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eta-laktam antibiyotiklerin klinik kullan›mda
yerini almas›n›n hemen ard›ndan bu antibiyotikleri parçalayan enzimler yani beta-laktamazlar farkedilmiﬂtir. Beta-laktam antibiyotikler
bakterilerin peptidoglikan tabakas›n›n oluﬂmas›nda kritik rol oynayan “Penisilin Ba¤layan Protein” yani PBP olarak adland›r›lan enzimlere
ba¤lan›p onlar› inaktive ederek etki ederler. Beta-laktamazlar bu PBP denilen enzimlerin analo¤udurlar ve fakat beta-laktam antibiyotikleri
PBP’lerden farkl› olarak ço¤u kez hidroliz ederler. Beta-laktamazlar için çeﬂitli s›n›flamalar yap›lm›ﬂ olsa da ikisi en önemlileridir. Bunlardan
birincisi enzimleri molekül yap›lar›na göre s›n›flayan Ambler s›n›flamas›d›r (1). Bu s›n›flama basit ancak klinik aç›dan yetersizdir. Buna göre
A’dan D’ye dört moleküler s›n›f beta-laktamaz
vard›r. Çok yak›n y›llarda Bush-Jacoby-Medeiros
(üç araﬂt›r›c› bir araya gelerek) bir s›n›flama yapm›ﬂt›r (2). Bu s›n›flama substrat ve inhibitör farkl›l›klar›n› temel almaktad›r ve daha önceki y›llarda yap›lm›ﬂ bir s›n›flaman›n de¤iﬂtirilmiﬂ ﬂeklidir (3,4). Bu s›n›flama da oldukça karmaﬂ›k ve klinik aç›dan yararlan›lamayacak detaylara ve özelliklere sahiptir.
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Beta-laktamazlar, sonuçta, (fenotip olarak)
beta-laktam antibiyotiklere, her enzimin hidroliz, inhibisyon ve salg›lan›m miktar›na orant›l›
olarak de¤iﬂen düzeylerde direnç oluﬂtururlar.
Fenotipik olarak direnç, salg›lanan enzimin miktar› ve o beta-laktam antibiyoti¤i inaktive etme
yetene¤ine do¤ru orant›l›, beta-laktam antibiyoti¤in PBP’ye olan afinitesine ve hedef noktaya
ulaﬂma h›z›na (özellikle gram negatiflerde d›ﬂ
çeper porinlerinin geçirgenli¤ine) ters orant›l›d›r. Baz› yazarlar bu durumun matematik formülleri ile baz› bakterilerde hesaplanabilece¤ini ancak baz›lar›n›n da mesela P. aeruginosa’n›n bu modele uymad›¤›n› bildirmiﬂtir (5).
“Genotipi ne olursa olsun bahsedilen sonuçta antibiyotik direncidir ve bu da laboratuvarlarda direnç testleri ile gösterilmektedir” temel kabulü ile beta-laktamazlar› anlamak gere¤i tart›ﬂmal› hale gelmektedir. Klinisyenlerin de bu konudaki temel sorular› ﬂunlar olmaktad›r: Laboratuvarda rutin incelemeler içerisinde bir bakterinin dirençli ya da duyarl› bulunmas› yeterli de¤il midir? Beta-laktamazlar ile ilgili ayr›ca bilgi
sahibi olman›n ne gere¤i ve nas›l bir klinik yarar› vard›r? ‹ﬂte bu oturumun temel ald›¤› tart›ﬂma
noktas› beta-laktamazlar›n klinik önemi baﬂka
bir deyiﬂle beta-laktamazlar› anlaman›n klinik
yarar› ve önemidir.
Yukar›da bahsedilen s›n›flamalar bizim bu
sorumuzu aç›klamaya tam yetmemektedir. Betalaktamazlar›n klinik önemi kan›mca beta-laktamazlar› de¤il de bakteri türlerini temel alan bir
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yaklaﬂ›mla anlaﬂ›l›r olur, yani baﬂka deyiﬂle, “beta-laktamazlar› dolay›s› ile farkl› davranan” bakterileri temel alan yaklaﬂ›m.
S›k rastlanan hastane infeksiyon etkeni gram
pozitifler, yani stafilokoklar ve enterokoklar da
beta-laktamaz yaparlar ancak bunlar›n beta-laktamazlar› di¤er direnç mekanizmalar› yan›nda
klinik anlam taﬂ›maz. Dolay›s› ile hastane infeksiyonlarda klinik önemi olan beta-laktamazlar
deyince gram negatif basiller, bunlar›n aras›nda
da Enterobacter cloaceae, Citrobacter freundii, Serratia,
Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve
Acinetobacter türleri akla gelir. Bunlardan ilk üçü
bir grupta, Klebsiella ve E. coli bir grupta Pseudomonas ve Acinetobacter ayr› birer grupta incelenmelidir.
Birinci grupta yer alan Enterobacter cloaceae, di¤erlerini temsilen yani “Citrobacter ve Serratia” için
bir model olarak al›nabilir, bunun temel sebebi
de bu bakterinin direnç mekanizmalar›n›n daha
çok çal›ﬂ›lm›ﬂ olmas› ve içlerinde en s›k görüleni
olmas›d›r (6). Konuﬂman›n bundan sonraki bölümünde bu grubu temsilen E. cloaceae tart›ﬂ›lacakt›r. Benzer ﬂekilde Klebsiella pneumoniae ikinci grubu, P. aeruginosa üçüncü ve A. baumannii de dördüncü grubu temsilen tart›ﬂ›lacakt›r. Bu dört
grup bakteri aras›nda plasmidik geniﬂ spektrumlu beta-laktamazlar ve kromozomal AmpC türü
beta-laktamazlar klinik anlam taﬂ›maktad›r. ﬁimdi s›ras› ile bu bakterileri plazmidik ve kromozomal beta-laktamazlar ve bunlar›n varl›¤›n›n klinik önemi yönünden tart›ﬂal›m.
E. cloaceae birçok yönü ile K. pneumoniae’ye
benzeyen bu anlam› ile “identifikasyon”unda
problemler olan bir bakteridir. E. cloaceae’nin K.
pneumoniae’den ayr›lmas›nda sefoksitin direnci
iyi bir ay›raç olabilir, ﬂöyle ki: E. cloaceae kromozomal indüklenen AmpC türü enzimi dolay›s› ile
do¤al olarak sefoksitine ileri derecede dirençlidir. Bilindi¤i gibi sefoksitin (bir sefamisin grubu
beta-laktamd›r) AmpC türü enzimleri ﬂiddetle
indükler ancak kendisi de bu enzimlere duyarl›d›r, dolay›s› ile AmpC türü enzimi olan bakteriler
bu antibiyotiklere dirençli, ileri derecede dirençli (MIC > 64 mg/L; Zone < 10 mm) bulunurlar.
Öte yanda sefoksitin hemen tüm plazmidik “extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)”lar›n
hidrolizine dirençlidir ve dolay›s› ile ESBL yapan bir K. pneumoniae sefoksitine duyarl› ancak E.
cloaceae ileri derecede dirençli bulunacakt›r (7).
E. cloaceae AmpC türü kromozomal beta-laktamaz
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yapar ve bu tür aras›nda plazmidik ESBL oldukça nadirdir. Bu bakteriler tedavi esnas›nda sefalosporin türü antibiyotiklere direnç oluﬂtururlar
ve bu direnç tedavi baﬂar›s›zl›¤›na sebep olur.
Daha da önemlisi bu özellik di¤er beta-laktamlar
ile k›yaslan›nca da belirgindir, yani sefalosporinler ile tedavi esnas›nda direnç ve baﬂar›s›zl›k anlaml› olarak fazlad›r (8). Bu bilginin klinik önemi
ﬂudur: E. cloaceae ve di¤er AmpC türü kromozomal enzim yapan Enterobacteriaceae türlerinin tedavisinde sefalosporinlerin kullan›m› sak›ncal›d›r ve infeksiyonun a¤›rl›¤›na göre kinolonlar ya
da karbapenemler tercih edilmelidir.
‹kinci grubu Klebsiella ve E. coli oluﬂturur. Bu
grup E. cloaceae ve benzerlerinden farkl› olarak
AmpC türü kromozomal enzim yapmaz ve direnci daha çok nakledilebilir plazmidik ESBL’ler
arac›l›¤› ile olur ve bu sebeple de bu grubun en
önemli özelli¤i tedavi esnas›nda direnç geliﬂimi
olmamas›d›r. Bilindi¤i gibi ESBL türü enzim yapan bakteriler, yap›lan ESBL hidroliz etse dahi
baﬂta belirtilen özellikler dolay›s› ile çeﬂitli beta-laktamlara de¤iﬂik oranlarda dirençli hatta bir
k›sm›na duyarl› bulunurlar. Mesela TEM-26 yapan bir Klebsiella seftazidime dirençli, ancak sefotaksime duyarl› bulunur. Plazmidik ESBL dolay›s› ile direnç geni taﬂ›yan bakteriler antibiyotikler
ile karﬂ›laﬂt›klar›nda direnç mekanizmas› indüklenmez ve dolay›s› ile de E. cloaceae’de oldu¤u
gibi baﬂtan duyarl› iken sonradan dirençli hale
gelmezler. Bugün için plazmidik ESBL denilince
daha çok Bush-Jacoby-Medeiros s›n›flamas›n›n
2be (2) ve Ambler s›n›flamas›n›n Class A (1) grubuna girenler anlaﬂ›l›r. Bu enzimler genellikle
büyük plazmidlerin üzerinde ve baﬂka virülans
ve rezistans genleri ile birlikte bulunurlar (9). Yani bu tür direnç genetik olarak yay›l›rken baﬂka
ek faktörler ile birlikte yay›l›r. Ülkemizde Klebsiella türleri aras›nda ESBL yap›m› di¤er Avrupa ülkeleri ile k›yaslan›nca çok yüksektir (%60) (10).
Bu oran son y›llarda da ayn› seyretmektedir. Devam etmekte olan bir çal›ﬂmam›zda ülkemizde
Klebsiella izolatlar› aras›nda en s›k ESBL’nin SHV5 oldu¤unu görmekteyiz.
P. aeruginosa yukar›da bahsedilen her iki türden de farkl›l›klar gösterir: Birincisi kromozomal
beta-laktamaz› vard›r ancak ek olarak ve belki
daha da önemlisi porin-efflux sistemlerine sahiptirler (11-13). Bu ayr›cal›¤›n getirdi¤i önemli
özellik, P. aeruginosa tedavi esnas›nda sadece sefalosporinlere de¤il, ayn› zamanda karbapenem-
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lere ve hatta di¤er ilaçlara da direnç oluﬂturabilir. Tedavide E. cloaceae için rahatl›kla karbapenemler ilk seçenek olarak önerilir iken burada
durum de¤iﬂiktir ve karbapenemler de sefalosporinler kadar risk alt›ndad›r. Daha da ilginci ülkemizde P. aeruginosa izolatlar›n›n %10 kadar›
PER-1 isimli bir ESBL yapmaktad›r (14). Bu izolatlar tedavisi çok zor infeksiyonlara sebep olmaktad›rlar.
Acinetobacter türlerinin beta-laktam direnci ve
direnç mekanizmalar› aç›s›ndan P. aeruginosa’ya
benzedi¤i söylenebilir. Kromozomal enzimi (15)
ve porin özellikleri (16) belki de PBP de¤iﬂikli¤i
(17) ile direnç oluﬂturur. Direnç karbapenemlere
karﬂ› da geliﬂir ancak bunun tedavi esnas›nda oldu¤una dair yeterli bilgi henüz yoktur. Acinetobacter türleri ülkemizde %90 geniﬂ spektrumlu sefalosporinlere dirençli bulunur (6). Bu direncin yar›s› PER-1 türü ESBL yapan izolatlar taraf›ndan
oluﬂturulur (14). Bunlar›n %80’i ço¤ul dirençli
(MDR) izolatlard›r. PER-1 türü ESBL yapanlar
aras›nda MDR anlaml› olarak daha çoktur.
P. aeruginosa ve Acinetobacter türleri aras›nda
yay›lan bu PER-1 türü ESBL’nin klinik anlam›n›
ortaya koymak üzere çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.
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