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Bu derleme yaz›s›nda antimikrobiyal ilaçlara
direnç mekanizmalar›n›n benzerli¤i nedeniyle
sadece fermentatif gram-negatif bakterilerdeki
direnç ele al›nm›ﬂt›r.
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astane infeksiyonlar›na yol açan, hastalarda
ve hastane çal›ﬂanlar›nda kolonize olan mikroorganizmalar›n toplumdakilere k›yasla antibiyotiklere karﬂ› daha dirençli olduklar› bilinmektedir. Hastane infeksiyonlar›nda 1970’lerde özellikle yo¤un bak›m ünitelerinde ortaya ç›kmaya
baﬂlam›ﬂ olan antimikrobiyal ilaçlara dirençli
mikroroganizmalar›n seleksiyonu bu ilaçlar›n
yayg›n kullan›m›na ba¤lanmaktad›r (1,2). Bir çok
ülkede birden fazla antibiyotik grubuna dirençli
(ço¤ul dirençli) hastane infeksiyonu etkenleri
büyük bir sorun yaratmaktad›r (3).

H

Gram-negatif bakteriler içinde en önemli
hastane infeksiyonu etkenleri; Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Acinetobacter spp. ve Serratia spp.’dir (1). Son
y›llarda ülkemizde yap›lan çok merkezli bir çal›ﬂmada yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalardan en s›k izole edilen etkenler s›ras›yla Pseudomonas spp., Klebsiella spp., E. coli, Acinetobacter spp.
ve Enterobacter spp. olmuﬂtur (4). Bu çal›ﬂmadan
iki y›l sonra yap›lan benzer bir çal›ﬂmada ise yine Pseudomonas spp. ilk s›ray› alm›ﬂ, buna karﬂ›n
bunu s›ras›yla E. coli, Acinetobacter spp. ve Klebsiella spp. izlemiﬂtir (5).
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Beta-laktam antibiyotiklere dirençte en s›k
gözlenen mekanizma, beta-laktamaz enzimleridir. E. coli ve Klebsiella spp.’de plazmid kontrolündeki beta-laktamazlar, Enterobacter spp. ve Serratia spp.’de ise kromozom kontrolündeki betalaktamazlar önemlidir.

E. coli ve Klebsiella
E. coli hastane ortam›nda güç yaﬂayan bir bakteri oldu¤undan bu bakteriye ba¤l› hastane infeksiyonlar›n›n ço¤u endojendir ve barsak floras›ndan köken almaktad›r. Buna karﬂ›n son y›llarda ço¤ul dirençli suﬂlar hastane infeksiyonlar›nda izole edilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde E. coli’lerin %50’den fazlas› fazlas› ampisiline dirençli
bulunmaktad›r (1,6). Bu direnç büyük oranda
TEM-1 beta-laktamaz›na, daha nadir olarak da
TEM-2 beta-laktamaz›na ba¤l›d›r ve bu bakterilerde ampisilinin etkisiz olmas›na karﬂ›n sefalosporinler, kinolonlar ve aminoglikozidler etkili
olabilmektedir (1). Bu suﬂlar›n beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktamlara duyarl› olmalar›na karﬂ›n son y›llarda bu enzimleri aﬂ›r› üreten suﬂlar›n beta-laktamaz inhibitörlerine karﬂ› direnç
gösterebildikleri gözlenmiﬂtir (7).
Klebsiella spp.’ler ampisiline do¤al olarak dirençlidir. Bu dirence kromozomal olarak sentez-
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lenen ve TEM-1 ve TEM-2 beta-laktamazlar›na
benzerlik gösteren SHV-1 enzimi yol açmaktad›r.
Ampisiline dirençli olmalar› nedeniyle ampisilin
ve ayn› spektrumdaki ilaçlar ile tedavi edilen
hastalarda kommensal florada E. coli’nin yerini
Klebsiella spp. almaktad›r. Hastane infeksiyonlar›nda K. pneumoniae’nin daha s›k gözlenmesine
karﬂ›n son y›llarda K. oxytoca’ya ba¤l› infeksiyonlarda art›ﬂ olmuﬂtur. Hastanede kal›ﬂ süresinin
uzamas› ve antibiyotik tedavisi Klebsiella spp. ile
kolonizasyonu artt›rmaktad›r (1,8). Klebsiella
spp.’nin deri ve kuru yüzeylerde E. coli’den daha
dayan›kl› olmalar›, s›k olarak hastane infeksiyonlar›na yol açmalar›nda etkendir. Bu bakteriler hastaneler aras›nda geçebilmekte ve bazen
hastanelerde endemik olarak di¤er Klebsiella spp.
ve Enterobacter spp. de ço¤ul direncin ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r (1).
Son y›llarda hastane epidemilerinde üçüncü
kuﬂak sefalosporinlere dirençli olan Klebsiella
spp. ve E. coli’ler gözlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu
direnç, bakterilerde plazmid kontrolünde sentezlenen geniﬂletilmiﬂ spektrumlu beta-laktamazlar (ESBL) ile oluﬂmaktad›r. ESBL sentezleyen izolatlar sefotaksim, seftazidim, seftriakson
ve aztreonam gibi yeni kuﬂak beta-laktamlara dirençlidir (3,6). Sefoksitin, sefotetan ve beta-laktamaz inhibitörlerine duyarl›d›r. ESBL’ler TEM-1,
TEM-2 veya SHV-1 beta-laktamazlardan 1-4 aminoasit de¤iﬂikli¤i ile ortaya ç›km›ﬂt›r ve bunlar›
aﬂ›r› sentezleyen izolatlar›n beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonlara da direnç gösterebildi¤i saptanm›ﬂt›r. ESBL sentezleyen suﬂlar›n bir
ço¤unda di¤er grup antibiyotiklere de direnç
vard›r (2,9). Türkiye’de ESBL sentezleyen Klebsiella spp.’ler ilk kez 1992 y›l›nda bildirilmiﬂtir (10).
Ülkemizde 1996 y›l›nda yap›lan, 8 merkezin kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada yo¤un bak›m ünitelerinde
yatan hastalardan izole edilen gram-negatif etkenler incelenmiﬂ ve bunlar›n çeﬂitli antibiyotiklere duyarl›l›klar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma sonuçlar›na göre seftazidime dirençli olan Klebsiella
spp.’lerin %61.8’inde, E. coli’lerin ise % 12.1’inde
ESBL bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (4). Seftazidime
dirençli olan Klebsiella spp.’lerin %64’ünün amikasine, %53’ünün de siprofloksasine de dirençli olduklar› saptanm›ﬂt›r. Seftazidime dirençli E. coli’lerin ise %55’inin amikasine, %48’inin siprofloksasine dirençli oldu¤u belirlenmiﬂtir (4). 1998
y›l›nda yap›lan, beﬂ merkezin kat›ld›¤› bir çal›ﬂmada hastane infeksiyonu etkeni E. coli ve Klebsiella spp.’lerde bulunan ESBL’ler araﬂt›r›lm›ﬂ ve
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buna göre bu enzimlerin bulunma s›kl›¤›n›n ülkemizde hastaneden hastaneye farkl›l›k gösterdi¤i belirlenmiﬂtir. Klebsiella spp.’de suﬂlar›n
%33-86’s›n›n, E. coli’lerin ise %0-27’sinin ESBL
sentezledi¤i saptanm›ﬂt›r (11).

Enterobacter spp. ve Serratia spp.
Bugüne de¤in Enterobacter spp.’nin 11 türü belirlenmiﬂtir. Klinik örneklerden en s›k izole edileni E. cloacae’dir. Bunu E. aerogenes izlemektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde Enterobacter spp. gram-negatif nozokomiyal infeksiyonlarda E. coli ve Pseudomonas’dan sonra üçüncü s›ray›
alm›ﬂt›r. Bunun da sefalosoprinlerin artan kullan›m›na ba¤l› olarak dirençli mutantlar›n seçilmesi sonucu oldu¤u düﬂünülmektedir (1). Ülkemizde ise en s›k izole edilen 4. veya 5. etken olmuﬂtur (1,4). Antibiyotiklere ço¤ul dirençli Serratia
spp.’de son y›llarda hastane infeksiyonlar›ndan
artan s›kl›kta izole edilmektedir. Enterobacter spp.
ve Serratia spp. yap›sal olarak birinci kuﬂak sefalosporinlere dirençlidir (3,6). Her iki bakteride
de indüklenebilen türde grup I beta-laktamaz
bulunmaktad›r. Normalde bir repressör gen taraf›ndan bask›lanm›ﬂ olan enzim sentezi belirli beta-laktamlar ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda art›ﬂ gösterir.
Bu bakterilerde mutasyon sonucu devaml› yüksek düzeyde enzim sentezi (derepresyon) ortaya ç›kabilmekte ve bakteri sonuçta ikinci ve
üçüncü kuﬂak sefalosprinlerin tümüne karﬂ› dirençli hale gelmektedir. Dereprese mutantlar indüklenebilir beta-laktamaz sentezleyen bakteri
popülasyonlar›nda 10-5-10-7 s›kl›kta ortaya ç›kmaktad›r. Bu olay, infeksiyonun yeri, ilac›n ulaﬂabildi¤i düzey ve kullan›lan beta-laktam antibiyoti¤i ile iliﬂkilidir. Pnömoni ve bakteremi gibi
infeksiyonlarda seleksiyon olas›l›¤›n›n yüksek
olmas›na karﬂ›n, üriner sistem infeksiyonlar›nda
ulaﬂ›lan ilaç düzeyinin dereprese mikroorganizmalar için M‹K de¤erlerinin üzerinde olmas› nedeniyle düﬂük oldu¤u belirtilmektedir (6). Bu
bakteriler ço¤unlukla karbapenemlere ve dördüncü kuﬂak sefalosoprinlere (sefpirom ve sefepim) duyarl›d›r (1,2). Beta-laktamlara direncin
yan›nda Enterobacter spp. ve Serratia spp.’de aminoglikozid ve di¤er grup antibiyotiklere direnç
birlikte bulunabilmekedir (3). Ülkemizde 1996
y›l›nda Enterobacter spp.’de seftazidime direnç
%77.6 olarak bulunmuﬂtur. Seftazidime dirençli
suﬂlar›n %19’unun imipeneme, %66’s›n›n amikasine, %53’ünün de siprofloksasine dirençli oldu¤u gözlenmiﬂtir (4).
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Enterobacter spp. de Klebsiella spp. gibi deri ve
kuru yüzeylerde uzun süre canl› kalabilir buna
karﬂ›n en s›k olarak %5 dekstroz gibi düﬂük besin
de¤erli s›v›lar› tercih etmekte ve buna ba¤l› olarak kontamine intravenöz s›v›lar ile iliﬂkili epidemilere yol açt›¤› bildirilmektedir. Hastalarda
Enterobacter spp.’nin birden fazla türü bir arada
bulunabilir; antibiyotik kullan›m› ile birbirinden
ba¤›ms›z olarak seleksiyona u¤ram›ﬂ birden çok
türe ba¤l› epidemiler bildirilmiﬂtir. Ço¤ul dirençli Enterobacter spp.’nin özellikle profilaktik
olarak ikinci ve üçüncü kuﬂak sefalosporin kullan›m›ndan sonra ortaya ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir (1).
AM‹NOGL‹KOZ‹D ANT‹B‹YOT‹KLERE
D‹RENÇ
Aminoglikozid antibiyotiklere direnç büyük
ço¤unlukla plazmid, kromozom veya transpozonlarda bulunan genlerce kodlanan modifiye
edici enzimlerle olmaktad›r. Tek bir bakteride
birden fazla enzim geni bulunabilir. Bu enzimler
kataliz ettikleri reaksiyona göre asetiltransferazlar (AAC), nükleotidil transferazlar (ANT) ve fosfotransferazlar (APH) olarak isimlendirilmiﬂtir
(12,13). Bir aminoglikozid molekülü birden fazla
enzimin susbstrat› olabildi¤i gibi, bir enzim bir
çok farkl› aminoglikozidi de¤iﬂtirebilmektedir
(14). Modifiye edilen aminoglikozidler, hedefleri olan ribozomlara ba¤lanamamakta ve etki
gösterememektedir. Aminoglikozid antibiyotikleri modifiye eden enzimlerin da¤›l›m› hastaneden hastaneye de¤iﬂmektedir. Bu da antibiyotik
kullan›m› sonucu oluﬂan seleksiyon bask›s› ile
farkl› enzimlerin daha yayg›n oluﬂuna ba¤lanmaktad›r (12). Türkiye'de 1996 y›l›nda yap›lan
çok merkezli bir çal›ﬂmada, Klebsiella spp., E. coli
ve Enterobacter spp.’de en s›k bulunan 5 enzim ve
direnç
oluﬂturduklar›
aminoglikozidlerin,
ANT(2'')-I (gentamisin-tobramisin), AAC(3)-II
(gentamisin-tobramisin-netilmisin), AAC(6')-I
(tobramisin-netilmisin-amikasin), AAC(6')-IV
(gentamisin-tobramisin-netilmisin-amikasin) ve
AAC(6')-III (tobramisin-netilmisin-amikasin-izepamisin) oldu¤u belirlenmiﬂ ve bu enzimlerin
birkaç›n›n ayn› bakteride bulunabildi¤i gözlenmiﬂtir. Bu da, ülkemizde özellikle hastane izolatlar›n›n aminoglikozid grubu antibiyotiklere karﬂ›
gösterdi¤i direnç paternini aç›klamaktad›r (15).
K‹NOLON GRUBU ANT‹B‹YOT‹KLERE
D‹RENÇ
Kinolonlar bakterilerde DNA replikasyonu
için gerekli olan iki tip topoizomeraz; DNA giraz
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ve topoizomeraz IV ile etkileﬂime girmekte ve
DNA sentezini durdurmaktad›r. DNA giraz, iki
GyrA ve iki GyrB alt biriminden oluﬂur. Topoizomeraz IV de, DNA girazdakine homolog olan iki
alt birimden (ParC ve ParE) oluﬂmaktad›r. Topoizomeraz IV, DNA replikasyonunun sonunda yavru kromozomlar›n yeni hücrelere geçiﬂini sa¤lar.
Bu iki enzimin fizyolojik rolleri daha çok E. coli ve
Staphylococcus aureus’da çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna göre,
florokinolonlar›n gram-pozitif ve gram-negatif
bakterilerde enzim hedefleri farkl›d›r. E. coli’de
DNA giraz, S. aureus’da ise topoizomeraz IV birincil hedeftir (16).
Hedef Enzimde De¤iﬂikli¤e Ba¤l› Direnç
Bugüne de¤in incelenen gram-negatif bakterilerde yüksek-düzeyde kinolon direncinin daha
çok GyrA’daki de¤iﬂikliklere ba¤l› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. E. coli’de direnç mutasyonlar› GyrA’n›n
amino terminalinde kinolon-direncini-belirleten
bölge (QRDR) olarak tan›mlananan 67. ve 106.
aminoasitler aras›nda oluﬂmaktad›r. Bunun sonucunda enzimin kinolona ba¤land›¤› bölgede
de¤iﬂim oluﬂmakta ve enzim-DNA kompleksinin
ilaca afinitesi azalmaktad›r. Sadece GyrB’deki
mutasyonlara ba¤l› direnç düﬂük düzeydedir.
Gram-negatif bakterilerde ParC veya ParE mutasyonlar›, GyrA mutasyonu var ise gözlenmektedir. Kinolonlara karﬂ› basamak tarz›nda geliﬂen
direnç, önce birincil, sonra ikincil hedefteki mutasyonlara ba¤l›d›r. ParC mutasyonlar› E. coli ve
K. pneumoniae’n›n yüksek düzeyde dirençli mutantlar›nda gösterilmiﬂtir (16).
‹lac›n Hücreye Giriﬂinin Azalmas›
Kinolonlar gram-negatif bakterilere d›ﬂ
membrandaki porinlerden girmektedir. Mutasyonlar ile d›ﬂ membran porinlerinin azalmas› sonucu kinolonlara karﬂ› direnç oluﬂmaktad›r. Buna
karﬂ›n son y›llarda bu tip dirençte porinlerdeki
azalma ile birlikte enerji gerektiren pompa sistemlerinin gerekli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu sistemlerden en fazla incelenmiﬂ olanlar›, E. coli’nin
ço¤ul antibiyotik dirençli (Mar) mutantlar› ve P.
aeruginosa’daki pompa sistemleridir (16). E. coli’nin antibiyotiklere ço¤ul dirençli (multiply-antibiotic-resistant) Mar mutantlar› tetrasiklin, kloramfenikol, penisilinler, sefalosporinler, puromisin, nalidiksik asit, rifampin ve florokinolonlara dirençlidir(16,17). Bu mutantlarda bir transkripsiyon aktivatörü olan MarA’n›n ifadesi artmakta, bu da sonuçta OmpF’nin miktar›nda azalmaya yol açmaktad›r. Sadece OmpF azalmas›n›n diHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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renç için yeterli olmay›p enerjiye ba¤›ml› bir
pompa sisteminin de bulundu¤u gösterilmiﬂtir.
Bu da AcrAB membran efluks pompas›d›r. Bu
pompan›n E. coli’nin beta-laktamlara direncinde
de etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (18). E. coli’deki efluks pompas›ndan baﬂka K. penumoniae’de RamA,
Proteus vulgaris’de PqrA’n›n ço¤ul antibiyotik direncinde etkisi oldu¤u gösterilmiﬂtir (16).

6.

Bugüne de¤in kinolonlar› enzimatik olarak
inaktive eden bir enzim saptanmam›ﬂt›r. Plazmid kontrolünde direnç ise ilk kez K. pneumoniae’n›n klinik izolatlar›nda bildirilmiﬂ ve duyarl› K.
pneumoniae ve E. coli’lere ço¤ul direnç plazmidi ile
geçti¤i gösterilmiﬂtir. Bu direncin mekanizmas›
henüz aç›kl›k kazanmam›ﬂt›r (16,19).

9.

SONUÇ
Bakterilerde antibiyotiklere ço¤ul direnç genellikle farkl› direnç determinantlar›n› içeren
transpozon ve plazmidlerin al›nmas› sonucu
oluﬂmaktad›r. Buna karﬂ›n, son y›llarda efluks
pompalar› veya mar gibi kromozomal düzenleyici proteinler yoluyla oluﬂan ço¤ul antibiyotik direnci de tan›mlanm›ﬂt›r. Antibiyotiklere ço¤ul dirençli mikroorganizmalar ile kolonizasyon veya
infeksiyon, antibiyotik kullan›m› ile do¤rudan
iliﬂkilidir. Bu nedenle antibiyotik kullan›m›nda
titiz davran›lmal› ve tedavide ilaç seçimine hastane izolatlar›n›n direnç paternine dayanarak
karar verilmelidir.
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