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ÖZET
Hastane infeksiyonu etkeni Escherichia coli, Klebsiella
spp. ve daha az s›kl›kta Pseudomonas aeruginosa izolatlar› aras›nda beta-laktam ilaçlara direncin en s›k nedeni olan geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)
varl›¤›, çift disk sinerji (ÇDS) yöntemi ile araﬂt›r›lm›ﬂ ve bu
mikroorganizmalarda s›ras›yla %12, %33 ve %17 oran›nda GSBL saptanm›ﬂt›r. P. aeruginosa suﬂlar›n›n
6/8’inde, substrat olarak kullan›lan beta-laktam ajanlardan sadece sefepim ile gösterilen GSBL varl›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu durum, test duyarl›l›¤›n›n kullan›lan enzimin
substrat profiline ve diskler aras› mesafeye göre de¤iﬂti¤i ÇDS yönteminde sefepimin kullan›lmas›n›n GSBL
varl›¤›n›n saptanmas›nda duyarl›l›¤› artt›rabilece¤ini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal ‹nfeksiyon, GSBL, Çift
Disk Sinerji, Sefepim.

SUMMARY
Investigation of Extended Spectrum Beta-Lactamase
Production Among Nosocomial Gram-Negative
Microorganisms
Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production
which is an important cause of beta-lactam resistance
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among Escherichia coli, Klebsiella spp. and less frequently Pseudomonas aeruginosa isolates, were found
12%, 33% and 17% respectively using double disk synergy (DDS) method. ESBL was detected only when cefepime was used as a substrate in 6/8 of P. aeruginosa
isolates. Since sensitivity of DDS method may differ according to enzyme substrate profiles and the distance
between discs, using cefepime as a substrate in DDS
method may increase the sensitivity of the detection of
ESBL.
Key Words: Nosocomial Infection, ESBL, Double Disk
Synergy, Cefepime.

# Bu çal›ﬂma, 15. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi’nde poster olarak sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamazlar
(GSBL), hastane infeksiyonu etkeni gram-negatif
bakteriler aras›nda geniﬂ spektrumlu sefalosporinlere direncin en önemli nedenidir. S›kl›kla
Klebsiella spp. ve Escherichia coli suﬂlar›nda saptanmakla birlikte Pseudomonas, Proteus, Acinetobacter
türlerinde ve Enterobacteriaceae ailesinin di¤er
üyelerinde de görülmektedir.
Klinikte GSBL üreten suﬂlarla oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisi sorun oluﬂturabilmektedir. Bu
suﬂlarla oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde penisilinler, üçüncü kuﬂak sefalosporinler ve monobaktamlar kullan›lamamakta, karbapenemler,
k›smen beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyon-
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lar ve sefamisinler tedavide yer almaktad›rlar.
Önceleri, dördüncü kuﬂak bir sefalosporin olan
sefepimin GSBL ile hidrolize olmad›¤› ve bu suﬂlarla oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›labilece¤i belirtilirken, art›k “National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)”
taraf›ndan sefamisinler hariç penisilin veya sefalosporin grubu antibiyotiklerin kullan›lmamas›
önerilmektedir (1-5).
GSBL üretiminin gösterilmesi amac›yla de¤iﬂik yöntemler uygulanabilmektedir. En yayg›n
olarak kullan›lan çift disk sinerji (ÇDS) yöntemidir (6).
Gram-negatif bakterilerdeki GSBL üretim s›kl›¤› ülkeler, ﬂehirler, hatta ayn› ﬂehirdeki hastaneler aras›nda farkl›l›k gösterebilmektedir. Bu
nedenle her merkezin kendi direnç durumunu
saptamas› gerekmektedir.
Biz çal›ﬂmam›zda, hastanemizde yatan hastalardan izole edilen gram-negatif bakterilerdeki
GSBL s›kl›¤›n› ÇDS yöntemiyle araﬂt›rmay›
amaçlad›k.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmaya Ocak 1999-Haziran 1999 tarihleri
aras›nda Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde izole edilen nozokomiyal infeksiyon etkeni olan Klebsiella türleri, E. coli ve Pseudomonas
aeruginosa suﬂlar› al›nd›. Çal›ﬂma kapsam›na al›nan mikroorganizmalarla oluﬂan nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›s›nda “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)” tan›mlamalar›
kullan›ld› (7). Mikroorganizmalar›n izole edildi¤i
klinik örnekler Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

Dizbay M, Karakuﬂ R, Arman D.

Bakterilerin identifikasyonu için klasik yöntemlerin yan› s›ra BBL-Crystal Identification (Enteric/Non fermenter ID kit) sistemi kullan›larak
tan›mlanm›ﬂ 47 P. aeruginosa, 33 Klebsiella (16 K.
pneumoniae, 17 K. oxytoca), 74 E. coli suﬂu çal›ﬂmaya
al›nd›. Bakterilerin antimikrobiyal duyarl›l›¤›
NCCLS kriterlerine göre disk difüzyon yöntemi
ile, GSBL varl›¤› ise ÇDS yöntemi ile aztreonam
(ATM), seftazidim (CAZ), sefotaksim (CTX), sefepim (FEP) ve sinerji için amoksisilin-klavulanik
asit (AMC) kullan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
amaçla Mueller Hinton Agar (Oxoid) besiyerine,
McFarland 0.5 bulan›kl›kta haz›rlanan bakteri süspansiyonundan ekim yap›ld›. Besiyerinin merkezine amoksisilin + klavulanik asit (20 + 10 µg) diski ve çevresine de disk merkezleri aras›ndaki
uzakl›k 30 mm olacak ﬂekilde (P. aeruginosa için 20
mm) seftazidim (30 µg), sefotaksim (30 µg), aztreonam (30 µg) ve sefepim (30 µg) diskleri (Oxoid)
yerleﬂtirildi. 35°C’de bir gece inkübe edildikten
sonra oluﬂan inhibisyon zonunun amoksisilinklavulanik asit yönünde geniﬂlemesi veya arada
üreme olmam›ﬂ zon bulunmas›, GSBL pozitifli¤i
olarak de¤erlendirildi (Resim 1).
BULGULAR
ÇDS testi ile 47 P. aeruginosa’n›n 8 (%17)’inde,
33 Klebsiella (16’s› K. pneumoniae, 17’si K. oxytoca)’n›n 11 (6’s› K. pneumoniae, 5’i K. oxytoca)’inde
(%33.3) ve 74 E. coli suﬂunun 9 (%12)’unda GSBL
pozitif olarak saptand›. Sekiz P. aeruginosa’n›n sekizinde FEP, ikisinde FEP’e ek olarak CTX, CAZ
ve ATM ile GSBL pozitif olarak saptand›. GSBL
pozitif olan suﬂlar›n yedisinde NCCLS kriterleri-

Tablo 1. Mikroorganizmalar›n ‹zole Edildi¤i Klinik Örnekler.
Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

‹drar

53

28

10

Trakeal aspirat

4

-

23

Yara

15

3

7

Dren

-

-

2

Balgam

1

-

2

BOS

-

-

1

Kan

1

1

2

Plevra s›v›s›

-

1

-

74

33

47

Toplam
BOS: Beyin omurilik s›v›s›.
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TARTIﬁMA
Nozokomiyal infeksiyon etkeni gram-negatif
bakteriler aras›nda giderek artan direnç, önemli
bir problem olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, bu bakterilerin antibiyotik duyarl›l›klar›n›n ve direnç profillerinin izlenmesi, direncin
engellenmesi için önlem al›nabilmesi, uygun ve
etkili tedavilerin uygulanabilmesi yönünden
önemlidir.

FEP

ATM

CAZ

AMC

GSBL üretimi klinikte beta-laktamlara direncin baﬂl›ca sebebidir. GSBL s›kl›¤›, antibiyotik
kullan›m politikalar›na ba¤l› olarak ülkeler, hastaneler ve hatta hastanelerin farkl› klinikleri aras›nda de¤iﬂiklik gösterebilmektedir. Genel olarak GSBL üretiminin Klebsiella türlerinde daha yayg›n oldu¤u, di¤er gram-negatif enterik basillerde
bu oran›n daha düﬂük oldu¤u bildirilmektedir.
Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalarda GSBL s›kl›¤› Klebsiella türlerinde %14.9-47, E. coli’de %0-57.8 aras›nda bildirilmiﬂtir (8-11). Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)”de test edilen K. pneumoniae
suﬂlar›n›n %5’inin GSBL üretti¤i; Avrupa’da ise
bu oran›n daha yüksek oldu¤u, Fransa ve ‹ngiltere’de GSBL üretiminin klinik Klebsiella izolatlar›
aras›nda %14-16 oran›nda oldu¤u hatta baz› bölgelerde veya hastanelerde bu oran›n %40’lara
ulaﬂt›¤› belirtilmiﬂtir (12). 1998-2000 y›llar› aras›nda Tayvan’da GSBL üretimi K. pneumoniae klinik izolatlar› aras›nda %8-30, E. coli izolatlar› aras›nda ise %1.6-6.7 olarak rapor edilmiﬂtir (13).
Vatopoulos ve arkadaﬂlar›n›n Yunanistan’da
yapt›klar› bir çal›ﬂmada ise E. coli suﬂlar›n›n
%4’ünün GSBL üretti¤i saptanm›ﬂt›r (14). Bizim
çal›ﬂmam›zda GSBL s›kl›¤› Klebsiella türlerinde
%33, E. coli’de %12, P. aeruginosa’da %17 olarak bulunmuﬂtur. Sonuçlar›m›z, genel olarak Avrupa ve
ABD’de saptanan oranlardan yüksek olmakla

CTX

Resim 1. GSBL Pozitif Olarak De¤erlendirilen Bir
K. pneumoniae Suﬂu.

ne göre in vitro olarak bütün antibiyotiklere direnç varken, biri bütün antibiyotiklere duyarl› idi.
Onbir Klebsiella suﬂunun (6’s› K. pneumoniae,
5’i K. oxytoca) 11’inde FEP, sekizinde CTX ve
ATM, üçünde CAZ ile GSBL pozitifli¤i saptand›.
Bu suﬂlar›n in vitro duyarl›l›k testinde yedisi
FEP’e, iki tanesi ATM’ye, birer taneside CTX ve
AMC’ye duyarl› idi. Hepsi CAZ’a dirençli idi.
Dokuz E. coli suﬂunun sekizinde FEP ve CTX
ile yedisinde CAZ ve ATM ile GSBL pozitif olarak
saptand›. Bu suﬂlar›n in vitro duyarl›l›k testinde
hepsi FEP’e, yedisi CTX ve ATM’ye, alt›s› CAZ’a
üçüde AMC’ye duyarl› idi.
Toplam 28 suﬂun 27’sinde FEP ile GSBL pozitifli¤i saptan›rken, 14 suﬂta CAZ ile GSBL pozitif idi.
GSBL üreten suﬂlarda GSBL aktivitesinin saptand›¤› antibiyotikler ve suﬂlar›n bu antibiyotiklere in vitro duyarl›l›klar› Tablo 2’de verilmiﬂtir.

Tablo 2. GSBL Üreten Suﬂlarda, GSBL Aktivitesinin Saptand›¤› Antibiyotikler ve Suﬂlar›n Bu Antibiyotiklere
‹n Vitro Duyarl›l›klar›.
GSBL pozitifli¤i (n)

‹n vitro duyarl›l›k (n)

FEP

CTX

ATM

CAZ

FEP

CTX

ATM

CAZ

AMC

E. coli (n= 9)

8

8

7

7

9

7

7

6

3

Klebsiella (n= 11)

11

8

8

3

7

1

2

-

1

P. aeruginosa (n= 8)

8

2

2

2

1

1

1

1

1

Toplam (n= 28)

27

18

17

12

17

9

10

7

5

FEP: Sefepim, CTX: Sefotaksim, ATM: Aztreonam, CAZ: Seftazidim, AMC: Amoksisilin-klavulanik asit.
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birlikte, ülkemizde yap›lan di¤er çal›ﬂmalar›n sonuçlar›yla benzerlik göstermektedir.
P. aeruginosa’da direnç durumu biraz farkl›l›k
göstermektedir. Bu bakterilerde, indüklenebilir
kromozomal AmpC beta-laktamaz üretimi nedeniyle, karbapenemler ve dördüncü kuﬂak sefalosporinler hariç di¤er beta-laktam ilaçlara direnç vard›r. Son y›llarda ise OXA-tip (oksasilinaz), PER-1, TEM-42 ve SHV-2a gibi GSBL’lerin
üretimi gösterilmiﬂtir (15-17). Pseudomonas türleri
aras›ndaki GSBL s›kl›¤› hakk›nda çal›ﬂma say›s› s›n›rl›d›r. Ülkemizde Derbentli ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, Pseudomonas türlerinde GSBL oluﬂturma oran› %37 olarak bildirilmiﬂtir
(18). Vahabo¤lu ve arkadaﬂlar›n›n ülkemizde yapt›klar› bir çal›ﬂmada, hastane infeksiyonu etkeni
olarak izole edilen P. aeruginosa suﬂlar›n›n %11’inde PER-1 tipi GSBL varl›¤› saptanm›ﬂt›r (19).
ÇDS yöntemi, GSBL varl›¤›n›n araﬂt›r›lmas›nda en s›k kullan›lan yöntemlerden biridir (20).
Bu yöntemde, klavulanik asit içeren disk geniﬂ
spektrumlu sefalosporinler ve aztreonam içeren
disklere yak›n olarak yerleﬂtirilir ve beta-laktamaz aktivitesi, klavulanik asit taraf›ndan inhibe
edilen test suﬂlar›n› göstermek amac›yla kullan›l›r. Ancak bu yöntemin duyarl›l›¤› da enzimin
substrat profiline, diskler aras› mesafeye ve de¤erlendiricinin deneyimine göre de¤iﬂmektedir
(6). Jacoby ve Han’›n çal›ﬂmas›nda GSBL üretiminin gösterilmesi için standart 30 µg’l›k diskler yerine 5 µg’l›k seftazidim diskleri kullan›lmas› önerilmiﬂtir (21). NCCLS taraf›ndan yay›nlanan kriterlere uygun olarak çal›ﬂ›ld›¤›nda dahi GSBL
varl›¤› her zaman saptanamayabilir (22). Farkl›
GSBL tipleri için optimal substrat profili farkl›
olabilece¤inden, rutinde tek bir beta-laktam
ajanla test uygulanmas› bu enzimleri saptamada
yetersiz kalmaktad›r. GSBL üreten suﬂlarla yap›lan, GSBL üretiminin ÇDS yöntemi ile araﬂt›r›ld›¤› bir çal›ﬂmada, seftazidim diski ile %79, aztreonam diski ile %95 oran›nda pozitiflik saptand›¤›
rapor edilmiﬂtir (23). Özellikle indüklenebilir
AmpC kromozomal beta-laktamaz›n› yüksek düzeyde sentezleyen (dereprese mutant) Enterobacteriaceae suﬂlar›nda, inhibisyon zonu oluﬂmamas› veya küçük inhibisyon zonu oluﬂmas›
nedeniyle sinerji testi negatif sonuç verebilmektedir. Böyle durumlarda diskler aras› mesafenin
20 mm tutulmas› veya kromozomal beta-laktamazlardan çok az etkilenen sefepim veya sefpiHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 1
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rom disklerinin kullan›larak deneyin tekrarlanmas› önerilmektedir (24). Bizim çal›ﬂmam›z›n sonuçlar› bu öneriyi destekler niteliktedir. Çal›ﬂmam›zda, hastane infeksiyonu etkeni gram-negatif mikroorganizmalar aras›nda sefepim ile
gösterilebilen GSBL varl›¤› yüksek s›kl›kta gözlendi. Mevcut kriterler ile P. aeruginosa’da 1/8,
Klebsiella’da 7/11, E. coli’de 9/9 suﬂ, in vitro NCCLS
kriterlerine göre sefepime duyarl›l›k göstermekle birlikte GSBL pozitifli¤i göstermektedir. Özellikle P. aeruginosa’da GSBL s›kl›¤›n›n nispeten
yüksek saptanmas› sadece sefepim ile görülebilen beta-laktamaz varl›¤› ile iliﬂkili olabilir. Çünkü P. aeruginosa, Enterobacter, Serratia türleri gibi
AmpC kromozomal beta-laktamazlar› içeren türlerde, sefepim bu enzimlerden seftazidim, sefotaksim ve aztreonama göre daha az etkilendi¤i
için, GSBL üretiminin gösterilmesi aç›s›ndan daha uygun bir indikatör olarak de¤erlendirilmektedir (24,25). Bu durum, 1998 y›l› öncesinde
üçüncü kuﬂak sefalosporinler için oldu¤u gibi sefepim için GSBL varl›¤› söz konusu oldu¤unda da
duyarl› sonuç eldesine yol açmayacak yeni duyarl›l›k kriterlerinin gereklili¤ini gösterebilece¤i
gibi; GSBL pozitif suﬂlar ile meydana gelen infeksiyonlarda gözlenebilen sefepim klinik baﬂar›s›n› da göz önüne alarak, klinikte ihmal edilebilir bir durum oldu¤u fikrini verebilir. Tayvan’da
yap›lan bir çal›ﬂmada K. pneumoniae suﬂlar› aras›nda CTX-M tipi GSBL varl›¤›n›n saptamas›nda
sefepimin minimal inhibitör konsantrasyon
(M‹K) de¤erlerine bak›lmas›n›n prediktif de¤eri
oldu¤u belirtilmiﬂtir (26). Buna göre M‹K 8 µg/mL
ise CTX-M tipi beta-laktamaz varl›¤›n›, ≤ 1 µg/mL
ise enzim olmad›¤›n› göstermektedir. Arada kalan de¤erlerde ise seftazidimin M‹K de¤erlerine
göre karar verilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, sefepimin fenotipik olarak CTX-M tipi GSBL
varl›¤› düﬂünülen K. pneumoniae suﬂlar›na karﬂ› alternatif bir tedavi oldu¤u ve bunun da klinikte
karbapenemlere dirençli suﬂlar›n geliﬂimini
azaltaca¤› belirtilmiﬂtir (26).
Çal›ﬂmam›zda P. aeruginosa suﬂlar› aras›nda
GSBL oluﬂturma s›kl›¤›n›n yüksek oranda olmas›
pek s›k gözlenen bir bulgu de¤ildir. Bunun nedeni olarak, çal›ﬂmam›zda substrat olarak FEP’in
kullan›lm›ﬂ olmas›n›n testin/araﬂt›rman›n duyarl›l›¤›n› artt›rd›¤›, ÇDS yöntemi kullan›larak yap›lan çal›ﬂmalarda mutlaka FEP’in indikatör olarak
kullan›lmas› gerekti¤i düﬂünülmüﬂtür.
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