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akterilerin antimikrobiyal ajanlara karﬂ› direnç geliﬂtirme yetene¤i infeksiyon hastal›klar›n›n tedavisinde baﬂar›s›zl›klara neden olmaktad›r. Antibiyotiklerin uygun endikasyon d›ﬂ›nda yayg›n kullan›mlar› direnç geliﬂiminde
önemli bir faktördür. Bir di¤er faktör antibiyotiklerin tedavi dozunun alt›nda ve yetersiz süre uygunsuz kullan›mlar›d›r. Bu ﬂekilde kullan›m bakteri kolonizasyonunu artt›rmakta, dirençli mutantlar›n seleksiyonuna neden olmaktad›r. Direnç geliﬂti¤inde o s›n›f antibiyoti¤in hepsine
yönelik olmakta ve s›kl›kla ço¤ul direnç problemi do¤maktad›r.

B

Antibiyotiklere karﬂ› direnç zaman içinde (y›l)
ve yere göre (ülke, ﬂehir, hastane), bakterinin
izole edildi¤i vücut bölgesi, infeksiyonun toplum ya da hastanede kazan›lm›ﬂ infeksiyon olmas›, hasta özellikleri (yaﬂ, immün sistem, altta
yatan hastal›k, kalabal›k ortamda yaﬂam), yak›n
zamanda antibiyotik tedavisi alm›ﬂ olmak, hastanede yat›ﬂ süresi, uygulanan duyarl›l›k testlerinin farkl› olmas› ve bu testlerin de¤erlendirmesi
s›ras›nda yap›lan yorum hatalar› gibi faktörler
nedeniyle farkl›l›klar gösterebilmektedir.

D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI
Bakteriler antibiyotiklere karﬂ› do¤al dirence
sahip olabildikleri gibi, kromozomal genlerde
meydana gelen mutasyon veya kromozom d›ﬂ›
(plazmid, transpozon) genetik materyalin kazan›lmas› sonucu da direnç geliﬂtirebilmektedirler.
Direnç geliﬂiminde enzim üretimi, ba¤lanma
noktalar›n›n modifikasyonu, membran geçirgenli¤inin bozulmas› ve pompa mekanizmas› gibi
çeﬂitli mekanizmalar s›kl›kla bir arada rol oynamaktad›r. Enzim üretimine ba¤l› direnç geliﬂimi
beta-laktam, aminoglikozid ve kloramfenikol
grubu antibiyotiklere karﬂ› direnç geliﬂiminde
rol oynamaktad›r. Ba¤lanma noktalar›n›n modifikasyonu penisilin, kinolon, makrolid ve tetrasiklin grubuna karﬂ› direnç geliﬂimine neden olmaktad›r. Membran geçirgenli¤inin bozulmas›
sonucu beta-laktam, penisilin, kinolon grubuna
karﬂ› direnç geliﬂebilmektedir. Pompa mekanizmas› ise karbapenem, kinolon, tetrasiklin ve
makrolidlere karﬂ› dirençte önem kazanm›ﬂt›r.
Günümüzde antibiyotik direncinin temel mekanizmalar› oldukça iyi anlaﬂ›lm›ﬂ olmas›na ra¤men halen ortaya ç›kar›lmakta olan yeni mekanizmalar söz konusudur. Yeni tan›mlanmakta
olan ve hala üzerinde yo¤un çal›ﬂmalar›n sürdü¤ü bu mekanizmalara pompa mekanizmas›n›n
yan› s›ra “hypermutability”, integronlar ve plazmid ba¤›ml›l›¤› gibi mekanizmalar örnek olarak
verilebilmektedir.
Bu yaz›da son y›llarda oldukça güncellik kazanm›ﬂ ve direnç mekanizmas› olarak s›kl›kla ra131
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por edilmeye baﬂlanm›ﬂ olan pompa sistemleri
ele al›nm›ﬂt›r.
AKT‹F POMPA S‹STEMLER‹
Aktif pompa sistemlerinin varl›¤› ilk olarak 20
y›l kadar önce tetrasiklinler için belirlenmiﬂtir.
Günümüzde ise birçok antibiyotik s›n›f›na karﬂ›
s›kl›kla do¤al veya bazen kazan›lm›ﬂ dirençte
önemli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Özellikle gram-negatif bakterilerin çeﬂitli antibiyotiklere karﬂ› do¤al direncindeki mekanizman›n san›ld›¤› gibi d›ﬂ
membran geçirgenli¤inden ziyade aktif pompa
sistemlerinden kaynakland›¤› düﬂünülmektedir.
Aktif pompa sistemleri her tür hücrede (bakteri,
maya, küf, insan) bulunabilmekte ve çeﬂitli
substratlardan ve ço¤unlukla amfilik olan ilaçlardan hücreleri korumaktad›r.
Aktif pompa sistemleri, gerek gram-negatif
gerekse gram-pozitif bakterilerde bulunabilen,
antibiyotikler dahil toksik maddelerin hücre d›ﬂ›na at›lmas›n› sa¤layan transport proteinleridir.
Tek bir substrata özgül olabildikleri gibi yap›sal
olarak birbirinden farkl› maddeleri de substrat
olarak kullanabilirler. Bu durum ço¤ul antibiyotik direncine ve yan› s›ra substrat profilinin geniﬂli¤ine ba¤l› olarak baz› boyalara, deterjanlara,
dezenfektanlara karﬂ› dirence neden olmaktad›r.
Pompa sistemi proteinlerinin normalde bulunan
operonun bir parças› olabilece¤i ve düzenleyici
bir genin kontrolü alt›nda ortaya ç›kt›¤› da düﬂünceler aras›nda yer almaktad›r.
Mekanizman›n aktivasyonu çevresel uyar›lar
ya da düzenleyici genlerin yap›s›nda meydana
gelen mutasyonlar sonucu olabilmekte ve enerji
gerektirmektedir; bu enerji gereksinimi ya proton aktivasyonu ya da ATP ba¤›ml› olarak sa¤lanmaktad›r.
Pompa sistemleri kulland›klar› enerji kayna¤›, transport yolu, filogenetik özellikleri, yap›sal
özellikleri ve substrat profiline göre birincil ve
ikincil olmak üzere iki ana gruba ayr›lmaktad›r.
Birincil olarak isimlendirilen grupta “ATP-Binding Cassette (ABC)” üst ailesine ba¤l› alt› aile
mevcuttur. Bu aileler özellikle ökaryot hücrelerden antibiyotik at›l›m›nda rol oynamaktad›r.
‹kincil aktif pompa sistemleri ise “Small Multidrug
Resistance (SMR)”, “Multidrug Endosomal
Transporter (MET)”, “Multiantimicrobial Resistance (MAR)”, “Resistance Nodulation Division
(RND)” ve “Major Facilitator Superfamily (MFS)”
olmak üzere beﬂ üst aile içermektedir. SMR ve
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RND üst aileleri sadece prokaryot hücrelerde
bulunmaktad›r. Gram-negatif bakterilerin antibiyotik direnci aç›s›ndan en önemli grup RND üst
ailesidir (Tablo 1). Bu ailenin üyeleri tipik olarak
pompa, füzyon ve d›ﬂ membran proteini olmak
üzere üç proteinden oluﬂmaktad›r. Bu durum
pompa mekanizmas›n›n en çok incelendi¤i bakterilerden biri olan Pseudomonas aeruginosa’n›n kinolon direnci için Tablo 2’de sunulmuﬂtur.
Pompa Mekanizmas› ile Direnç Kazanma
Yetene¤ine Sahip Baz› Bakteriler
Streptococcus pyogenes: S. pyogenes suﬂlar›n›n
eritromisin direnci yap›sal, indüklenebilen ve M
tipi olarak s›n›flan›rken, direnç determinantlar›
s›ras›yla ermB, ermTR ve mefA olarak belirlenmiﬂtir. Bunlar içinde ermB ve ermTR genleri ile belirlenen mekanizma en s›k görülen, 23s rRNA metilasyonu sonucu geliﬂen ve makrolidler, linkozamid ve streptogramin B’ye karﬂ› çapraz dirence
neden oland›r. M tipi fenotip olarak bilinen di¤er mekanizma ise makrolidlerin pompa mekanizmas› ile d›ﬂar› at›lmas› sonucu geliﬂmektedir.
Streptococcus pneumoniae: Penisiline dirençli
S. pneumoniae suﬂlar› di¤er birçok antibiyoti¤e
karﬂ› dirençli olabilmektedir. Eritromisine dirençli suﬂlar yeni makrolid antibiyotiklere karﬂ›
da direnç gösterebilmektedir. Makrolid direnci
gösteren M-fenotipi olarak adland›r›lan bu grup
suﬂlar›n MFS pompa üst ailesinden PmrA pompa
proteinine [eritromisin minimal inhibitör konsantrasyonu (M‹K) de¤eri 1-8 µg/mL] sahip olduklar› saptanm›ﬂt›r.
Staphylococcus aureus: Bakterinin sahip oldu¤u ve ço¤ul direnç geliﬂimine neden olan baz›
proteinler QacA, NorA ve daha spesifik olarak
MsrA ve TetK proteinleridir. Bunlar›n varl›¤› florokinolonlar›n, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotiklerin hücre d›ﬂ›na at›lmas›na neden olmaktad›r.
P. aeruginosa: P. aeruginosa’n›n karbapenemlere karﬂ› direnç geliﬂtirmesinde, penisilin ba¤layan
proteinler (PBP)’in yap›s›nda ya da afinitesinde
meydana gelen de¤iﬂiklikler, beta-laktamaz üretimi, porin D eksikli¤i gibi çeﬂitli mekanizmalar›n yan› s›ra pompa mekanizmas› da rol oynamaktad›r.
Bu bakterinin birçok antibiyoti¤e karﬂ› direnç
geliﬂtirmesine neden olan dört farkl› pompa sistemi tan›mlanm›ﬂt›r; bunlar MexAB-OprM, Mex
EF-OprN, MexCD-OprJ ve MexGH genleri ile ifade edilmektedir (ﬁekil 1). MexAB-OprM imipe-
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Tablo 1. Antibakteriyel Dirençten Sorumlu Pompa Proteini Üst Aileleri, Substratlar› ve Konak Bakterileri.
Üst aile
“Major Facilitator Superfamily”

“Resistance Nodule Cell
Division Family”

“Small Multidrug
Resistance Family”

“ABC Type Transporters”

Kimyasal substratlar

Konak bakteriler (genus)

Antibiyotikler, kuarterner amonyum
bileﬂikleri, bazik boyalar,
fosfonium iyonlar›

Mycobacterium
Lactobacillus
Staphylococcus
Bacillus
Escherichia
Streptococcus
Vibrio

Bazik boyalar, deterjanlar,
antibiyotikler, ya¤ asitleri

Escherichia
Pseudomonas
Neisseria
Haemophilus

Antibiyotikler, kuarterner amonyum
bileﬂikleri, antiseptikler,
tetrafenil fosfonium

Bacillus
Escherichia
Mycobacterium
Staphylococcus

‹yonoforlar, etidium alkaloidleri,
fosfolipidler

Escherichia
Lactobacillus
Staphylococcus
Mycobacterium

Boyalar, florokinolonlar,
aminoglikozidler

Haemophilus
Vibrio
Bacillus

“Multidrug and Toxic
Compound Extrusion Family”

Tablo 2. Pseudomonas aeruginosa’n›n Kinolon Direncinde Önem Taﬂ›yan Pompa Sistemleri.

P. aeruginosa

Pompa üst
ailesi

Pompa
proteini

Füzyon
proteini

D›ﬂ membran
proteini

Düzenleyici
gen

RND

MexB

MexA

OprM

mexR

MexD

MexC

OprJ

nfxB

MexF

MexE

OprN

nfxC, mexT

MexY

MexX

OprM

mexZ

nem d›ﬂ›nda tüm beta-laktam antibiyotiklerin,
tetrasiklin, kloramfenikol, kinolonlar ve trimetoprimin hücre d›ﬂ›na at›lmas›na neden olmaktad›r. MexEF-OprN tetrasiklin, kloramfenikol, kinolonlar ve trimetoprime etkilidir. MexCD-OprJ
dördüncü kuﬂak sefalosporinlere, tetrasiklin, kloramfenikol, kinolonlar, trimetoprim ve makrolidlere karﬂ› dirençte etkili olmaktad›r. MexGH’nin
ise tetrasiklin, makrolidler ve aminoglikozidlere
karﬂ› dirence neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ad› ge-
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çen pompa proteinlerinin RND pompa üst ailesine ait olduklar› bilinmektedir.
MexAB-OprM ile kodlanan pompa mekanizmas› P. aeruginosa suﬂlar›n›n imipeneme duyarl›,
meropeneme dirençli olmas›na neden olmaktad›r. ‹mipenemin meropenemden farkl› olarak
hücre d›ﬂ›na at›lmas›na engel olan bu durum her
iki antibiyoti¤in C2 yan zincirindeki yap›n›n farkl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. MexAB-OprM
varl›¤›nda beta-laktam antibiyotiklere karﬂ› di133
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MexAB-OprM
Beta-laktamlar
(imipenem hariç)
Tetrasiklin
Kloramfenikol
Kinolonlar
Trimetoprim

MexEF-OprN
Tetrasiklin
Kloramfenikol
Kinolonlar
Trimetoprim

P. aeruginosa’n›n pompa sistemleri
MexCD-OprJ
Sefalosporinler
Tetrasiklin
Kloramfenikol
Kinolonlar
Makrolidler
Trimetoprim

MexGH
Tetrasiklin
Makrolidler
Aminoglikozidler

ﬁekil 1. P. aeruginosa’n›n Pompa Sistemleri.

rençte dört-alt› kat art›ﬂ gözlenmektedir. Düﬂük
düzeyde beta-laktamaz üretmekte olan suﬂlar›n
%50 kadar›nda bu pompa sisteminin aktivasyonu gözlenmektedir. Düﬂük düzeyde beta-laktam
direnci gösteren suﬂlar›n %75’inde pompa sisteminin aktivasyonu söz konusudur. Pompa sistemi için substrat niteli¤i taﬂ›yan herhangi bir antibiyotik ile tedavi edilen hastalarda pompa sisteminin overekspresyonu meydana gelmektedir.
Ayr›ca, bu durumda MexR supresör geninde de
bask›lanma söz konusudur. MexR supresör geni,
MexAB ve OprM pompa proteinlerinin yap›m›n›
düzenlemektedir.
MexEF-OprN beta-laktam antibiyotiklerin direkt olarak d›ﬂar› pompalanmas›na neden olmamakla birlikte, OprD mekanizmas›n› etkileyerek
porin D yap›m›n› azaltmakta ve d›ﬂ membran
proteinlerinin geçirgenli¤inin azalmas›na neden
olmaktad›r. Sonuçta karbapenem grubu tüm antibiyotiklere karﬂ› direnç geliﬂmektedir.
Bu mekanizmalar›n klinik kullan›ma önemli
etkileri söz konusudur. Antimikrobiyal tedavinin
do¤ru ve uygun ﬂekilde seçilmesi birçok antibiyoti¤in daha uzun y›llar kullan›m›na olanak sa¤layacak, dirençli suﬂlar›n ortaya ç›k›ﬂ›n› azaltacakt›r. Örne¤in; kloramfenikol ve siprofloksasin
geliﬂmekte olan ülkelerde oldukça yo¤un kullan›lm›ﬂ antibiyotiklerdir. Bu antibiyotiklerin
MexEF-OprN arac›l›¤›yla OprD eksikli¤ine neden olabilecekleri düﬂünülmektedir.
134

MexXY ise amikasin, tobramisin gibi aminoglikozidlerin ve kinolonlar›n hücre d›ﬂ›na at›l›m›n›
sa¤layan yeni tan›mlanm›ﬂ bir pompad›r. Özellikle kistik fibrozisli hastalardan izole edilen belli suﬂlarda saptanm›ﬂt›r. Bu mekanizmada da en
az üç adet düzenleyici genin rol ald›¤› belirtilmektedir.
Escherichia coli: Ço¤ul direnç geni (multiple
antibiotic resistance, mar) sadece E. coli’de de¤il,
di¤er Enterobacteriaceae üyelerinde de dirence
neden olmaktad›r. Örnek olarak; AcrAB pompas›,
triklosan, klorheksidin, kuarterner amonyum bileﬂiklerinin yan› s›ra birçok antibiyoti¤e karﬂ› da
dirence neden olmaktad›r.
Campylobacter jejuni: Bu bakterinin florokinolon direncinin dünyada giderek yayg›nlaﬂmakta
oldu¤u ifade edilmektedir. Bakterinin gyrA geninde meydana gelen nokta mutasyonu ve CmeABC pompas› florokinolonlara dirençli suﬂlar›n
ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r.
Neisseria gonorrhoeae: Penisiline karﬂ› geliﬂen
düﬂük düzeyde dirençte rol oynayan üç genetik
bölge tespit edilmiﬂtir. Bunlardan birisi penA
olup, PBP’lerden PBP-2’nin yap›s›nda de¤iﬂikli¤e
ve penisiline karﬂ› afinitede azalmaya neden olmaktad›r. Di¤er gen bölgeleri penB ve mtr olup,
penisilinin yan› s›ra di¤er antibiyotiklere karﬂ›
da düﬂük düzeyde dirence neden olmaktad›r.
Bunlardan mtr pompa mekanizmas› arac›l›¤›yla
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Tablo 3. Bakteriyel Pompa Proteinleri, Konak Bakteriler, Antibiyotikler, Baz› Bileﬂikler ve Pompa Üst Aileleri.
Pompa proteini

Konak bakteriler

Antibiyotikler/bileﬂikler

Pompa üst ailesi

Burkholderia

Aminoglikozidler, makrolidler

RND

AcrA

Escherichia

Bazik boyalar, deoksikolat, deterjanlar

MFS

AcrB

Escherichia

Bazik boyalar, deoksikolat,
deterjanlar, kloramfenikol, kinolonlar,
rifampin, tetrasiklinler

RND

AcrEF

Escherichia

Bazik boyalar, deoksikolat, deterjanlar

RND

Bcr

AmrA/AmrB

Escherichia

Safra tuzlar›, safranin

MFS

Bmr/Blt

Bacillus

Kloramfenikol, hidrofilik kinolonlar

MFS

Bmr3

Bacillus

Puromisin, Tosufloksasin, norfloksasin

MFS

EbrAB

Bacillus

Katyonik boyalar, deoksikolat,
anyonik antibiyotikler

SMR

EmrD

Escherichia

Karbonil siyanid klorofenilhidrazon

MFS

EmrE (MvrC)

Escherichia

Etidyum bromid, makrolidler,
eritromisin, tetrasiklinler, sülfonamidler

SMR

EmrAB
HI0894/HI0895

Escherichia

Çeﬂitli antibiyotikler

MFS

Haemophilus

Eritromisin, rifampisin, katyonik boyalar

RND

LfrA

Mycobacterium

Hidrofilik kinolonlar, kloramfenikol

MFS

LmrA

Lactococcus

Aminoglikozidler, beta-laktamlar, kloramfenikol,
makrolidler, kinolonlar, tetrasiklinler

ABC

LmrP

Lactococcus

Makrolidler, tetrasiklinler

MFS

MexA

Pseudomonas

Çeﬂitli antibiyotikler

MFS

MexB

Pseudomonas

Çeﬂitli antibiyotikler

RND

MexE

Pseudomonas

Çeﬂitli antibiyotikler

MFS

MexF

Pseudomonas

Çeﬂitli antibiyotikler

RND

Neisseria

Ya¤ asitleri, safra tuzlar›, beta-laktamlar,
kloramfenikol, tetrasiklinler

RND

MdfA

Escherichia

Nötral/katyonik bileﬂikler

MFS

Mmr

Mycobacterium

Tetrafenil fosfonium, etidium
bromid, akriflavin

SMR

MtrCDE

MsrA

Staphylococcus

Eritromisin

ABC

NorA

Staphylococcus

Florokinolonlar, kloramfenikol,
tetrasiklinler

MFS

NorM

Vibrio

Bazik boyalar, hidrofilik kinolonlar,
aminoglikozidler

MATE

PmrA

Streptococcus

Akriflavin, eritromisin, florokinolonlar,
siprofloksasin, norfloksasin

MFS

QacA

Staphylococcus

Organik katyonlar, kloramfenikol

MFS

QacB

Staphylococcus

Monovalan organik katyonlar

MFS

QacG/QacH

Staphylococcus

Eritromisin, kinolonlar

SMR

Tap

Mycobacterium

Aminoglikozidler, tetrasiklinler

MFS

TehA

Escherichia

Monovalan organik katyonlar

SMR

TetA, B, E

Escherichia

Kloramfenikol, tetrasiklinler, nalidiksik asit

MFS

TetK

Staphylococcus

Tetrasiklinler

MFS

TetV

Mycobacterium

Tetrasiklinler

MFS

Vibrio

Deterjanlar, nalidiksik asit, kloramfenikol

MFS

VceAB
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antibiyotiklerin hücre içi konsantrasyonunun
düﬂmesine neden olmaktad›r. PenB’nin por yap›s›ndan tam olarak ayr›m› saptanamam›ﬂt›r. Direnç geliﬂiminde bir di¤er mekanizma plazmid
varl›¤›nda sentezlenen TEM-1 tipi beta-laktamaz
üretimidir. Bu plazmidlerin transpozon Tn2 taﬂ›d›klar› gösterilmiﬂtir. N. gonorrhoeae’ya bu plazmidlerin Haemophilus ducreyi’den geçmiﬂ oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Haemophilus influenzae: H. influenzae’n›n kinolon direncinde RND üst ailesinden, AcrB proteini ve AcrA füzyon proteininin rol oynad›¤› saptanm›ﬂt›r.
Stenotrophomonas maltophilia: S. maltophilia
RND üst ailesinden bir pompa sistemine sahiptir. Bu sistemin pompa proteini SmeB, füzyon
proteini SmeA ve d›ﬂ membran proteini SmeC
olarak bilinmektedir. Kinolon direncine neden
olan bu mekanizman›n kontrolünün smeRS geni
taraf›ndan yap›lmakta oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Çeﬂitli bakterilerin pompa proteinleri, ait olduklar› pompa üst aileleri, hücre d›ﬂ›na att›klar›
çeﬂitli antibiyotikler ve baz› bileﬂikler Tablo 3’te
sunulmuﬂtur.
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p›lmas› ve yeni ajanlar›n geliﬂtirilmesi bu alanda
önemi vurgulanan hususlard›r. Ancak antibakteriyel ajanlar›n kullan›m›n›n azalt›lmas›n›n direncin azalmas›nda her zaman etkin rol oynamad›¤›
belirtilmektedir. Antibiyotik direnci ortadan kald›r›lamayaca¤› için, direncin geliﬂiminin yavaﬂlat›lmas› ve en az›ndan yeni ajanlar›n geliﬂtirilmesinden geride tutulabilmesinin önemi hat›rlanmal›d›r.
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SONUÇ
Günümüzde pompa inhibitörlerinin kullan›m› ile hücre d›ﬂ›na at›lmakta olan antibiyotiklerin aktivitesini artt›rmaya yönelik çal›ﬂmalar yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. Pompa proteinlerinin belli
bir yap›s› oldu¤u için, üretilen pompa inhibitörünün birçok bakteri türüne karﬂ› etkili olaca¤›
düﬂünülmektedir. Bu konuda yap›lmakta olan
araﬂt›rmalar özellikle P. aeruginosa ve kinolonlar
üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
Pompa mekanizmas›n›n bakterilerin antimikrobiyallere karﬂ› sahip olduklar› yüksek düzeyde
dirençten tek baﬂlar›na sorumlu olmalar› beklenen bir durum olmamakla birlikte, dirence
önemli düzeyde kat›l›mlar› kesinlik kazanm›ﬂt›r.
Pompa mekanizmas› bakterilerin özellikle do¤al
direncinden sorumlu tutulmaktad›r.
Bakterilerin antibiyotiklere karﬂ› direnç geliﬂtirmesi oldukça kompleks ve dinamik bir durumdur. Antibakteriyel ilaçlar›n daha az ve uygun
kullan›mlar›, infeksiyon kontrolünün daha iyi ya-
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