Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 135-143
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Nozokomiyal Patojen Olarak Klebsiella
Türlerinin Mikrobiyolojik, Klinik ve
Epidemiyolojik Özellikleri
Dr. Hakan AYDO⁄AN*,
Dr. Ahmet BAﬁUSTAO⁄LU*

ba¤l› ço¤ul antimikrobiyal dirençli suﬂlar›n gittikçe artan oranda karﬂ›m›za ç›kmas› Klebsiella infeksiyonlar›na ilgiyi artt›rmaktad›r.
EP‹DEM‹YOLOJ‹

*

Gülhane Askeri T›p Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Ankara.

lebsiella türleri, ço¤u klinisyen taraf›ndan tedavi edilmedi¤i zaman yüksek fatalite oran›na sahip, ciddi piyojenik infeksiyonlara ba¤l›
olarak geliﬂen toplumsal kaynakl› bakteriyel
pnömoni nedeni olarak bilinmektedir.

K

F›rsatç› patojenlerden olan Klebsiella türleri
primer olarak hospitalize edilmiﬂ ve diabetes
mellitus veya kronik pulmoner obstrüksiyon gibi
hastal›¤› olan immünkompromize bireylerde görülmektedir. Nozokomiyal Klebsiella infeksiyonlar›n›n ço¤u, genusun en önemli türleri olan Klebsiella pneumoniae ve K. oxytoca kaynakl›d›r. Amerika
Birleﬂik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da, Klebsiella
türlerinin nozokomiyal bakteriyel infeksiyonlar›n
%8’inin nedeni oldu¤u düﬂünülmektedir (1).
Üriner sistem Klebsiella infeksiyonlar›n›n en
çok görüldü¤ü yerdir ve tüm nozokomiyal üriner
sistem infeksiyonlar›n›n %6-17’sinden sorumlu
olup nefropatik mesaneli veya diabetes mellituslu gibi spesifik hasta gruplar›nda daha fazla
insidans göstermektedir. Nozokomiyal gram-negatif bakteremilerde Klebsiella, E. coli’den sonra
en s›k görülen bakteri türüdür. Özellikle geniﬂ
spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten suﬂlara

Klebsiella türlerinin iki tür do¤al yerleﬂim yeri
vard›r. Bunlardan biri, su yüzeyleri, la¤›mlar, toprak ve bitkilerden oluﬂan çevredir. Di¤er yandan
insanlar, atlar veya domuzlar›n mukozal yüzeylerine kolonize olurlar. K. pneumoniae insanlar›n nazofarenks ve intestinal yollar›nda saprofit olarak
bulunur. Gaitadan yakalanma oran› %5-38 oran›nda de¤iﬂirken bu oran nazofarenkste %1-6’d›r.
Genellikle bu bölgelerde floran›n geçici üyeleri
olarak kabul edilirler (1).
Bu taﬂ›y›c›l›k oranlar› hastane ortam›nda de¤iﬂiklik gösterirler. Hastanede kalma süresinin
uzamas›na ba¤l› olarak kolonizasyon oran› artmaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalarda hospitalize hastalardaki taﬂ›y›c›l›k oranlar›, gaitada %77, farenkste %19, hastalar›n ellerinde ise %42 oran›nda bulunmuﬂtur. Yüksek orandaki nozokomiyal
Klebsiella kolonizasyonunun, hastanede al›nan
önlemlerden çok antibiyotik kullan›m› ile iliﬂkili
oldu¤u düﬂünülmektedir (1). Yap›lan bir çal›ﬂmada hastanede iki haftal›k bir kal›ﬂ süresinden
sonra Klebsiella kolonizasyon oran›nda 2-4 kat art›ﬂ saptanm›ﬂt›r (1). Bu art›ﬂ primer olarak özellikle çoklu veya geniﬂ spektrumlu antibiyotik
kullanan hastalarda görülmektedir. Ayr›ca hastanedeki Klebsiella suﬂlar›na karﬂ› çoklu direncin görülmesinden, yayg›n antimikrobiyal tedavilerin
uygulanmas› sorumlu tutulmaktad›r (2). Kontrol135
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lü antibiyotik kullan›m› ile bu tür istenmeyen
yan etkiler azalaca¤›ndan profilaksi ve empirik
tedavi amaçl› yanl›ﬂ antibiyotik kullan›m›n› engelleyecek yeni stratejilerin geliﬂtirilmesi istenmektedir.
Kan ürünleri, medikal aletlerin kontaminasyonu, hastalar›n gastrointestinal sistemleri ile
hastane personelinin elleri infeksiyonun yay›lmas›nda önemli kaynaklard›r (3,4).
‹ngiltere’de 1983-1991 y›llar› aras›nda görülen
145 epidemik nozokomiyal infeksiyonlar›n 13’ünün nedeninin Klebsiella oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Klebsiella türleri endemik hastane infeksiyonlar›n›n %8’inden, epidemik salg›nlar›n ise %3’ünden
sorumludur (1).
Özellikle çoklu dirençli suﬂlar›n neden oldu¤u epidemik hastane infeksiyonlar›ndan korkulmaktad›r. 1970’li y›llarda bu suﬂlar›n ço¤u aminoglikozid dirençli Klebsiella suﬂlar› iken,
1982’den itibaren geniﬂ spektrumlu sefalosporinlerde dirence neden olan ESBL üreten suﬂlar
geliﬂmiﬂtir (1,5-7). Bu direncin en önemli özelli¤i
seftazidim direncinin hem K. pnuemoniae hem de
K. oxytoca izolatlar›nda görülmesidir (8). Avrupa’da Klebsiella suﬂlar›n›n beta-laktamazlar› genellikle SHV-5 tipi iken ABD’de TEM-10 ve TEM12 daha yayg›n olarak görülmektedir (10-14).
“National Nosocomial Infection Study System”de test edilen, K. pneumoniae suﬂlar›n›n %5’inin
ESBL pozitif izolatlar oldu¤u rapor edilmiﬂtir (9).
Avrupa’da ise bu oran daha yüksektir. Fransa ve
‹ngiltere’de yap›lan bir çal›ﬂmada Klebsiella suﬂlar›n›n %14-16’s›n›n ESBL üreten suﬂlar oldu¤u ortaya konmuﬂtur (15). Belirgin bölge ve hastanelerde bu oran %25-40’a ulaﬂabilmektedir. Ülkemizde Kuzucu ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada K. pneumoniae suﬂlar›nda ESBL direnci %61.8,
Gülay ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada %88.6,
Akata ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise
%44 oran›nda bulunmuﬂtur (16). Rutin laboratuvarlarda kullan›lan konvansiyonel disk difüzyon
kriterlerinin yetersiz olmas› nedeni ile seftazidime dirençli suﬂ insidans›n›n beklenenden daha
az oldu¤u düﬂünülmektedir.
ESBL’ler genellikle plazmid kaynakl›d›r. Bu
plazmidler, Enterobacter’lerin çeﬂitli türleri aras›nda kolay geçiﬂ gösterebildiklerinden dirençli
genlerin birikimi, çoklu direnç plazmidleri içeren
suﬂlarda sonlanmaktad›r. Bu suﬂlar›n görülmesine neden olabilecek risk faktörleri aras›nda, hastanede kalma süresinin uzun olmas› ve invaziv
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giriﬂimlerin uygun yap›l›p yap›lmad›¤› konusu
yer almaktad›r. ESBL üretimi s›kl›kla antibiyotiklere karﬂ› çoklu direnç ile iliﬂkilendirildi¤inden,
terapötik seçenekler s›n›rl› hale gelmiﬂtir. Bununla birlikte, ESBL üreten Klebsiella suﬂlar›n›n
karbapenemlere duyarl› oldu¤u görülmektedir.
Ancak imipeneme direnç gösteren ESBL pozitif
K. pneumoniae suﬂlar› izole edilmiﬂtir. Bu suﬂlar›n
plazmid kaynakl› AmpC-tip ß-laktamaza sahip
olduklar› bilinmektedir (17).
Klebsiella’n›n nozokomiyal yay›l›m›n›n engellenmesi için çeﬂitli önlemlerin al›nmas›n›n gereklili¤i her zaman ak›lda tutulmal›d›r. Üriner kataterlerin uygun kullan›m›, uygun intravenöz giriﬂimler, aletlerin uygun kullan›m› ve korunmas›
ve ellerin iyi ﬂekilde y›kanmas› gibi temel epidemiyolojik standartlar›n hepsi nozokomiyal
Klebsiella infeksiyonlar›n›n yay›lmas›n› engellemeye yard›mc› faktörlerdir. Di¤er önlemlerden
biri de hastanelerde yanl›ﬂ ve gereksiz antibiyotik kullan›m›n›n önüne geçilmesidir. Ayr›ca korunma ve nozokomiyal Klebsiella infeksiyon oranlar›n›n kontrolü için nozokomiyal infeksiyon sürveyans› gerekmektedir.

Klebsiella Genusunun Taksonomisi
T›bbi öneme sahip Klebsiella türleri yapt›klar›
hastal›klara göre K. pneumoniae, K. ozoenae, K. rhinoscleromatis ﬂeklinde 3’e ayr›lm›ﬂt›r. Zaman içinde 3 ana klasifikasyon ortaya konmuﬂtur (Cowan,
Bascomb ve Qrskov) (1) (Tablo 1).
1980’lerin baﬂlar›nda daha önce Klebsiella
benzeri mikroorganizmalar olarak adland›r›lan
çevreden elde edilen Klebsiella izolatlar›, geçici
olarak taksonomide yer almaya baﬂlam›ﬂlard›r (J,
K, L ve M gruplar›). Bu gruplar 4 yeni türün ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. K. terrigena, K. ornithinolytica, K. plantolica ve K. trevisanii (1). 1986 y›l›nda son iki tür DNA zincirlerindeki benzerlik
nedeniyle tek bir tür içinde birleﬂtirilmiﬂtir (K.
planticola) (1).
K. terrigena ve K. planticola’n›n su, bitki ve toprakta bulundu¤unun bilinmesine ra¤men, yak›n
zamanda klinik örneklerden izole edildi¤i rapor
edilmiﬂtir (18). Bu bulgular ›ﬂ›¤›nda özellikle K.
planticola’n›n Klebsiella türlerinin klinik izolatlar›
aras›nda %3.5-18.5 gibi yüksek bir orana sahip olduklar› gözlenmiﬂtir. Bu izolatlar›n yar›s›ndan
fazlas› solunum sistemi sekresyonlar›ndan elde
edilmiﬂtir. Di¤er izolatlar aras›nda yara ve idrar
izolatlar› yer almaktad›r (19). Bu nedenle günü-
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Tablo 1. Klebsiella Genusunun Farkl› Taksonomik Sistemlere Göre Tür S›n›fland›r›lmas› (1).
S›n›fland›rma
Cowan

Bascomb

Qrskov

K. aerogenes

K. aerogenes/oxytoca/edwardsii

K. pneumoniae
subsp. pneumoniae
subsp. ozaenae
subsp. rhinoscleromatis

K. edwardsii

K. pneumoniae

subsp. edwardsii

sensu stricto

subsp.atlantae

sensu lato

K. oxytoca

K. pneumoniae
K. ozaenae
K. rhinoscleromatis

K. ozaenae

K. terrigena

K. rhinoscleromatis

K. planticola

K. “isimlendirilmeyen grup”

K. ornithinolytica

Enterobacter aerogenes

müzde K. pneumoniae ve K. oxytoca’ya ek olarak insanda infeksiyonlara neden olabilen üçüncü bir
Klebsiella türü ortaya ç›km›ﬂ olarak görülmektedir.

Klebsiella Türlerinin Ayr›m›
Klebsiella türleri genellikle biyokimyasal özelliklerine göre tan›n›r ve ayr›l›rlar. Enterobactericeae familyas›ndan gram-negatif, hareketsiz, genellikle kapsüllü, basil tarz›nda bakterilerdir. Lizin dekarboksilaz pozitif, ornitin dekarboksilaz
negatiftir. Voges Proskauer testi genellikle pozitiftir. Klebsiella türleri aras›ndaki farklar Tablo
2’de verilmiﬂtir (1).
Biyotiplendirme
Biyotiplendirme geniﬂ panelli biyokimyasal
testler yap›lmas›na dayanmaktad›r. Bu yöntem
epidemiyolojik olarak optimal donan›m› olmayan küçük laboratuvarlar için kullan›labilecek
pratik bir yöntemdir. Biyotiplendirme sadece bilinen klasik testler kullan›larak (Tablo 2) veya
API 20E gibi ticari sistemler ile yap›labilir (1).
Serotiplendirme
Serotiplendirme as›l olarak kapsül antijeninin tespitine dayan›r. Klebsiella genellikle kolonilere mukoid görünümü veren iyi geliﬂmiﬂ polisakkarid kapsülüne sahip olup 82 kapsül antijeni tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlardan 77’si uluslararas›
kapsül antijen ﬂemas›n›n temelini oluﬂturmaktad›r. Klebsiella O antijen tipi olarak 12 farkl› antijen
tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men s›n›fland›rmalar›
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3

›s›ya dayan›kl› kapsüllerin engellemeleri nedeniyle zordur. Bunun tersi olarak kapsül tiplendirilmesi ço¤u klinik izolat›n ayr›lmas›nda kullan›labilmektedir. Bu metodun sak›ncas› 77 kapsül
tipi aras›nda çok say›da görülen serolojik çapraz
reaksiyonlard›r. Ayr›ca uzun zaman gerektirmektedir. Zay›f reaksiyonlar gözlendi¤inde yorumlamada hatalar olabilmektedir. Kapsül tiplendirmenin, biyokimyasal tiplendirme, bakteriosin
tiplendirme ve de faj tiplendirmesi tek baﬂ›na
özel koﬂullar d›ﬂ›nda epidemiyolojik araﬂt›rma
için yeterli de¤ildir. Biyotiplendirme ile kapsül
tiplendirmenin kombine kullan›m›, çok say›da
biyotipin ayr›m›n› sa¤lamaktad›r (1).
Faj Tiplendirmesi
Klebsiella’lar›n faj tiplendirmeleri ilk olarak
1960’l› y›llarda baﬂlam›ﬂt›r. Kolayl›kla uygulanabilir ve de¤erlendirilebilir olmas›na ra¤men,
%19-67 gibi düﬂük tipleme oran› göstermektedir
(1). Kapsül tiplendirme yöntemine alternatif bir
yöntem olmad›¤›ndan yayg›nlaﬂmam›ﬂ olup, sekonder yöntem olarak serolojik testlerle birlikte
kullan›m› yararl›d›r (5).
Bakteriosin Tiplendirmesi
Ço¤u araﬂt›rmac› taraf›ndan önerilen bir tekniktir. Bir izolat ya özgün indikatör suﬂlar› inhibe
etme yetene¤i ile veya bir grup üretken suﬂ grubu taraf›ndan sentezlenen bakteriosinlere duyarl›l›¤› ile karakterize edilir (1).
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Tablo 2. Klebsiella Türlerinin Biyokimyasal Reaksiyonlar› (19).
Klebsiella pneumoniae

K.

K.

K.

oxytoca

terrigena

planticola

K.
ornithi-

subsp.

subsp.

subsp.

pneumoniae

ozaneae

rhinoscleromatis

‹ndol

-

-

-

+

-

D

+

Ornitin

-

-

-

-

-

-

+

+

D

-

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

D

+

-

-

+

+

+

+

+

-

D

D

+

Özellikler

nolytica

dekarboksilaz
Lizin
dekarboksilaz
Pektat
degranülasyonu
Laktozdan
gaz oluﬂumu
10°C’de
üreme
D-melezitozdan
asit oluﬂumu
L-sorbozdan

D

asit oluﬂumu
m-hidroksibenzoat

-

-

-

-

oluﬂumu
Hidroksi-L-proline

D

oluﬂumu
Malonat oluﬂumu

+

-

+

+

+

+

+

Metil k›rm›z›s›

-

+

+

-

+

D

+

+

-

-

+

+

+

+

testi
Voges-Proskauer
reaksiyonu
(D) De¤iﬂken,

(+) Pozitif,

(-) Negatif

Moleküler Tiplendirme Yöntemleri
Moleküler tiplendirme yöntemleri halen baﬂlang›ç noktas›ndad›r. ‹lk tan›mlamalar, plazmid
profilleri, ribotipler, multi lokus enzim analizleri
ve pulsed-field jel elektroforezi üzerinedir (5,2025). Bu yöntemlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› standardizasyon eksikli¤i nedeni ile zordur.

Klebsiella’n›n Patojenite Faktörleri
“Patojenite faktörü” terimi ile “virulans faktörü” terimi baz› yazarlar taraf›ndan ayn› olarak
kullan›l›rken baz›lar› taraf›ndan farkl› yorumlan138

m›ﬂt›r (1). Bu makalede patojenite; hastal›k oluﬂturma yetene¤i anlam›nda, virulans ise herhangi
bir bakteri türünün patojenite derecesinin ölçümü anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Klebsiella patojenitesinde hayvan modellerinin kullan›m›, in vitro çal›ﬂmalardan elde edilemeyen temel bilgilerin elde edilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Özellikle hayvan modelleri üriner sistem
infeksiyonlar›nda Klebsiella virulans faktör çal›ﬂmalar›n›n ortaya konmas› sa¤lam›ﬂt›r. Klebsiella
patojenitesinde 5 adet faktör vard›r.
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Kapsüler Antijenler
Klebsiella’n›n genellikle asidik polisakkaritlerden oluﬂan belirgin bir kapsülü vard›r. Kapsüller, yap›s›nda 4-6 ﬂeker ve s›kl›kla üronik asit bulunan tekrarlayan alt ünitelerden oluﬂmuﬂtur ve
77 serolojik tipi vard›r. Kapsüler yap› Klebsiella’n›n virulans›nda temel teﬂkil etmektedir. Kapsüler form, bakterinin yüzeyini kal›n bir tabaka
halinde kaplayan fibrilöz yap›dan oluﬂmuﬂtur.
Bu yap› bakteriyi bir yandan fagositozdan korurken di¤er taraf›ndan bakterinin bakterisidal serum faktörleri tarafdan öldürülmesini engellemektedir. Olay›n tahmini moleküler mekanizmas› aktivasyon inhibisyonu veya özellikle C3b
kompleman› olmak üzere kompleman komponentlerinin al›m›n›n engellenmesinden oluﬂmaktad›r (1).
Klebsiella kapsül polisakkaridlerinin antifagositik aktivitelerinin yan›s›ra in vitro olarak makrofajlar›n fonksiyonel kapasitelerini ve farkl›laﬂmalar›n› engelledikleri rapor edilmiﬂtir. Bunun ötesinde yüksek dozlarda Klebsiella kapsüler polisakkaridinin (CPS) immünolojik paralizi oluﬂturabilecekleri, farelerde doza ba¤›ml› olarak, spesifik kapsüler antijene karﬂ› antikor üretiminde
azalma oldu¤u ﬂeklinde gösterilmiﬂtir (1).
Farelerde deneysel olarak oluﬂturulan deri
lezyonlar›nda Klebsiella suﬂlar›n›n K1, K2, K3 serotipleri, di¤er kapsül tiplerine göre daha fazla
viruland›r. Daha önce ortaya konan Klebsiella serotipleri ile infeksiyonun yeri veya klinik semptomlar aras›ndaki korelasyon çeliﬂkilidir. Her çal›ﬂmada farkl› kapsüler tipin belirleyici oldu¤u
rapor edilmektedir. Serotiplerdeki co¤rafi de¤iﬂiklikler bu kar›ﬂ›kl›¤› aç›klayabilir. Bununla birlikte ço¤u raporda üriner sistem infeksiyonu,
pnömonisi veya bakteremisi olan hastalardan
izole edilen suﬂlar›n K2 serotipi oldu¤u kabul
edilmektedir. Bununla birlikte, K2 suﬂu dünya
çap›nda insan klinik izolatlar› aras›nda en çok
görülen izolat iken çevrede en nadir izole edilen
suﬂtur (1).
P‹L‹ (F‹MBR‹A)
‹nfeksiyöz proçesdeki ilk kritik basamak mikroorganizman›n, konak mukozal yüzeyine mümkün oldu¤unca yak›nlaﬂmas›n› gerektirmektedir.
Bu olay da en iyi aderens ile sa¤lanmaktad›r. Enterobactericeae’larda adesiv özellikler genellikle de¤iﬂik türdeki pililer yard›m›yla olmaktad›r
(Fimbria). Pililer bakterinin yüzeyindeki nonflageller filamentoz oluﬂumlard›r. Bu yap›lar 10 µm
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3
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boyunda 1-11 nm çap›nda olup 15-26 kDa moleküler a¤›rl›¤›nda polimerik globuler protein alt
ünitelerinden (pilin) oluﬂmaktad›r (1).
Tip 1 (Genel) Pili
Üriner sistem infeksiyonlar›n›n patogenezindeki rolü ço¤unlukla E. coli üzerindeki çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂ olmas›na ra¤men, K. pneumoniae’da hayvan modelleriyle aç›klanm›ﬂt›r. Tip 1 pililer primer olarak alt üriner sistem infeksiyonlar›n›n patogenezi ile ilgili olsa da ayn› zamanda
piyelonefritlerin patogenezinde de rol al›rlar. Piyelonefritlerde proksimal tübüli hücrelerine
ba¤land›klar› gösterilmiﬂtir. Tip 1 fimbrialar ayr›ca idrarda veya tükrükte bulunan Tamm-Horsfall
proteini gibi çözünür mannozil içeren glikoproteinlere ba¤lanma yetene¤ine sahiptir. Bu bulgular Tip 1 pililerin bakterinin ürogenital ve solunum sistemine kolonizasyonunda rol oynad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bakterinin solunum sistemine adezyonu üst solunum yolunda kolonizasyon direncinin bozulmas›na yol açmaktad›r. Bunun sonucunda fakültatif bakterinin proliferasyonu geliﬂmektedir. Bu bozulma özellikle uzun
süreli mekanik ventilasyondaki hastalarda pnömoni geliﬂimi ile sonuçlanabilmektedir (1).
Tip 3 Pili
Di¤er fimbrialardan farkl› olarak sadece tannin ile muamele edilmiﬂ olan eritrositi aglutine
ederler. Ad›n›n; mannoz dirençli Klebsiella benzeri hemaglutinasyon olmas›na ve (MR/K-HA) bu
fimbrial pilinin sadece Klebsiella taraf›ndan sentez edildi¤i ortaya konmuﬂ olmas›na ra¤men, daha sonraki çal›ﬂmalar Tip 3 pilinin birçok enterik
türlerde de görüldü¤ünü ortaya koymuﬂtur. Üstelik, serolojik çal›ﬂmalar›n antijenik çeﬂitlilik
göstermesinden dolay›, Tip 3 pilinin Enterobacter’lerin tüm türlerinde tan› koydurucu olmad›¤›
görülmektedir (1). Tip 3 piliye sahip K. pneumoniae suﬂlar› endotelyal hücrelere, solunum sisteminin epiteline ve üroepitelyal hücrelere yap›ﬂ›r
(25). Bu pililer bakterinin böbreklerde tübüler
bazal membranlara, Bowman kapsüllerine ve renal damarlara adezyonuna arac›l›k eder. Fimbrial tipin patojenik proçesdeki yolu tam anlam›yla
bilinmemektedir. Günümüze kadar, Tip 3 MrkD
hemaglutinin ile hastal›k aras›ndaki iliﬂkiyi kan›tlayacak tek bulgu Tip 3 pilinin Providencia stuartii’nin neden oldu¤u katater ile ilgili bakteriürilerde ortaya ç›k›ﬂ›n›n gözlenmiﬂ olmas›d›r (1).
K›sa zaman önce 3 yeni Klebsiella adezini rapor edilmiﬂtir. Bu adezin tipi insanda diyareye
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neden olan E. coli suﬂlar›ndaki CS31-A adeziv
protein ile benzerlik gösterir gibi olup K88 adezin grubuna aittir (27). Eldeki veriler insan ba¤›rsa¤›ndaki CF29K’n›n CS31A’n›n genetik belirleyici özelliklerinin E. coli’den K. pneumoniae suﬂlar›na
aktar›lmas›n›n bir ürünü oldu¤unu göstermektedir. Belirgin bir aderens örne¤i, kapsül benzeri
ekstraselüler materyal birleﬂiminden oluﬂmuﬂ
gibi görünen yeni bir Klebsiella adezininin arac›l›k
etti¤i barsak hücrelerine kütlesel adezyon ile karakterizedir. Sözü edilen iki adezin nonfimbrial
iken, insan ba¤›rsa¤›ndaki üçüncü bir kolonizasyon faktörü KPF-28 olarak adland›r›lan yeni bir
fimbriad›r (28). ‹ﬂin ilginç taraf› ise bu fimbrial tipin CAZ-5/HV-4 tipindeki ESBL üreten K. pneumoniae suﬂlar›nda bulunmas›d›r.
SERUM D‹RENC‹ ve L‹POPOL‹SAKKAR‹D
Kona¤›n, yay›lan mikroorganizmaya karﬂ› gösterdi¤i ilk savunma mekanizmas› polimorfonükleer lökositlerce oluﬂturulan fagositozun yan› s›ra, serumun bakterisidal etkisidir. Patojenik mikroorganizmalar konak savunmas›na karﬂ› serumun bakterisidal etkisinden kaçmak için çeﬂitli
stratejiler geliﬂtirirler. Ço¤u kommensal gramnegatif bakteriler patojenik olanlar›n aksine insan serumunun bakterisidal etkisine duyarl›d›r.
Nitekim Enterobacter’lerin klinik izolatlar› seruma
direnç gösterirler ve seruma dirençli olmalar› infeksiyon oluﬂumu ve semptomlar›n ciddili¤i ile
iliﬂkilendirilmiﬂtir (1).
Günümüzde bakteriyel serum direncinin alt›nda yatan as›l mekanizma bilinmemektedir.
Serum direncinden TraT lipoproteini veya porini
gibi d›ﬂ membran›n çeﬂitli proteinlerinin asitleri,
CPS ve O antijenlerinin (lipopolisakkaridler) sorumlu oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Klebsiella için iki
hipotez öne sürülmüﬂtür (1):
1. Kapsül polisakkaridleri lipopolisakkarid
(LPS)’i kaplay›p maskeleyerek yüzeysel bir yap›
oluﬂturur ve kompleman aktive olmaz.
2. Klebsiella kapsül tiplerinde LPS zincirinin O
taraf›, kapsül tabakas›na eriﬂip d›ﬂ ortama do¤ru
yay›labilir. LPS genellikle kompleman› aktive
edebildi¤inden bunun sonucunda C3b LPS molekülleri üzerinde birikir. Bununla birlikte LPS
tercihen uzun O polisakkarid taraf›ndaki zincirlere fikse oldu¤undan C3b bakteriyel hücre
membran›ndan uzakta bulunmaktad›r. Bundan
dolay› litik membran atak kompleksin (C5b-C9)
oluﬂumu engellenmektedir. Bunun sonucunda
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membran hasar› ve hücre ölümü gözlenmemektedir (1).
SiDEROPORLAR
Demir, bakterinin üremesi için proteinlerde
oksijen ve elektron transport proçesinde yer
alan redoks katalizörü olarak görev yapan temel
bir faktördür. Demir intraselüler olarak hemoglobülin, ferritin, hemosiderin, miyoglobin ve ekstraselüler olarak ve transferin gibi proteinlere
ba¤l› veya yüksek oranda ba¤lanma e¤iliminde
oldu¤undan, bakteri için elveriﬂli serbest demirin konaktan sa¤lanmas› güçtür. ‹nfeksiyonlar›n
patogenezinde konak hücresinde sa¤lanan demirin belirgin etkisi Klebsiella için gösterilmiﬂtir.
Parenteral olarak bir kobaya demir verilmesinden sonra Klebsiella infeksiyonlar›na olan duyarl›l›kta dramatik olarak art›ﬂ görülmüﬂtür (1).
Birçok bakteri konakta ihtiyac› olan demiri
sa¤lamay›, sideropor ad› verilen, konak proteinlerine ba¤l› demiri alabilen yüksek duyarl›kl›,
düﬂük molekül a¤›rl›kl› ﬂelatlar ile oluﬂturur. Konak ile ilgili demir eksikli¤i durumlar›nda Enterobacter’ler farkl› iki kimyasal gruba ait çeﬂitli tipte
sideropor sentezlerler. Bunlardan biri fenolattip, di¤eri ise hidroksimat-tip sideroporlard›r
(1).
En çok görülen tipi fenolat-tip sideroporlard›r. Bir 2-3-dihidroksi-benzoil-serin trimeri olan
fenolat–tip sideroporlar›n en çok bilinen ad› enterobaktin (ayn› zamanda enteroﬂelin)’dir. Bu sideropor Enterobacter’lerin temel demir al›m sistemini oluﬂturmakta olup klinik E. coli ve Salmonella
türlerinin ço¤unda sentez edilmektedir. Günümüzde enterobaktinin virulansl›ktaki rolü tam
olarak bilinmemektedir (1).
Hidroksimat-tip sideroporlar aras›nda ferrikromlar (sadece fungal etkenlerle sentezlenirler),
ferrioksaminler ve aerobaktin en önemlilerindendir. Enterobaktinin aksine aerobaktinin bakteri virulans›n› sa¤lamaktaki rolü aç›kça ortaya
konmuﬂtur. Aerobaktin gerek stabilitesi yönüyle
ve daha iyi eriyebilirli¤i nedeni ile enterobaktinden daha fazla etkilidir. Bunun ötesinde enterobaktin demir elde edilmesinden sonra bir esteraz ile hidrolize olurken, aerobaktin her demir
transportundan sonra tekrar kullan›labilmektedir (1).
Klebsiella türlerinde enterobaktin ve aerobaktin yap›m› gösterilmiﬂtir. Enterobaktin tüm suﬂ-
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lar taraf›ndan sentezlenirken, aerobaktin-pozitif
Klebsiella izolatlar›, tür veya izolat kayna¤›na bakmaks›z›n az gözlenir (1).
Aerobaktin üreten Klebsiella’lar ilgili verilere
bak›ld›¤›nda, Klebsiella türlerinin patojenitesinde
as›l rolü oynamad›¤› görülmektedir. Bununla birlikte kendisi aerobaktin üretmeyen klinik K. pneumoniae izolatlar›n›n tek baﬂ›na demir kayna¤›
olarak ekzojen yol ile aerobaktin sa¤layabildiklerine dikkat çekilmelidir. Bu suﬂlar, intrensek
yoldan aerobaktin reseptörü sentezleyerek, kar›ﬂ›k infeksiyonlardaki aerobaktin sentezleyen
bakterilere göre bir avantaj sahibi olabilir. Aerobaktin arac›l› demir al›m› Klebsiella türünün patojenitesinde indirekt bir katk›d›r (1).
AﬁILAMA ÇALIﬁMALARI
Daha önce aç›kland›¤› gibi ço¤u Klebsiella infeksiyonlar› hastanede yat›ﬂ süresinde kazan›lmakta ve tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n %57.5’ini oluﬂturmaktad›r. Bakteremi ve pnömoni
gibi ciddi sistemik infeksiyonlar›n morbitide ve
mortalite oranlar› uygulanan do¤ru antibiyoterapiye ra¤men oldukça yüksek seyretmektedir.
Ölüm oranlar› Klebsiella bakteremilerinde %20-50,
Klebsiella pneumoniae’da ise %50’den fazla olarak
rapor edilmiﬂtir. Bu veriler ve ESBL üreten ço¤ul
dirençli suﬂlar›n varl›¤› beraber dikkate al›nd›¤›nda Klebsiella infeksiyonlar›n›n immünolojik anlamda kontrolüne ihtiyaç oldu¤u görülmektedir.
Bu tür önlemler immünoprofilaksi (risk alt›ndaki
hastalar›n aktif aﬂ›lanmas›) ile immünoterapi hiperimmün serum ile pasif immünizasyonu kapsayabilir. AntiKlebsiella aﬂ›s› için farkl› hücre yap›lar› aras›nda LPS ve CPS üzerinde tart›ﬂ›lmaktad›r (1).
A. L‹POPOL‹SAKKAR‹DLER
LPS’ler endotoksin özelliklerinden dolay›
septisemi patolojisinde önemli bir yere sahiptir.
Klebsiella LPS O antijenlerinin bu zamana kadar
kapsül polisakkaridleri taraf›ndan maskelendi¤i
ve bundan dolay› da yüzeyde görülmedi¤inde
aﬂ› adaylar› aras›nda arka planda kald›¤› düﬂünülmekteydi. Yeni yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalarda kapsüler serotip eksprese eden, yüzeyde bulunan O
antijenleri saptanm›ﬂt›r. Az say›daki farkl› Klebsiella O tipleri aﬂ› için uygulamaya göre büyük bir
avantaj sa¤lar. K antijenlerinin aksine bilinen sadece 8 O antijeni vard›r. Klinik izolatlarda en çok
bulunan O antijen tipi O1 antijenidir. Multivalan
LPS aﬂ›s› bu antijenlerden oluﬂmaktad›r veya en
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az›ndan genel O1 antijeninden oluﬂan geniﬂ
spektrumlu kapsüler polisakkarid aﬂ›s› iyi bir
yaklaﬂ›m olabilir. Klebsiella O1 antijenine karﬂ›
monoklonal antikorlar üzerinde çal›ﬂma yap›lm›ﬂ
ve fare modelinde letal endotoksemiye karﬂ› koruyucu oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1). Bunun da ötesinde multivalan Klebsiella aﬂ›s›ndaki O antijenlerinden O3 lipopolisakkaridinin kuvvetli adjuvan etkisi art› bir avantaj olarak kabul edilebilmektedir. LPS içeren aktif aﬂ›larda endotoksin içeri¤i
nedeni ile toksik reaksiyon ﬂeklinde yan etkisi
beklenebilmektedir. Bundan dolay› O antijenlerinden oluﬂan her Klebsiella aﬂ›s› için yeterli detoksifikasyon yap›lmas› gerekmektedir (31).
B. KAPSÜLER POL‹SAKKAR‹DLER
CPS’ler çeﬂitli nedenlerden dolay› do¤ru aﬂ›
adaylar›d›r. Kapsül ço¤u Klebsiella suﬂlar›nca
oluﬂturulur ve konak ile temasta olan en d›ﬂ tabakada bulunurlar. CPS’lerin yüksek immünolojik yap›da ve nontoksik oldu¤u saptanm›ﬂt›r (1).
Klebsiella CPS aﬂ›s›n›n ciddi dezavantaj› çok say›da K antijeni içermesidir (77 farkl› antijen). Bununla birlikte bakteremik Klebsiella izolatlar› aras›nda kapsül tiplerinin görülme s›kl›¤› üzerinde
yap›lan bir araﬂt›rmada Crzy ve arkadaﬂlar› sadece 25 serotipin %70 bakteremik suﬂu oluﬂturdu¤unu saptam›ﬂlard›r (1). Bu serotiplerin seroepidemiyolojik bulgular›na göre immünolojik ve güvenli oldu¤u tespit edilen 24 Klebsiella aﬂ›s› formüle etmiﬂlerdir (1). Günümüzde bu aﬂ› Klebsiella sepsislerinden korunmada en geçerli aﬂ› olarak kabul edilmektedir (23).
SONUÇ
Klebsiella’lar f›rsatç› infeksiyonlar olup septisemi, pnömoni, üriner sistem ve yumuﬂak doku
infeksiyonu gibi ciddi infeksiyonlara neden olabilmektedir. Klebsiella infeksiyonlar› tipik olarak
nozokomiyal infeksiyonlard›r. Bu bakterilerin
hedefleri hospitalize edilmiﬂ, altta yatan baﬂka
bir hastal›¤› olan immünyetmezlikli hastalard›r.
Geçmiﬂ y›llarda baz› yeni görüﬂler ortaya at›lm›ﬂt›r:
1. Çocuklarda artan say›da endemik ve epidemik salg›nlara rastland›¤› rapor edilmiﬂtir.
Özellikle Klebsiella infeksiyonlar› yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde septisemi ve menenjitlere neden olabilmektedir. Bu salg›nlar›n daha
fazlas›n›n nedeni çoklu antibiyoti¤e dirençli suﬂlar oldu¤undan, yenido¤an Klebsiella infeksiyonlar› çocuk hastal›klar› uzmanlar› için büyük bir
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sorun haline gelmiﬂtir. Özellikle tekrarlayan dirençli izolatlarda serotip K55’in sorumlu oldu¤u
gözlenmiﬂtir. Bu gözlemin belirgin “neonatal”
Klebsiella klonunun yay›l›m›n› yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
2. Ço¤ul dirençli Klebsiella suﬂlar›n›n hastane
salg›nlar›ndan ESBL suﬂlar sorumlu tutulmaktad›r. Klebsiella suﬂlar› aras›nda, ESBL oluﬂturan
suﬂlar›n say›s›nda geçmiﬂ y›llara göre sürekli bir
art›ﬂ göstermektedir. Baz› bölgelerde görülme
s›kl›¤› %40 olarak rapor edilmiﬂtir. Günümüzde
elde edilen veriler ›ﬂ›¤›nda bu oranda art›ﬂ olabilece¤i düﬂünülmektedir. Sonuç olarak tedavi
seçenekleri s›n›rl› hale gelmekte ve dolay›s›yla
yak›n gelecekte ESBL oluﬂturan bakteri yay›l›m›n› azaltmak için acilen hastane infeksiyonlar›
kontrol önlemlerinin al›nmas› gerekmektedir.
3. Bu zamana kadar sadece K. pneumoniae ve
K. oxytoca’n›n patojen Klebsiella türleri oldu¤u düﬂünülmekte idi. Halbuki, çevre kaynakl› Klebsiella
türleri olarak adland›r›lan K. terrigena ve K. planticola’n›n insan klinik örneklerinde de izole edildi¤i gösterilmiﬂtir. K. planticola ﬂaﬂ›rt›c› bir ﬂekilde
oldukça s›k oranda insan infeksiyonlar›ndan izole edilmiﬂtir. Bu zamana kadar K. planticola’da
hangi tip patojenite faktörlerinin oluﬂtu¤u veya
K. pneumoniae’daki faktörlerle ayn› olup olmad›¤›
tart›ﬂmal›d›r.
Geçmiﬂte hastane infeksiyon kontrol komitelerinin ald›¤› önlemlerin bu infeksiyonlar› kontrol alt›na almak için yeterli düzeyde oldu¤u düﬂünülmekteydi. Bununla birlikte hastane kaynakl› infeksiyonlar›n kontrolünde yeni önlemler
al›nmas› gerekti¤i tart›ﬂ›lmaktad›r.
Önlemlerden en önemlisi risk alt›ndaki kiﬂilerin aﬂ›lanmas›d›r. Aktif veya pasif immünizasyondan hangisinin uygulanaca¤›ndan çok, kimlerin aﬂ›lanmas› gerekti¤i sorusuna cevap bulmak
önemlidir. Klebsiella pnömonisi ve septisemisini
engellemek için hospitalize edilmiﬂ immünyetmezlikli hastalar›n aﬂ›lanmas›nda ufak da olsa
bir tart›ﬂma beklenebilir. Di¤er hasta gruplar›ndaki immünolojik ölçümlerin mazur görülmesi
ise tart›ﬂmal›d›r. Buna en iyi örnek eriﬂkin bireylerin üriner sistemlerinde görülen Klebsiella infeksiyonlar›d›r. Ço¤u bakteriyel piyelonefritleri
Klebsiella yerine E. coli kaynakl›d›r. Halbuki Klebsiella türleri üriner sistem infeksiyonlar›n›n bask›n
nedenlerinden biri olmamas›na ra¤men tek infeksiyonda bile böbrek sekeline neden olabilmektedir. Bunun da ötesinde E. coli suﬂlar›na gö142

re bu ajanla oluﬂan üriner sistem infeksiyonu sonucu ölüm görülebilmektedir.
Son yaklaﬂ›mlar insan savunma mekanizmalar› ile ilgili günümüze kadar bilinmeyen yeni
bulgular üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. Makalede
belirtildi¤i gibi akci¤er surfaktan› SPS-A, opsonin
gibi davranmak suretiyle alveoler makrofajlar›
aktive ederek Klebsiella fagositozunu artt›rmaktad›r. Di¤er surfaktan protein olan SPS-D’nin ise
bakteriyel LPS ile etkileﬂti¤i rapor edilmektedir.
SDS-D’nin akci¤erlerin gram-negatif bakterilere
karﬂ› savunmas›nda önemli bir rol oynad›¤› düﬂünülmektedir. Yak›n gelecekteki araﬂt›rmalar
surfaktan proteinlerinin yeni tedavi yaklaﬂ›mlar›ndaki kullan›labilirli¤ini ve ayr›ca nozokomiyal
Klebsiella infeksiyonlar›n›n tedavisinde anlam›
olup olmad›¤›n› ortaya koyacakt›r.
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