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BAKTER‹LERDE ANT‹B‹YOT‹K D‹RENC‹
az› bakteri türleri baz› antibiyotiklerden etkilenmezler. Örne¤in kimse tüberkülozlu hastay› penisilin G ile tedaviye kalk›ﬂmaz. Gram negatif bakterilerin hücre duvarlar› vankomisine
geçirgen olmad›¤› için bu bakterilerle olan infeksiyonlar›n tedavisinde vankomisin kullan›lmaz.
Bir türün bütün suﬂlar›n›n baz› antibiyotiklerden
etkilenmemesi "intrensik direnç", “do¤al direnç"
veya daha do¤ru bir deyim ile "duyars›zl›k" olarak ifade edilir. Bakterilerde antibiyotik direnci
dendi¤inde bir bakteri türüne etkili olabilen antibiyotiklerin baz› suﬂlara etkisiz kalmas› anlaﬂ›l›r. Antibiyoti¤in etkisiz kald›¤› bu suﬂlar›n oran›
çok düﬂük olabilece¤i gibi baz› örneklerde zamanla artarak %100'e yaklaﬂabilir.

B

Bakterilerde antibiyotik direncine yol açan
çeﬂitli mekanizmalar vard›r. Örne¤in hücre duvar›n›n geçirgenli¤inin de¤iﬂmesi (Escherichia coli'de
OmpF porinlerindeki mutasyonun beta-laktamlara veya aminoglikozidlere düﬂük düzeyde direnç oluﬂturmas›, Pseudomonas aeruginosa'da spesifik olarak baz› porinlerin fonksiyon kayb› ile imi-

peneme direnç oluﬂmas› vb.), antibiyoti¤in hedefi olan molekülün de¤iﬂmesi ile antibiyoti¤e
afinitesinin azalmas› veya kaybolmas› (penisilin
ba¤layan proteinlerdeki de¤iﬂikliklerle beta-laktam antibiyotiklere, ribozomal proteinlerdeki
de¤iﬂikliklerle aminoglikozidlere, DNA giraz enzimindeki de¤iﬂikliklerle kinolonlara direnç
oluﬂmas› vb.), antibiyotik molekülünü y›kan veya modifiye eden enzimlerle antibiyoti¤in etkisiz hale getirilmesi (beta-laktamaz enzimleri ile
beta-laktam antibiyotiklere, aminoglikozidlerdeki hidroksil gruplar›n› fosforilasyona u¤ratan
fosforilazlar veya nükleotidilasyona u¤ratan nükleotidil transferazlar, amino gruplar›n› asetilleyen asetiltransferazlar gibi enzimlerle aminoglikozidlerin modifiye edilmesi ile bu antibiyotiklere direnç oluﬂmas› vb.) en s›k rastlanan direnç
mekanizmalar›d›r (1,2). Bunlar›n d›ﬂ›nda daha az
antibiyotik-bakteri çiftini ilgilendiren; antibiyoti¤in bloke etti¤i bir metabolik yolu antibiyotikten
etkilenmeyen bir enzim oluﬂturarak sa¤layan
(sulfonamidlere dirençli dihidropteroat sentetaz
enzimi ile sülfonamidlere vb.), antibiyoti¤in
bakteriden d›ﬂa at›l›m›n› sa¤layan (tetrasiklinlerin ve kinolonlar›n aktif bir transport mekanizmas› ile hücreden at›lmas› ile sa¤lanan vb.) direnç
mekanizmalar› da vard›r.
D‹RENÇ OLUﬁUMU ve ANT‹B‹YOT‹KLER
Bakterilerde direnç oluﬂumunda antibiyotiklerin do¤rudan bir rolü yoktur. Direnç mekanizmalar›n›n baz›lar› bakterinin yap› moleküllerini
veya enzimlerini kodlayan genlerde bakteri kro117
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mozomunun replikasyonu s›ras›nda olan mutasyonlarla, baz›lar› belirli enzimlerin genlerini taﬂ›yan plazmid veya transpozonlar›n bir baﬂka bakteriden (transformasyon, transdüksiyon fakat ço¤unlukla konjugasyon gibi) bir genetik olayla kazan›lmas›yla meydana ç›kar.
Hücre duvar› geçirgenli¤inin azalmas› ya da
antibiyoti¤in hedefi olan moleküldeki de¤iﬂmeler genellikle mutasyonla kazan›lan direnç mekanizmalar›d›r. Daha yüksek canl›larda da oldu¤u gibi bakterilerde de mutasyonun çevre koﬂullar›na uyumu sa¤layacak bir amaçla oluﬂmad›¤›n› (antibiyotiklerin kendilerine dirençli bakterileri oluﬂturmad›¤›n›), spontan olarak meydana
geldi¤ini, çevre koﬂullar›na daha uygun mutantlar›n o koﬂullar taraf›ndan seleksiyonunun sa¤land›¤›n› 1940'lar›n ünlü Luria ve Delbrück, Newcombe ve Lederberg deneylerinden bu yana biliyoruz (3). Demek ki, geçirgenlikteki veya antibiyoti¤in hedefi moleküllerdeki bu mutasyonlar
antibiyotikleri kulland›¤›m›z için oluﬂmamaktad›r.
Antibiyotiklere direnç sa¤layan beta-laktamazlar, aminoglikozidleri modifiye eden enzimler vb. gibi molekülleri kodlayan genler kromozomda, plazmidlerde veya transpozonlarda bulunur. Kromozomda bulunanlar da ortamda antibiyotik bulundu¤u için oluﬂmam›ﬂlard›r; ya intrensik olarak esasen mevcutturlar (bazen antibiyotik bu genlerin ekspresyonunu indükler), ya
bu genleri taﬂ›yan bir bakteriden transformasyon, transdüksiyon veya konjugasyonla ya da
plazmid veya transpozondaki genlerin kromozoma integrasyonu ile kazan›l›r. Plazmidler ve
transpozonlar gibi genetik elementler veya bunlardaki direnç determinantlar› (beta-laktamaz
enzimlerinin, aminoglikozidleri modifiye eden
enzimlerin vb. genleri) antibiyotik bulundu¤u
için oluﬂmazlar. Bu genetik elementler esasen
do¤ada bulunmaktad›r. Bunlar› antibiyotik üreten mikroorganizmalarla ayn› ortamda yaﬂamak
durumunda olan bakterilere do¤an›n ba¤›ﬂlad›¤›
bir savunma arac› gibi düﬂünebiliriz. Nitekim bizim ilk antibiyoti¤i keﬂfetti¤imiz y›ldan önce izole edilmiﬂ ve antibiyotikle hiç temas etmedi¤ini
düﬂündü¤ümüz baz› bakteri suﬂlar›nda da, çok
düﬂük oranda da olsa, direnç plazmidi içeren
bakterilere rastlanm›ﬂt›r. Duyarl› bir bakteri bu
genetik elementleri ancak bir genetik olayla kazanabilmektedir.
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ANT‹B‹YOT‹KLER ve D‹RENÇL‹
BAKTER‹ SIKLI⁄I
Antibiyotikler, bakterilerde direnç oluﬂumunda do¤rudan bir etkileri olmad›¤› halde, duyarl› bakterileri elimine ederken, direnç sa¤layan mutasyonlar› veya genetik elementleri içeren bakterilerin seleksiyonunu sa¤larlar. Ayr›ca
bu elementlerin bir bakteriden baﬂkas›na aktar›m› (konjugasyon olay›) da ortamda antibiyotik
bulundu¤unda çok daha fazla olur. Bu da dirençli bakterilerin artmas›nda seleksiyonu artt›ran
bir etki oluﬂturur.
Hangi mekanizma ile oluﬂursa oluﬂsun, dirençli bakterilerin üreme yönünden duyarl› bakterilere göre antibiyotiksiz ortamda dezavantajlar› vard›r. Hücre duvar› geçirgenli¤ini de¤iﬂtiren
bir mutasyon bakteriye faydal› moleküllerin al›m›nda, penisilin ba¤layan proteinlerdeki bir mutasyon bakteri duvar›n›n sentezinde bir zorlu¤a
yol açmaktad›r. Plazmid içeren bakteri kendi
DNA's›n›n replikasyonu, kendi enzimlerinin sentezi yan›nda bu plazmidin replikasyonu ve kodlad›¤› proteinlerin sentezi nedeniyle fazladan
bir metabolik yük alt›ndad›r. Bu zorluk ve yük,
bakterinin bölünme süresini (jenerasyon süresini) %10 uzatt›¤›nda antibiyotiksiz bir ortamda
duyarl› bakteriler 10 defa bölündü¤ünde dirençli bakteri 9 defa bölünecek ve baﬂlang›ç say›lar›
ayn› ise bu süre sonunda dirençli bakterilerin say›s› duyarl›lar›n yar›s›na inecektir. Bu ortamda
bakteri üremesi devam ettikçe oran dirençli bakterilerin zarar›na gittikçe büyüyecek ve bir süre
sonra dirençli bakteriler kaybolacakt›r. Ancak ortamda antibiyotik bulundu¤unda durum tersine
dönecek, duyarl› bakteriler elimine olurken yaln›z dirençli bakteriler üreyebilecektir. Bu örnekten de anlaﬂ›laca¤› gibi dirençli bakterilerin seleksiyonu gibi idamesi de bir derecede ortamda
antibiyotik bulunmas›na ba¤›ml›d›r.
Antibiyotiklerin dirençli bakteriler yarar›na
sa¤lad›¤› bu seleksiyonda normal vücut floralar›n› etkileyerek kolonizasyon direncini k›rmas›n›n
da ayr› bir önemi vard›r. Kolonizasyon direnci
patojen ve potansiyel patojen bakterilerin sindirim, solunum, üriner sistemde veya deride kolonize olmas›na vücudun gösterdi¤i direnç olarak
tarif edilir (4). Solunum ve üriner sistemdeki kolonizasyon direnci daha çok titrek tüylerin hareketi, mukus salg›s›, idrar ak›ﬂ› gibi fizyolojik fonksiyonlarla sa¤lan›r. Derideki ve özellikle sindirim
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sistemindeki kolonizasyon direncinde ise as›l
rolü oynayan normal bakteri floralar›d›r.
Antibiyotikler normal flora bakterilerini etkileyerek bu kolonizasyon direncini k›rar; deride
ve sindirim sisteminde antibiyotiklere daha dirençli bakterilerin yerleﬂmesini sa¤larlar.
Yukar›daki hususlar bakterilerdeki direnç
problemi ile antibiyotik kullanma aras›ndaki temel iliﬂkiyi özet olarak ortaya koymaktad›r. Ne
kadar antibiyotik kullan›l›rsa dirençli bakterilerin seleksiyonu ve idamesi de o kadar fazla olacakt›r. Hastaneler belirli bir popülasyon içinde
antibiyotiklerin daha çok kullan›ld›¤› yerler oldu¤undan hastane suﬂlar›nda dirençli bakterilerin oran›n›n daha yüksek olmas›n› da do¤al karﬂ›lamak gerekir. Ancak dirençli bakterilerle hastane infeksiyonlar›n›n fazla görülmesinde, bu
suﬂlar›n hastalar-personel-ortam-araç-gereç aras›nda ço¤u önlenebilecek nedenlere ba¤l› sirkülasyonu da çok önemli bir rol oynamaktad›r.
HASTANE ve TOPLUM SUﬁLARINDA
D‹RENÇ
Antibiyotiklere hastane suﬂlar›n›n (hastane
infeksiyonlar›ndan veya ortam›ndan izole edilen
bakteri suﬂlar›n›n) toplum suﬂlar›ndan (toplumdaki infeksiyonlardan veya poliklinik hastalar›ndan izole edilen bakteri suﬂlar›ndan) daha dirençli oldu¤u art›k herkesçe bilinen bir olgudur.
Daha 1974'de yap›lan bir çal›ﬂmada ev la¤›mlar›ndan izole edilen E. coli suﬂlar›nda R+ (direnç
plazmidi taﬂ›yan) bakterilerin oran› %2 iken hastane la¤›mlar›nda %38 bulunmuﬂtur. Üstelik ev
la¤›mlar›ndan izole edilen R+ bakterilerdeki
plazmidlerin %20'si tek direnç geni taﬂ›rken hastane suﬂlar›nda tek direnç geni taﬂ›yanlar›n oran› sadece %3.8 olmuﬂtur (5).
Hastane suﬂlar›n›n daha dirençli oldu¤unu
gösteren pek çok kaynak varsa da burada ülkemize ait birkaç bulguyu vermek bu olguyu belgelemek için yeterli olacakt›r. 1986'da Baykal ve
Akal›n (6), verdikleri oranlardan iki grubun yaklaﬂ›k say›da suﬂ içerdi¤i anlaﬂ›lan, 1000 gram negatif çomak suﬂunda dirençli oranlar›n›n sefotaksim için hastane ve toplum kaynakl› suﬂlarda s›ras›yla %24 ve %8, sefoperazon için %59 ve %39,
seftazidim için %18 ve %7, moksalaktam için % 30
ve %13 oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. 1997'de Kaygusuz ve arkadaﬂlar› çocuk hastalardan izole edilen
809 gram negatif çomakta, ampisilin ve ampisilin/sulbaktam için hastane ve poliklinik suﬂlar›n-
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da oldukça yak›n direnç saptamalar›na karﬂ›l›k,
E. coli'de 13 antibiyotikten 3'ü, Klebsiella pneumoniae'de 13 antibiyotikten 7'si, Salmonella'larda 5 antibiyotikten 4'ü, Enterobacter'de 10 antibiyotikten
2'si, Proteus vulgaris'de 10 antibiyotikten 1'i, Pseudomonas'da 9 antibiyotikten 6's›, nonfermentatiflerde 9 antibiyotikten 2'si için hastane suﬂlar›ndaki direnç oranlar›n› poliklinik hastalar›ndan
izole edilenlere göre anlaml› derecede büyük
bulmuﬂlard›r (7). Hiçbir bakteri/antibiyotik çiftinde poliklinik suﬂlar›ndaki fazla direnç yönünden
anlaml› bir fark saptamam›ﬂlard›r. Hastane suﬂlar›ndaki direncin antibiyotik kullan›m› ile iliﬂkisi
Hayran ve arkadaﬂlar›n›n bir çal›ﬂmas› ve Ünal'›n
bir yaz›s› ile de gösterilmektedir (8,9). Bu çal›ﬂmalarda Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi’nde izole edilen suﬂlarda seftazidim, amikasin ve
siprofloksasine henüz bu antibiyotiklerin kullan›lmad›¤› 1985'de direnç %1’den az iken, bu antibiyotiklerin kullan›m› ile 1992'de Pseudomonas
aeruginosa suﬂlar›nda bu 3 antibiyoti¤e direncin
s›ras›yla %49, %45 ve %49'a; Enterobacter cloacae
suﬂlar›nda %27, %50 ve %15'e; E. coli suﬂlar›nda
%24, %29 ve %5'e ç›kt›¤›; 1992'de imipenem direnci %1'den az iken bu antibiyoti¤in kullan›lmas› i1e 1994'de P. aeruginosa'da %13, E. cloacae'de
%7, E. coli'de %4 direnç saptand›¤› bildirilmiﬂtir.
Bu genel tablonun yan›nda, antibiyotik kullanan
kiﬂilerden daha sonra izole edilen suﬂlar da daha dirençli bulunmaktad›r. Örne¤in Akova, önceki bir ay içinde seftazidim kullanm›ﬂ olanlardan
izole edilen P. aeruginosa, E. cloacae, E. coli suﬂlar›nda, sulbaktam/ampisilin kullanm›ﬂ olanlardan
izole edilen E. coli ve E. cloacae suﬂlar›nda bu antibiyotiklere direncin antibiyotik kullanmam›ﬂ
hastalardan izole edilen suﬂlara göre çok daha
fazla oldu¤unu bildirmiﬂ ve bu yönde baﬂka kaynaklar da sunmuﬂtur (10,11). Chow ve arkadaﬂlar› da önceki 2 hafta içinde 3. kuﬂak sefalosporin
alanlar›n ilk kan kültürlerinden izole edilen 32
Enterobacter suﬂunun 22'sinin (%69) geniﬂ spektrumlu penisilinlere ve 3. kuﬂak sefalosporinlere
direnç olarak tarif ettikleri ço¤ul dirençli suﬂlar
oldu¤unu, 3. kuﬂak sefalosporin d›ﬂ›nda bir antibiyotik alm›ﬂ olan 71 kiﬂinin 14'ünden (%20), hiç
antibiyotik almam›ﬂ olan 26 kiﬂinin ise sadece
birinden (%4) ço¤ul dirençli suﬂ izole edildi¤ini,
farklar›n ileri derecede anlaml› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir (12). Courcol ve arkadaﬂlar› Fransa'da
bir üniversite hastanesinde 1980-1986 y›llar› aras›nda izole edilen 6 gram negatif bakteri türünden 7385 bakteri suﬂunun izolasyon s›kl›¤›n› ve
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antibiyotik direncini incelemiﬂler, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, P. aeruginosa izolasyonunun 2.81-4.68 kat artt›¤›n›, 6 tür bakteriyi ve
14 antibiyoti¤i ilgilendiren 84 karﬂ›laﬂt›rman›n
13'ünde anlaml› derecede direnç art›ﬂ› oldu¤unu, K. pneumoniae'da netilmisin, E. cloacae'da amikasin ve netilmisin, S. marcescens'de sefoperazon,
P. aeruginosa'da sefotaksim, A. calcoaceticus'da gentamisin, tobramisin ve netilmisin direnci art›ﬂ›
ile antibiyotik kullan›m› aras›nda anlaml› iliﬂki
saptam›ﬂlard›r (13). Hastane suﬂlar›nda geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz oluﬂturan suﬂlar
da toplum suﬂlar›ndakinden daha fazlad›r. Kaygusuz ve arkadaﬂlar› çocuk klini¤inde yatan hastalardan izole edilen suﬂlarda geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz oluﬂturanlar›n oran›n› poliklinik materyalinden izole edilenlere göre K.
pneumoniae ve E. coli suﬂlar›nda ileri derecede anlaml› (p< 0.001), Klebsiella oxytoca suﬂlar›nda ise
anlaml› (p< 0.05) derecede yüksek bulmuﬂlard›r
(14). Bütün izolatlar birarada ele al›nd›¤›nda yatan hastalardan izole edilen 385 Enterobacteriaceae suﬂunun 122'sinde (%32) geniﬂlemiﬂ
spektrumlu beta-laktamaz oluﬂturma saptan›rken, poliklinik hastalar›ndan izole edilen 527 suﬂun sadece 10'u (%2) bu enzimleri oluﬂturmuﬂ,
fark ileri derecede anlaml› bulunmuﬂtur.
Özellikle hastane suﬂlar›nda farkl› direnç mekanizmalar› biraraya gelebilir ve bu suﬂlar›n çok
farkl› antibiyotiklere dirençli olmas›na yol açar.
Plazmidlerde çeﬂitli direnç genlerinin biraraya
gelmesi kolay anlaﬂ›l›rsa da metisiline dirençli
stafilokoklarda beta-laktamlar d›ﬂ›ndaki antibiyotiklere de yüksek oranda direnç görülmesi kolay aç›klanamaz. Örne¤in Avrupa'da 19 hastaneyi kapsayan bir çal›ﬂmada metisiline duyarl›
Staphylococcus aureus suﬂlar›nda 4 aminoglikozide
(gentamisin, tobramisin, kanamisin, streptomisin) direnç oranlar› %4-6 aras›nda iken, metisiline dirençli suﬂlarda %65-93 aras›nda; metisiline
duyarl› koagülaz negatif stafilokoklarda %6-22
iken, metisiline dirençli suﬂlarda %7-65 aras›nda
de¤iﬂti¤i saptanm›ﬂt›r (15).
Hastane suﬂlar›n›n toplum suﬂlar›ndan daha
dirençli olmas›n› farkl› ﬂekilde yorumlayanlar da
vard›r. Örne¤in McGowan ve arkadaﬂlar› 4 y›1
içinde kandan izole edilen 415 hastane suﬂu ve
762 toplum suﬂundan oluﬂan gram negatif çomaklar›n dokuz antibiyoti¤e dirençlerini karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlar ve suﬂlar›n tümünü birarada de¤erlendirdiklerinde 9 antibiyoti¤e de hastane suﬂ-
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lar›n›n daha dirençli (p< 0.05) oldu¤unu belirlemiﬂlerdir (16). Çal›ﬂma bu safhada hastane suﬂlar›n›n daha dirençli oldu¤unu destekler görülmektedir. Fakat araﬂt›r›c›lar farkl› cins ve tür bakterilerdeki direnci her bir antibiyotik için ayr› ayr› de¤erlendirdiklerinde 72 karﬂ›laﬂt›rman›n
35'inde hastane suﬂlar›n›n daha dirençli oldu¤unu fakat sadece 6's›nda (Acinetobacter için gentamisin ve trimetoprim-sulfametoksazol, Enterobacter için karbenisilin, E. coli için sefalotin, Klebsiella
ve P. aeruginosa için tobramisin) bu direnç fazlal›¤›n›n anlaml› derecede oldu¤unu, 14 karﬂ›laﬂt›rmada direnç oranlar›n›n eﬂit, 23 karﬂ›laﬂt›rmada
da istatistiksel olarak anlams›z farklar olsa da
toplum suﬂlar›nda direnç oran›n›n daha yüksek
bulundu¤unu görmüﬂlerdir. Sonuçlar çoklu analiz etkisi düzeltilerek karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise iki
grup aras›nda anlaml› bir fark elde edilmemiﬂtir.
Hastane suﬂlar› 11'i d›ﬂ›nda endemik hastane infeksiyonlar›ndan izole edildi¤inden, araﬂt›r›c›lar
endemik hastane infeksiyonlar›nda daha yüksek
antibiyotik direncinin daha çok hastane ve toplum kaynakl› infeksiyonlarda etken olan bakterilerin farkl› olmas›ndan kaynakland›¤›, bu fark›n
da sadece antibiyotik kullan›m›na ba¤lanmamas› gerekti¤i sonucuna varm›ﬂlard›r.
Hastane suﬂlar›n›n daha dirençli oldu¤u konusunda pek çok bulgu varken bu tablonun yöntem yetersizlikleri nedeniyle biraz abart›l› bir
görüntü kazand›¤› da temelinde yads›namaz.
Hastane infeksiyonlar›nda etken olan Pseudomonas, Enterobacter, Acinetobacter, Serratia gibi bakteriler antibiyotik bask›s› olmasa da çevre koﬂullar›na daha dirençli, do¤ada ve nem olan ortamlarda, dolay›s›yla hastane ortam›nda da varl›¤›n›
sürdürebilen bakterilerdir. Bu nedenle hastanelerde, antibiyotiklere daha dirençli olan bu bakterilerle s›k infeksiyon görülmesi kaç›n›lmaz. Duyarl› bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar yazarlar ya
da editörlerce yeterince dikkat çekici bulunmaz
ve nadiren yay›nlan›r. Örne¤in gentamisine duyarl› bir K. pneumoniae suﬂu ile oluﬂan idrar yolu
infeksiyonu salg›n› çok defa yay›nlanmaya lay›k
görülmezken gentamisine dirençli bir suﬂla oluﬂan salg›n›n yay›nlanmas› olas›l›¤› fazlad›r. Bu
durum dirençli bakterilerle oluﬂan hastane infeksiyonlar›n›n literatürde daha s›k görülmesine
yol açar (17). Yap›lan çal›ﬂmalar genellikle belirli merkezlerde (üniversite hastaneleri, e¤itim
veren büyük hastaneler), belirli antibiyotik/bakteri çiftlerini ve belirli zaman dilimlerini içine
alan çal›ﬂmalard›r. Çok geniﬂ co¤rafik alanlar›,
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farkl› büyüklükte çeﬂitli sa¤l›k kuruluﬂlar›n› içine
alan, her türlü bakteri/antibiyotik çiftlerini dikkate alan, uzun zaman dilimlerini kapsayan, daha
da önemlisi yaln›z antibiyotik kullan›m›n› de¤il
infeksiyon oluﬂmas›nda rolü olabilecek çeﬂitli
faktörleri bir arada de¤erlendiren çal›ﬂmalar düzenlemek ise metodoloji yönünden olanaks›z
de¤ilse bile çok zordur (17,18,19).
YO⁄UN BAKIM ÜN‹TELER‹NDE
ANT‹B‹YOT‹K D‹RENC‹
Hastane suﬂlar› içinde de yo¤un bak›m ünitelerinden izole edilen suﬂlardaki direnç oran› di¤er kliniklerden izole edilenlerden daha yüksek
bulunmaktad›r. Örne¤in Tünger ve arkadaﬂlar›
yo¤un bak›m ünitelerinde ve di¤er kliniklerde
yatan hastalardan izole edilen P. aeruginosa suﬂlar›ndaki direnç oranlar›n› karbenisilin için %91 ve
%75, mezlosilin için %90 ve %65, seftazidim için
%66 ve %28, aztreonam için %71 ve %30, imipenem için %39 ve %8, ofloksasin için %73 ve %45,
amikasin için %71 ve %23 olarak bildirmiﬂlerdir
(20).
Yo¤un bak›m hastalar›ndan izole edilen suﬂlar›n di¤er servislerdeki veya toplumdaki hastalardan izole edilenlere göre daha dirençli oldu¤unu gösteren birçok çal›ﬂma vard›r (21,22). Örne¤in Archibald ve arkadaﬂlar› Amerika Birleﬂik
Devletleri (ABD)’nde 8 hastanede yo¤un bak›m,
di¤er servisler ve toplumdaki hastalardan izole
edilen suﬂlarda klinik önemi olan 8 bakteri/antibiyotik çiftinde al›nan sonuçlar› incelemiﬂlerdir
(21). Bu 8 karﬂ›laﬂt›rmadan 6's›nda (koagülaz negatif stafilokoklar ve S. aureus/metisilin, E. cloacae/seftazidim, P. aeruginosa/imipenem ve seftazidim, enterokoklar/vankomisin) hastane suﬂlar›n›n toplum suﬂlar›ndan anlaml› derecede (p<
0.01) daha dirençli oldu¤unu, 2 bakteri/antibiyotik çiftinde (E. coli/siprofloksasin ve seftazidim)
ise anlaml› bir fark bulunmad›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Hastane suﬂlar›nda direncin anlaml› derecede yüksek oldu¤u 6 bakteri/antibiyotik çiftinde
direnç oran› toplum-hastane yo¤un bak›m hastalar›na ait suﬂlarda giderek artm›ﬂ ve P. aeruginosa/imipenem çiftinde yo¤un bak›m hastane suﬂlar›, enterokok/vankomisin çiftinde yo¤un bak›m
toplum suﬂlar› aras›ndaki direnç farkl›l›¤› d›ﬂ›nda
(6 bakteri/antibiyotik çifti x 3 kaynak =) 18 bulgunun 16's›nda bu farkl›l›klar›n anlaml› odu¤unu
saptam›ﬂlard›r. Araﬂt›r›c›lar bu bulgulardan yo¤un bak›m hastalar›n›n altta yatan ciddi rahats›zl›klar›, çok defa sahip olduklar› ba¤›ﬂ›kl›k yeter-
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sizli¤i, çeﬂitli ve uzun süreli invaziv giriﬂimlere
maruz kalmalar›, çoklu antibiyotik tedavilerine
gereksinmeleri ve hastanede daha uzun kalmalar› nedeniyle nozokomiyal infeksiyonlara da
aç›k olduklar› ve hastanelerde antibiyotik direnci kontrolünün yo¤un bak›m ünitelerinden baﬂlamas› gerekti¤i sonucunu ç›karm›ﬂlard›r.
UYGUN ANT‹B‹YOT‹KLE TEDAV‹DE
D‹RENÇL‹ BAKTER‹ SELEKS‹YONU
Dirençli bakterilerin seleksiyonu, etkenin
baﬂlang›çta duyarl› oldu¤u bir antibiyotikle yap›lan tedavide de görülebilir. Böyle bir seleksiyon
de¤iﬂik bakteri/antibiyotik çiftlerinde farkl› oranlarda gözlenmektedir. Örne¤in Milatovic ve Braveny çeﬂitli bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n
tedavisinde daha sonraki kültürlerde sefalosporinlere %4.3-8.6, siprofloksasine %4.4-11.8, aminoglikozidlere %11.4-13.4 oran›nda ayn› etkenin
dirençli suﬂlar›n›n izole edildi¤ini bildirmiﬂlerdir
(23). P. aeruginosa infeksiyonlar›nda ise çeﬂitli antibiyotiklerle tedavide dirençli suﬂ seleksiyonu
için %16.7-24.5 aras›nda oranlar verilmiﬂtir. Chow
ve arkadaﬂlar› Enterobacter ile infekte ve 3. kuﬂak
sefalosporin kullan›lan 31 hastan›n 6's›nda (%19)
geniﬂ spektrumlu penisilinlere ve 3. kuﬂak sefalosporinlere direnç geliﬂti¤ini bildirmiﬂlerdir
(12). Baﬂlang›çta duyarl› olan etkenin büyük k›sm›n›n antibiyotikle öldürülmesi veya üremesinin önlenmesi, dirençli bakteri seleksiyonu görülse de az say›da olacak dirençli bakterilerin
vücut savunma mekanizmalar› taraf›ndan bertaraf edilmesi nedeniyle tedavinin baﬂar›s›z kalma
oranlar› yukar›da verilen oranlardan çok daha
düﬂüktür. Yine de, özellikle vücut direnci k›r›lm›ﬂ, altta yatan baﬂka hastal›klar› olan hastalarda uygun antibiyotikle yap›lan tedavide de dirençli bakteri seleksiyonu tedaviyi baﬂar›s›z k›labilmektedir. Bu seleksiyonu ve baﬂar›s›zl›¤› önlemek için bazen kombine antibiyotik tedavisine baﬂvurulur. Tüberküloz tedavisinde direnç
oluﬂmas›n›n çok önemli bir sorun oldu¤u, bu nedenle antitüberküloz ilaçlar›n kombinasyon halinde kullan›ld›¤› herkesçe bilinmektedir.
D‹RENÇL‹ SUﬁLARIN HASTANEDE
YAYILIMI
Antibiyotiklerin çok kullan›ld›¤› hastane ortam›nda dirençli bakterilerin seleksiyonu do¤ald›r.
Hastanelerde, önemli bir k›sm› gereksiz ya
da uygunsuz kullan›m olsa da, birçok kiﬂiye anti-

121

Töreci K.

biyotik vermek gerekir. Özellikle yo¤un bak›m
servislerinde hemen her hastaya empirik olarak
veya belirli etkenlerle oluﬂan infeksiyonlarda
kombine antibiyotik uygulamas› zorunlu olur. Bu
uygulamada dirençli bakteriler ilk tedaviye cevap vermez, tedavileri daha uzun zaman al›r ve
çapraz infeksiyonla di¤er hastalar› infekte etmelerine olanak sa¤lan›r (17). Ayr›ca antibiyotik uygulamas›, solunum, deri ve özellikle barsak floralar›nda kolonizasyon direncini k›rar, dirençli
bakterilerin yerleﬂmesine neden olur. Bu dirençli bakteriler o hastada bazen baﬂka bir vücut bölgesinde infeksiyona yol açabildi¤i gibi, do¤rudan ya da personel, araç-gereç arac›l›¤›yla baﬂka
hastalara bulaﬂarak infeksiyonlara neden olabilirler. Örne¤in bir yo¤un bak›m ünitesinde yatan
hastalar›n %22'sinin l. günde, %40'›n›n 4. güne kadar solunum yollar›nda dirençli gram negatif çomaklar›n kolonize oldu¤u, kolonizasyon olmayan
hastalar›n yaln›z %3.3’ünde solunum yollar›nda
hastane infeksiyonu saptan›rken, kolonizasyon
olan hastalarda bu oran›n %23 oldu¤u saptanm›ﬂt›r (24).
Hastane suﬂlar›nda antibiyotik direncinin yay›l›m›nda R faktörlerinin (direnç plazmidlerinin,
R plazmidlerinin) ve transpozonlar›n ayr› bir
önemi vard›r. R faktörleri, kendi replikasyonlar›n› ve konjugatif olanlarda ayn› türden baﬂka suﬂlara, ayn› cinsten baﬂka türlere ve geniﬂ konak
özelli¤i gösterenlerde baﬂka cins ve ailelere
konjugasyonla geçmelerini sa¤layan fonksiyonlar› kodlayan genlerden baﬂka, çeﬂitli antibiyotik
ve bazen dezenfektan maddelere, a¤›r metal
iyonlar›na direnç sa¤layan direnç genleri de içeren genetik elementlerdir. Baz› R faktörleri konjugatif de¤ildir, baﬂka bakterilere aktar›mlar›n›
sa¤layamazlar. Bunlar›n da baﬂka bakterilere aktar›m› transdüksiyon, transformasyon olaylar› ile
veya beraber bulundu¤u konjugatif plazmidlerin
oluﬂturdu¤u konjugasyonla sa¤lan›r. Bir R faktörü 1-14 kadar direnç geni içerebilir. Baz› R faktörleri ayn› veya farkl› gruplardan birçok antibiyoti¤e bakteriyi dirençli k›ld›¤› ve duyarl› bir bakteriye geçti¤inde onu da taﬂ›d›¤› direnç genlerine
göre birçok antibiyoti¤e dirençli k›labildi¤i için R
faktörleri ile oluﬂan dirence "ço¤ul infeksiyöz direnç" denir. R faktörleri ile konjugasyon, ortamda antibiyotik varl›¤›nda, dolay›s›yla hastane ortam›nda kiﬂilerin deri ve sindirim sistemlerinde
meydana gelir. Duyarl› bir bakterinin bu yoldan
bir defada çok say›da antibiyoti¤e direnç kazan-
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mas›, sonra da bunu di¤er bakterilere aktarabilmesi, bu aktar›m›n çok farkl› bakteriler aras›nda
olabilmesi R plazmidlerinin hastanelerde dirençli bakterilerin artmas›ndaki önemini aç›klar.
Hastanelerde ayn› R plazmidinin çeﬂitli bakterilere yay›lmas› "plazmid salg›n›" olarak ifade edilir. Böyle bir durum bazen farkl› bakterilerin ayn› direnç paternini göstermesi ile anlaﬂ›labilir.
Ancak çok defa al›c› bakterilerde daha baﬂka direnç genleri ve mekanizmalar› da bulunabildi¤i
ya da plazmiddeki direnç genlerinin baz›lar›n›n
al›c›da eksprese olmamas› nedeniyle ayn› plazmidi taﬂ›yan farkl› bakterilerde direnç paternleri
farkl› olabilir ve plazmid salg›n› çok defa moleküler incelemelerle meydana konabilir. Plazmidin direnç geni taﬂ›d›¤› antibiyotiklerden herhangi biri kullan›l›rsa o plazmidi içeren bakterilerin seleksiyonu sa¤lanaca¤›ndan antibiyotik k›s›tlamas› ile plazmid yay›lmas›n›n önlenmesi de
oldukça zordur.
Direnç genlerinin bakteriler aras›nda yay›lmas›nda transpozonlar›n çok büyük rolü vard›r.
Birçok direnç geni transpozon denilen DNA elementlerinde yer al›rlar. Transpozonlar›n bakteriyofaj-plazmid-bakteri kromozomu aras›nda birinden di¤erine atlamalar›n› (transpozisyonlar›n›) sa¤layan genleri de vard›r. Bu nedenle s›çray›c› genler olarak da tan›mlanabilirler. Bu özellikleri dolay›s›yla örne¤in kromozomal olan bir
direnç genini bakteride bulunan bir plazmide,
plazmidde kodlanan bir direnç genini bakteri
kromozomuna veya bir baﬂka plazmide geçirebilirler. Bu da bakteriler aras›nda direnç genlerinin
yay›lmas›na yol açar. Örne¤in E. coli'nin oluﬂturdu¤u TEM-1 beta-laktamaz› bir transpozonda
kodlan›r. 1974'de ilk ampisiline dirençli Haemophilus influenzae suﬂu izole edildi¤inde bu suﬂun
ayn› transpozonda kodlanan ayn› enzimi oluﬂturdu¤u saptanm›ﬂ ve bunun bir E. coli plazmidinin
çok nadiren farkl› bakteriler aras›nda meydana
gelen konjugasyonla H. influenzae'ya geçmesi, y›k›ma u¤ramadan TEM-1'i kodlayan transpozonun H. influenzae'nin bir plazmidine s›çramas› ile
mümkün oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Daha sonra ayn› transpozon Neisseria gonorrhoeae ve Neisseria meningitidis'de saptanm›ﬂ, bu bakterilerin de baz›
suﬂlar› ampisiline dirençli hale gelmiﬂtir. Antibiyotik yoklu¤unda plazmid içeren bakteriler, dolay›s›yla plazmidler kaybolurken, bakteri kromozomuna integre olan transpozonlar antibiyotik
yoklu¤unda da idame ederler.
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D‹RENÇL‹ BAKTER‹LERLE HASTANE
‹NFEKS‹YONLARININ ÖNLENMES‹
Dirençli bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n
tedavisinin, en az›ndan kullan›labilecek antibiyotikleri k›s›tlamas› nedeniyle, daha zor olaca¤›
aç›kt›r. Örne¤in vankomisine dirençli, penisilinlere ve aminoglikozidlere yüksek düzeyde direnç gösteren bir enterokokla oluﬂan endokarditli hastan›n tedavisi hekim için en büyük sorunlardan biridir. Birçok Pseudomonas, Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, metisiline dirençli S. aureus (hele vankomisine de dirençli suﬂlar yay›l›rsa) infeksiyonlar› da tedavide önemli sorunlar
yaratmaktad›r. Dirençli bakterilere hastanede
daha fazla rastlanmas›, vücut direncini k›ran baﬂka nedenleri de olan hastalar›n dirençli suﬂlarla
hastane infeksiyonuna yakalanma olas›l›¤›n›n
yüksek olmas›, bu türlü sorunlar›n daha çok hastanelerde yaﬂanmas›na yol açar. Dirençli bakterilerle infekte hastalarda ölüm oran› da daha
yüksektir. Chow ve arkadaﬂlar›, kanlar›ndan geniﬂ spektrumlu penisilinlere ve 3. kuﬂak sefalosporinlere dirençli Enterobacter üretilen 37 hastan›n 12'sinin (%32), böyle ço¤ul dirençli olmayan
suﬂlar üretilen 92 hastan›n ise 14'ünün (%15) öldü¤ünü bildirmiﬂlerdir (12).
Dirençli bakterilerle hastane infeksiyonlar›n›n azalt›lmas› için al›nacak önlemler antibiyotik
kullan›m politikalar› ve infeksiyon kontrol çal›ﬂmalar› olarak 2 baﬂl›k alt›nda özetlenebilir. Nitekim ülkemizde de, bir hayli geç kal›nm›ﬂ olmakla birlikte, birçok hastanede antibiyotik kontrol
komiteleri ve infeksiyon kontrol komiteleri kurulmuﬂ bulunmaktad›r. Ancak baﬂar› için bu komitelerin istekli, bilgili ve konuyu asli görevleri
olarak kabul eden kiﬂilerden kurulmas›, yeterince desteklenmesi, yapt›r›m gücüne sahip olmas›
ve iki komitenin çok s›k› bir iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar› gerekti¤i de belirtilmelidir.
Etkenin duyarl› olmad›¤› bir antibiyoti¤in
kullan›lmas›, etkenin duyarl› oldu¤u bir antibiyoti¤in de gere¤inden düﬂük ya da yüksek dozlarda, k›sa ya da uzun sürelerde kullan›lmas›, daha ucuz, daha az yan etkili bir antibiyotik varken
geniﬂ spektrumlu yeni bir antibiyoti¤in seçilmesi, operasyonlarda gerekmedi¤i halde profilaksi
uygulanmas› ya da profilaksinin uygun olmayan
antibiyotiklerle ve sürelerde uygulanmas› uygunsuz antibiyotik kullan›m› olarak kabul edilirse, toplumda oldu¤u gibi, hastanelerde de uygunsuz kullan›m yüksek orandad›r. ABD'de bu
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oran için %30-70 aras› rakamlar verilmektedir
(17). Mümkün olan her durumda etkenin ve duyarl›l›¤›n›n saptanmas› gerekir. Bakterilerle olmayan infeksiyonlarda antibakteriyel ilaçlar›n
kullan›lmas› da en s›k rastlanan yanl›ﬂlardan biridir. Ne zaman antibiyotik kullan›lmayaca¤›n›
bilmek de hangi antibiyoti¤in kullan›laca¤›n› bilmek kadar önemlidir (17).
Hastanelerde uygun antibiyotik kullan›m›n›
sa¤lamak için antibiyotik kontrol komiteleri, hastanedeki direnç paternlerine göre, hangi antibiyotiklerin herkesçe kullan›labilece¤ini, hangilerinin uzman taraf›ndan veya infeksiyon konsültasyonu ile kullan›laca¤›n› da belirleyen ve gerekti¤i zaman revizyonlar› yap›lan formülerler
haz›rlar ve buna uyulmas›n› denetler. Bu uygulamada mikrobiyoloji laboratuvar› belirli etkenlerin duyarl›l›¤›n›n sadece belirli antibiyotiklere
denenmesi (seçimli duyarl›l›k deneyi) ve daha
uygun bir antibiyoti¤e duyarl›l›k varsa daha yeni,
pahal›, geniﬂ spektrumlu olan birinin sonucunun
verilmemesi (k›s›tl› bildirim) ile önemli rol oynar. Böyle bir programa hekimlerden gelecek direncin k›r›lmas› tart›ﬂma, e¤itim ve ikna ile mümkün olur. Ancak dünyan›n her yerinde her düzeyde insan bir süre sonra eski al›ﬂkanl›klar›na dönmektedir; bu nedenle egitim programlar›n›n periyodik, hatta kesintisiz olmas› gerekir. Hastas›
ile baﬂbaﬂa kalan hekimin en büyük kayg›s› hastay› baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi etmektir. Hastanenin dirençli bakteri popülasyonuna katk›da
bulunmak endiﬂesi o s›rada belle¤ine pek gelmez. Üstelik direnç problemi onu en yeni ve en
geniﬂ spektrumlu antibiyotikleri kullanmaya
sevkeder. Prostetik kalp kapakç›¤› takacak bir
cerrah serviste metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok izolasyonlar›n› hat›rlay›nca profilaksi için vankomisin kullanmaya yönelir. Yandaki yatakta 3. kuﬂak sefalosporinlere dirençli K.
pneumoniae ile infekte veya kolonize bir hastan›n
yatt›¤›n› bilen yo¤un bak›m hekimi travmal› bir
hastada ateﬂ yükselince imipenem vermek ister
(25). Bu örnekler hastanede antibiyotik kullan›m›n› daha rasyonel ve bilimsel bir temele oturtmakta karﬂ›laﬂ›lacak güçlüklerin sadece bir k›sm›d›r. Buna önemli bir faktör olarak ilaç endüstrisinin aksi yöndeki promosyonlar›n› da eklemek
gerekir.
Bir hastanede dirençli bir bakteri ile oluﬂan
bir hastane infeksiyonu salg›n›nda, di¤erlerinin
yan›nda baﬂvurulabilecek bir yöntem de direnç

123

Töreci K.

görülen antibiyotik(ler)in bir süre kullan›lmamas› ya da kullan›m›n›n çok k›s›tlanmas›d›r. Örne¤in ABD'de bir hastanede ço¤ul dirençli E. cloacae
suﬂlar›n›n çok artmas› üzerine seftazidim kullan›m› büyük çapta k›s›tlanm›ﬂ, bu ilac›n en çok kullan›ld›¤› Pseudomonas infeksiyonlar›nda bir aminoglikozid ve piperasilin kullan›lm›ﬂ, bu uygulama ile hem E. cloacae izolasyonlar› azalm›ﬂ, hem
izole edilen suﬂlardaki direnç oran› %46'dan
%25'e düﬂmüﬂtür (26). Bir baﬂka çal›ﬂmada
1992'de 100 hasta günü için 24.8 g amoksisilinklavulanat kullan›l›rken bunun giderek k›s›tlan›p
1995'de %23 azalt›larak 18.5 g'a indirilmesi ile
1992'de %45.1, 1993'de %46 olan E. coli'deki direnç oran›n›n 1994'de %27.9'a, 1995'de %16.9'a
düﬂtü¤ü saptanm›ﬂt›r (27).
Ancak antibiyotik kullan›m›n›n k›s›tlanmas›
dirençli bakterilerle hastane infeksiyonunu önlemede tek baﬂ›na yeterli bir yöntem olarak kabul edilemez. Örne¤in Providencia stuartii üroloji
kliniklerinde antibiyotiklere dirençli oldu¤u için
de¤il kateter materyalinde yaﬂayabildi¤i için s›k
hastane infeksiyonuna neden olur (26). Antibiyotik k›s›tlanmas› ile direncin önlenemedi¤i çal›ﬂma örnekleri de vard›r (28). E¤er sorun olan direnç plazmidde kodlan›yorsa ve bir plazmid salg›n› sözkonusu ise, o plazmidde taﬂ›nan di¤er
direnç genlerine göre birçok antibiyotik k›s›tlanmadan hastane suﬂlar›ndan o plazmidin eliminasyonu mümkün olmaz. Dirençli bakterilerle
hastane infeksiyonlar›n›n önlenebilmesi ya da
azalt›labilmesi için hastane suﬂlar›ndaki direncin
devaml› gözalt›nda tutulmas›, farkl› ve alarme
edici bir direnç paterni saptand›¤›nda böyle bir
suﬂun yay›lmas›n›n önlenmesi, genel olarak infeksiyon kontrol önlemlerinin de eksiksiz uygulanmas› gerekir (17,22,29).
Antibiyotikler yaln›z hastay› de¤il bütün mikrobiyal ekolojiyi, hastane ortam›n›, di¤er hastalar›, di¤er kiﬂileri ve ileride infeksiyona yakalanacak kiﬂileri de etkileyen tek ilaç grubudur (30).
Hekimlerin özellikle hastanelerde antibiyotik
kullan›rken bu gerçe¤i de düﬂünmeleri gerekir.
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