyotik

Direnç(%)

Antibiyotik

Direnç (%)

Vankomisin

0

Siprofloksasin

67

Netilmisin

11

Amikasin

70

TMP-SMX

24

Tobramisin

90

Kloramfenikol

25

Gentamisin

91

Eritromisin

50

Tetrasiklin

92

Tablo 2. MRSA ‹zolatlar›nda (n: 291) Çoklu Direnç Durumu.
Antibiyotikler

Dirençli izolat say›s›

Yüzde (%)

Gentamisin + Tobramisin + Amikasin

192

66

Gentamisin + Tobramisin + Amikasin + Siprofloksasin

148

51

Siprofloksasin + TMP-SMX

41

14

40
40

38
38

35
35

‹ZOLAT SAYISI
‹ZOLAT
SAYISI

30
30
25
25
20
20

18

18

15
15
10
10
5
5

0
0

0

11

11

0,5
0.5

1
1

2
2

0

22

44

88
µg/mL
µg/mL

16
16

22

22

32
32

>32
>32

ﬁekil 1. 64 MRSA ‹zolat›na Ait Siprofloksasin MIC Da¤›l›mlar›
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 1

57

Özyurt M, Albay A, Y›ld›ran ﬁT, Saraçl› MA,
K›sa Ö, Gün H.

s› 192 (%66) iken aminoglikozidler ve siprofloksasine dirençli izolat say›s› 148 (%51), siprofloksasin ve TMP-SMX’e birlikte direnç gösteren izolat say›s› ise 41 (%14) olarak saptanm›ﬂt›r. Siprofloksasine dirençli 64 MRSA'da kantitatif olarak
belirlenen MIC da¤›l›m› ise ﬁekil 1'de verilmiﬂtir.
Buna göre MIC50 de¤eri 8 µg/mL iken, MIC90 16
µg/mL olarak tespit edilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
Genellikle hastanelerde ciddi infeksiyonlardan sorumlu olan stafilokoklar metisiline dirençli olanlard›r. Bu organizmalarda eski veya yeni
çeﬂitli antimikrobiklere karﬂ› h›zla geliﬂen direnç, klinik uygulamalarda önemli sorunlar› da
beraberinde getirmektedir (1,3-5). Özellikle hastane ortam›nda geliﬂen stafilokok infeksiyonlar›n›n ampirik tedavisinde vankomisin ve teikoplaninin üstünlü¤ü bilinmektedir. Bu antibiyotiklerin ayn› zamanda pahal› olmalar› ve yan etkilerinin bulunmas›ndan dolay›, ciddi infeksiyonlar
d›ﬂ›nda tedavide alternatif antibiyotiklerin de
olmas› her zaman için arzu edilir (4,5,13). Bu nedenle TMP-SMX, tetrasiklinler, rifampisin, baz›
kinolonlar ve aminoglikozidler tedavide alternatif olarak kullan›lmaktad›r (21-23).
S. aureus izolatlar› içerisinde MRSA oran› bizim çal›ﬂmam›zda ortalama %70 olarak saptanm›ﬂt›r. Bu de¤er, literatürdeki verilerin bir ço¤unun oldukça üzerinde olup bildirilen oranlar %12
ile %63.5 aras›nda de¤iﬂmektedir (3,4,6,23-26).
Florokinolonlar özellikle aminoglikozidlerin
tolere edilemedi¤i MRSA infeksiyonlu hastalarda yayg›n bir kullan›m alan›na sahip olup, tedavi s›ras›nda bu antibiyotiklere direnç geliﬂimi s›k
karﬂ›laﬂ›lan bir sorundur. S. aureus’ta dört farkl›
kinolon direnci mekanizmas› bildirilmiﬂ olup
siprofloksasine dirençli MRSA’larda di¤er kinolonlara da çapraz direnç görüldü¤ü rapor edilmiﬂtir (21). Çeﬂitli araﬂt›rmac›lar›n çal›ﬂmalar›nda
MRSA'larda bildirilen kinolon direnci, çal›ﬂman›n yap›ld›¤› y›la, hastalar›n yatan veya ayakta
hasta olmalar›na ve yatan hastalar›n bulunduklar› servislere ba¤l› olarak oldukça de¤iﬂkenlik
gösterebildi¤inden, %5.3 ile %96 aras›nda de¤iﬂen oranlar rapor edilmiﬂtir (2,3,4,9,12,13,15,
21,23,27-30). MRSA’lara en etkili kinolonun %80
ile siprofloksasin oldu¤u bildirilmiﬂ olmas›na
ra¤men son y›llarda yayg›n kullan›m sonucu bu
antibiyoti¤e farkl› oranlarda direnç bildirilmektedir (2). Büyükbaba ve arkadaﬂlar›, çeﬂitli araﬂt›rmalardan elde etti¤i veriler do¤rultusunda ül58
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kemizdeki siprofloksasin direncinin %20-68 aras›nda oldu¤unu bildirirken kendi çal›ﬂmalar›nda
bu direnç oran›n› %86.9 gibi oldukça yüksek olarak bulmuﬂlard›r (21). Biz çal›ﬂmam›zda %67‘lik
siprofloksasin direnci saptarken, Koç ve arkadaﬂlar› %63, Blumberg ve arkadaﬂlar› %91, Songur ve arkadaﬂlar› %93, Arman ve arkadaﬂlar›
%96’l›k siprofloksasin direnci bildirmiﬂlerdir
(2,13,23,30). Bu yüksek oranlar MRSA’lar da siprofloksasin direncinin genellikle birliktelik gösterdi¤ini veya kontrolsüz kullan›mlarda k›sa bir
süre içerisinde patojenin direnç kazanabilece¤ini ortaya koymaktad›r.
TMP-SMX direnci bu çal›ﬂmada %24 olarak
bulunmuﬂ olup, Büyükbaba ve arkadaﬂlar› %4.9,
Koç ve arkadaﬂlar› %5.6, Songur ve arkadaﬂlar›
%6, Arman ve arkadaﬂlar› %10, Öztürk ve arkadaﬂlar› %20, Peterson ve arkadaﬂlar› ise %50’lik direnç oranlar› bildirmiﬂlerdir (2,3,21,23,28,30). Trimetoprime karﬂ› kazan›lan dirençte en s›k gözlenen mekanizma plazmid veya transpozonlarda
bulunan genler taraf›ndan yeni, trimetoprime dirençli bir dihidrofolat redüktaz enziminin sentezlenmesidir. Bunun yan›s›ra dihidrofolat redüktaz›n aﬂ›r› sentezine ya da permeabilitede
azalmaya yol açan kromozomal mutasyonlara
ba¤l› olarak da %2-10 oran›nda direnç geliﬂebilece¤i bildirilmektedir (21). TMP-SMX’in vankomisin ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada MRSA infeksiyonlar›nda alternatif olarak baﬂar› ile kullan›labilece¤i vurgulanm›ﬂt›r (30). Bu incelemede,
MRSA'larda düﬂük oranda saptad›¤›m›z TMPSMX direncinin pratikte önemli olabilece¤ini
düﬂünmekteyiz.
Aminoglikozid direncinde en s›k karﬂ›laﬂ›lan
mekanizma, genellikle plazmid kontrolünde
olan, aminoglikozidleri modifiye eden enzimlerin varl›¤›d›r. Bu enzimlerin sentezinden sorumlu olan genler ço¤u kez transpozonlarla da taﬂ›nabilmekte ve bu nedenle ayn› zamanda farkl›
grup antibiyotiklere de direnç geliﬂebilmektedir. Stafilokoklarda gentamisin direnci APH (2’’)+
AAC (6’) enziminin üretimine ba¤l› olarak oluﬂmaktad›r. Bu enzim, tedavide kullan›lan aminoglikozidlerin tümünü inaktive eder. Ancak netilmisin, amikasin ve tobramisin bu enzim ile daha
az modifiye olduklar›ndan in vitro duyarl›l›k
testlerinde duyarl› bulunur. Oysa gentamisine
dirençli tüm stafilokoklar, netilmisin, amikasin
ve tobramisine de dirençli kabul edilir (21,29).
Çal›ﬂmaya dahil etti¤imiz aminoglikozidlerden,
gentamisine %91, tobramisine %90, amikasine
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1999; 3: 1
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%70 ve netilmisine %11 oranlar›nda direnç saptanm›ﬂt›r. MRSA’larda aminoglikozidlerin in vitro
etkilerine yönelik çal›ﬂma yapan araﬂt›r›c›lardan
Gürler ve arkadaﬂlar›, gentamisin, tobramisin,
amikasin ve netilmisine s›ras›yla %76, %54, %33
ve %14 oranlar›nda direnç bildirmiﬂlerdir (29).
Benzer çal›ﬂmalar›n birinde gentamisin, amikasin ve netilmisin direnci s›ras›yla; %71, %46, %4,
di¤erinde; %93.1, %63.2 ve %25.9 oranlar›nda rapor edilmiﬂtir (28,31). Sadece gentamisin direnci olarak, Büyükbaba ve arkadaﬂlar› %88.5,
Blanch ve arkadaﬂlar› %87, Koç ve arkadaﬂlar›
%74, Öztürk ve arkadaﬂlar› ise %54 oran›nda direnç bildirmiﬂlerdir (2,3,21,27). Bu verilerin ›ﬂ›¤›nda gerek bu çal›ﬂmada gerekse di¤er araﬂt›rmac›lar›n yapt›klar› çal›ﬂmalarda di¤er aminoglikozidlere göre netilmisine dikkati çekecek kadar
yüksek oranda duyarl›l›k gözlenmiﬂtir. Bunda,
aminoglikozid direncinden sorumlu enzimin netilmisin üzerindeki modifiye edici etkisinin daha
düﬂük düzeylerde gerçekleﬂmiﬂ olabilece¤i ihtimali yan›s›ra bu grup antibiyotiklere ait kliniklerdeki kullan›m politikalar›n›n da rolü olabilece¤i düﬂünülmektedir.
Çal›ﬂmam›zda 291 MRSA izolat›n›n 145’inde
(%50) saptad›¤›m›z eritromisin direncine karﬂ›l›k,
Blanch ve arkadaﬂlar› %88, Birengel ve arkadaﬂlar› %55.9, Öztürk ve arkadaﬂlar› %50 ve Arman ve
arkadaﬂlar› %20 oran›nda direnç bildirirlerken
Gürler ve arkadaﬂlar› stafilokoklar›n genelinde
%44’lük bir direnç rapor etmiﬂlerdir (3,26,27,
30,31).
MRSA' larda biz kloramfenikole karﬂ› %25 oran›nda direnç saptarken, Savaﬂ ve arkadaﬂlar›
%26, Shanson %34, Gürler ve arkadaﬂlar› ise
%18’lik direnç bildirmiﬂlerdir (6,26,32).
Çal›ﬂmam›zda MRSA’lara en yüksek direnç
%92 ile tetrasikline karﬂ› bulunmuﬂtur. Öztürk ve
arkadaﬂlar› %69 oran›nda direnç bildirirlerken,
Peterson ve arkadaﬂlar› %62 ve Gürler ve arkadaﬂlar› %59’luk direnç rapor etmiﬂlerdir (3,26,28).
Tetrasikline karﬂ› saptad›¤›m›z bu yüksek orandaki dirençten, söz konusu antibiyoti¤in hastanede yayg›n kullan›m›n›n sorumlu olabilece¤ini
düﬂünüyoruz.
Çal›ﬂmam›zda 291 MRSA izolat›nda, ayn› anda aminoglikozidlerden gentamisin, tobramisin
ve amikasinin üçüne birden %66, bu aminoglikozidler ile birlikte siprofloksasine %51 ve siprofloksasin ile TMP-SMX'e ayn› anda %14 oranlar›nda çoklu direnç belirlenmiﬂtir. Tripoidi ve arka-
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daﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmalarda MRSA'larda %17
oran›nda çoklu direnç bildirirken Shanson çal›ﬂmas›nda MRSA'larda %40’tan fazla çoklu dirençten söz etmektedir (6,24). Ayn› ﬂekilde Büyükbaba ve arkadaﬂlar›, 61 MRSA’n›n 55’inde (%90)
gentamisin ve siprofloksasin direncinin birlikte
oldu¤unu gözlemlemiﬂlerdir (21). Arman ve arkadaﬂlar› 136 MRSA suﬂunun %90’›n› TMP-SMX’e
duyarl› bulurlarken bu duyarl› suﬂlar›n %39’unda
amikasin, eritromisin, klindamisin, siprofloksasin ve rifampisine çoklu direnç saptam›ﬂlard›r
(30). Bu veriler MRSA'lardaki çoklu direncin ne
kadar ciddi boyutlarda oldu¤unu bir kez daha
göstermektedir.
Çal›ﬂmaya ald›¤›m›z MRSA ve MSSA suﬂlar›ndan oluﬂan toplam 415 izolatta vankomisin direnci görülmemiﬂtir.
Çal›ﬂmam›z›n ikinci bölümünde, siprofloksasine dirençli 64 MRSA izolat›n›n antibiyotiplendirme ve biyotiplendirmeleri yeniden çal›ﬂ›ld›ktan sonra dirençli izolatlar›n MIC de¤erleri araﬂt›r›ld›. Bu izolatlarda makrodilüsyon yöntemiyle
saptad›¤›m›z MIC50 de¤eri 8 µg/mL, MIC90 de¤eri
16 µg/mL olarak bulundu. Benzer çal›ﬂmalarda
bulunan MIC50 ve MIC90 de¤erlerini; Klietmann
ve arkadaﬂlar› 0.25 µg/mL - 0.5 µg/mL, Shalit ve
arkadaﬂlar› her iki MIC de¤erini 8 µg/mL, Blumberg ve arkadaﬂlar› ise 32 µg/mL - 64 µg/mL olarak saptam›ﬂlard›r (12,13,33). Literatürlerle k›yasland›¤›nda saptad›¤›m›z MIC50 ve MIC90 de¤erlerimizin, baz› çal›ﬂmalarda bildirilenlerden
çok daha yüksek olmas›n›n muhtemel sebepleri
aras›nda, çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirildi¤i y›llarda
siprofloksasin direncinin yayg›n olmamas› ve zamana ba¤l› olarak direncin h›zla artmas› olarak
düﬂünülebilir. Bununla birlikte, çal›ﬂmada kulland›¤›m›z suﬂlar›, daha önceden disk diffüzyon
ile dirençli oldu¤unu saptad›¤›m›z suﬂlar aras›ndan seçmiﬂ olmam›z da önemli olabilir. Ayr›ca
bu yüksek direnç, S. aureus’larda siprofloksasin
ve metisilin direncinin birliktelik gösterebildi¤inin bir kan›t› olarak düﬂünülebilir.
Sonuç olarak, S. aureus'lar›n neden oldu¤u nozokomiyal infeksiyonlar›n empirik tedavisi için
hastane izolatlar›n›n antibiyotik direnç paternlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle
MRSA ile kolonize veya infekte hastalar›n mümkün oldu¤unca çabuk belirlenmesi, hem infeksiyonun kontrolü için hem de hastaya uygun tedavinin erkenden baﬂlanmas›nda gereklidir. Hastanede geliﬂen stafilokok infeksiyonlar›nda metisi-
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lin direnci yan›nda çoklu antibiyotik direnci di¤er hastanelerin oldu¤u gibi hastanemizin de
önemli bir sorunu olarak görülmektedir. Bu sorun özellikle immünsüpresif hastalar›n bulundu¤u klinikler ve yo¤un bak›m üniteleri için daha
ciddi boyutlarda gerçekleﬂmektedir. Günümüzde özellikle MRSA'ya ba¤l› stafilokok infeksiyonlar›n›n tedavisinde, siprofloksasine karﬂ› son y›llarda giderek artan bir direnç geliﬂiminin gözlenmesinin yan›s›ra MRSA’larda gentamisin direncinin s›kl›kla kinolon direnci ile birlikte bulunmas›
bizim çal›ﬂmam›zda da ilerisi için endiﬂe verici
olarak görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada siprofloksasine %67 ve gentamisine %91 oran›nda direncin
bulunmas› bu endiﬂemizin temelini oluﬂturmuﬂtur. Bu nedenle birçok çal›ﬂmada rapor edilenin
aksine çal›ﬂmam›zda, MRSA infeksiyonlar›n›n tedavisinde siprofloksasinin vankomisine alternatif olamayaca¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Siprofloksasinin
bu infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›lmas› halinde direnç geliﬂimini önlemek için uygun bir
antibiyotik ile kombine edilmesi mutlaka tercih
edilmelidir. Bununla birlikte etkili bir tedavi için
bu bakterilerin antibiyotik direnç paternlerindeki de¤iﬂimler klinik mikrobiyoloji laboratuvar› ile
koordine edilerek yak›ndan izlenmelidir. Ayr›ca
bu çal›ﬂmada en etkili antibiyotiklerin netilmisin
ve TMP-SMX oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ancak netilmisinin, gentamisine direnç halinde tek baﬂ›na
tedavide kullan›m› uygun olmad›¤›ndan TMPSMX’ün, ciddi infeksiyonlar hariç MRSA'lar›n neden oldu¤u di¤er infeksiyonlarda vankomisine
alternatif olabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
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