Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 286-291
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Hayvan Yemlerinde Büyütme Faktörü
Olarak Kullan›lan Antibiyotiklerin
Direnç Geliﬂimindeki Rolü
Dr. Ahmet BAﬁUSTAO⁄LU*

da kullan›lmaktad›r. Avrupa’da ise bu oran %35
civar›ndad›r. Bu amaçla kullan›m› sonucunda büyüme %4-8 artmaktad›r. Büyütme faktörü olarak
etkilerini aç›klayabilecek dört hipotez geliﬂtirilmiﬂtir (1,2);
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1. Besinler bakteriyel y›k›ma karﬂ› korunmaktad›r.

enisilinlerle baﬂlayan antibiyotik ça¤›n›n, infeksiyon hastal›klar›n›n mortalite ve morbiditesini önemli ölçüde azaltt›¤› yads›namaz bir gerçektir. Antibiyotiklerin her biri ayr› ayr› güçlü silahlard›r, ancak yanl›ﬂ kullan›lmalar› durumunda
fayda sa¤laman›n yan›nda telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceklerdir. Ticari olarak
kullan›ma sunulan her antibiyoti¤e karﬂ› k›sa süre
içerisinde direnç geliﬂmekte ve bu direncin kullan›mla do¤ru orant›l› olarak artt›¤› bilinmektedir.

P

Antibiyotiklerin klinik kullan›ma girmesinden
k›sa bir süre sonra 1950’li y›llarda çiftlik hayvanlar›nda ve özellikle tavuklarda büyümeyi destekleyici etkileri fark edilmiﬂtir. Önceleri hemen
hemen tüm antibiyotikler bu amaçla kullan›lm›ﬂ
ancak bunlar›n bir k›sm› büyümeyi etkilememiﬂ,
bir k›sm› ise yüksek maliyete neden olmuﬂtur.
Büyütme faktörü olarak kullan›lan dozlar subterapötik olarak tan›mlanmaktad›r, ancak bu dozlar bakteriler için subinhibitör dozlar de¤ildir.
Bu nedenle dirençli suﬂlar›n seleksiyonuna neden olabilmektedirler. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde kullan›lan tüm antibiyotiklerin
yaklaﬂ›k %85’i tedavi d›ﬂ› amaçlar için hayvanlar-
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2. ‹nce ba¤›rsak bariyerinin azalt›lmas›na
ba¤l› olarak emilim artmaktad›r.
3. Antibiyotikler intestinal florada bulunan
bakterilerin toksin üretimini azaltabilmektedir.
4. ‹ntestinal infeksiyonlarda azalma meydana
gelmektedir.
Geçmiﬂte veya günümüzde büyütme faktörü
olarak kullan›lan antibiyotiklerin çok az bir k›sm›
detayl› olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu antibiyotiklerin
önemli bir k›sm› insanlarda tedavi amaçl› olarak
kullan›lmakta oldu¤undan indirekt olarak baz›
bilgilere sahip durumday›z. Bambermisin, basitrasin, monensin, salinomisin, virjiniamisin, tylosin, spiramisin, avilamisin, avoparsin, ardasin,
efrotomisin, olakuindoks, karbadoks büyütme
faktörü olarak kullan›lm›ﬂ antibiyotiklerdir (2).
Karbadoks ve olakuindoks d›ﬂ›nda büyütme faktörlerinin spektrumu gram-pozitif bakterilerle k›s›tl›d›r. Gram-pozitif bakterilerde direnç sorunu
ortaya ç›kt›kça bu alanda araﬂt›rmalar da artmaktad›r. Hayvanlar ve insanlarda hastal›k etkeni veya normal flora bakterileri aras›nda direnç determinantlar›n›n genetik yollardan transferinin kan›tlanm›ﬂ olmas› bu konuya olan ilgiyi artt›rm›ﬂ-

Hayvan Yemlerinde Büyütme Faktörü Olarak Kullan›lan
Antibiyotiklerin Direnç Geliﬂimindeki Rolü

t›r. Antibiyotik katk›l› hayvan yemlerinin yayg›n
kullan›m›n›n, infeksiyonlar› azaltt›¤›na dair bulgular›n çok az olmas›na ra¤men tam tersi olarak
antibiyotik direncini artt›rd›¤›na dair yeterli bulgu mevcuttur (1-3). Ancak esas korkutucu taraf›
bu direncin genetik transfer yoluyla yay›labilmesidir. Mikroorganizmalar›n antibiyotiklere karﬂ›
de¤iﬂik mekanizmalarla direnç geliﬂtirmeleri ve
genetik olarak dirençli suﬂlar›n ortaya ç›kmas›,
yeni antibiyotiklerin geliﬂtirilmesini zorunlu k›lm›ﬂt›r. Hayvanlarda kullan›lan bu antibiyotiklerin etki spektrumlar›, farmakolojik özellikleri ve
etki mekanizmalar› insanlarda kullan›lanlarla
benzerlik gösterebilmektedir (3).
Antibiyotiklerin bu amaçla kullan›mlar›
1960’l› y›llarda tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ, insan ve
hayvan kaynakl› bakterilerde direnç sorununu
ortaya ç›karaca¤› savunulmuﬂtur. G›da kaynakl›
ve ço¤ul dirençli Salmonella infeksiyonlar›n›n
1960’l› y›llarda ortaya ç›kmas›, ‹ngiltere’de 1968
y›l›nda Prof. Michael Swann baﬂkanl›¤›nda bu
konuda çal›ﬂacak ba¤›ms›z bir komitenin kurulmas›n› zorunlu k›lm›ﬂt›r. Komitenin yay›nlad›¤›
Swann raporunda, insan ve hayvanlarda terapötik amaçla kullan›lmayan veya çok az kullan›lan
antibiyotiklerin, dirençli suﬂlar›n geliﬂmesine
neden olarak insanlarda klinik kullan›mdaki ilaçlar›n etkinli¤ini ortadan kald›raca¤›ndan; büyütme faktörü olarak antibiyotiklerin kullan›m›n›n
k›s›tlanmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Özellikle
penisilinlerin, tetrasiklinlerin, tylosinin ve sülfonamidlerin reçetesiz kullan›m›n›n durdurulmas›
önerilmiﬂtir (1,2). Yemlerde kullan›m›na onay
verilen antibiyotiklerde; önemsenecek düzeyde
üretime katk›s› olmas›, insan ve hayvan sa¤l›¤›na
tehlikeli etkisi olmamas›, konsantrasyon düzeyinin kontrol edilebilir olmas›, hayvanlar›n tedavisi için kullan›lan dozlara ulaﬂmamas›, t›p ve veteriner hekimlikte tedavi maksatl› kullan›lmamas› gibi özelliklerin aranmas› koﬂulu getirilmiﬂtir.
Ancak daha sonra görev alan birçok hükümet bu
kurallar› hafifletici kararlar alm›ﬂ ve uygulam›ﬂlard›r. Bu özellikler Avrupa’da birçok ülkede kullan›lmakla birlikte, 1975 y›l›nda Avrupa Birli¤i
makrolid grubunda olan spiramisin ve tylosinin
büyütme faktörü olarak kullan›lmas›na onay vermiﬂtir. Bunun sonucu olarak, k›sa bir süre sonra
domuzlardan izole edilen Enterococcus spp. ve
Campylobacter spp. izolatlar›nda makrolid direnci
ortaya ç›km›ﬂt›r. Avrupa Birli¤i ayn› ﬂekilde vankomisinin insanlarda klinik kullan›ma girdi¤i
1970’li y›llarda, bir glikopeptid türevi olan avoHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 4

Baﬂustao¤lu A.

parsinin s›¤›rlarda büyütme faktörü olarak kullan›m›na onay vermiﬂtir (1,2). Swann raporunun
aksine görüﬂler ortaya at›lm›ﬂ ve Walton 1988 y›l›nda bu antibiyotiklerin subletal veya subinhibitör konsantrasyonlarda kullan›m›n›n dirençli
bakteri popülasyonlar›n›n seleksiyonuna neden
olmayaca¤›n› ileri sürmüﬂtür (4). Ancak daha
sonraki y›llarda avoparsin, virjiniamisin ve tylosinin yasaklanmas› sonras›nda yay›nlanan birçok
araﬂt›rma, bu görüﬂün son derece yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›m oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r (1-3,5).
Sadece hayvan yemlerinde kullan›lan bir glikopeptid olan avoparsin, terapötik olarak insanlarda kullan›lan ve ayn› gruptan olan vankomisine ve teikoplanine çapraz direnç oluﬂturmaktad›r. Bates ve arkadaﬂlar›, 1993 y›l›nda hayvanlardan vankomisine dirençli enterokok (VRE) izolasyonunu rapor ederek bu konuya dikkat çekmiﬂlerdir (5). Avrupa’da besi hayvanlar›nda saptanan VRE’ler tamamen avoparsin kullan›m›ndan kaynaklanmaktad›r. Danimarka’da 1995 y›l›nda kümes hayvanlar› ve domuzlarda avoparsin ve VRE’lerin saptanmas› üzerine, üreticilerin
de ortak iste¤i ile ayn› y›l avoparsinin kullan›m›
yasaklanm›ﬂt›r (6). Bu yasaklamaya, avoparsinin
vankomisin ile çapraz dirençli olmas›, direncin
transfer edilebilmesi, VRE’lerin seleksiyonuna
neden olmas› ve bu dirençli suﬂlar›n g›dalar yoluyla insanlara aktar›lmas› gibi nedenlere dayal›
olarak karar verilmiﬂtir. Ayn› y›l Norveç, bir y›l
sonra Almanya ve 1977 y›l›nda tüm Avrupa Birli¤i bu karar› uygulam›ﬂlard›r (6).
Yine ayn› ﬂekilde Danimarka streptogramin
dirençli enterokoklar›n seleksiyon riski ve insanlarda klinik kullan›ma giren kuinupristin/dalfopristine karﬂ› oluﬂacak direnci önlemek amac›yla
virjiniamisinin büyütme faktörü olarak kullan›m›n› yasaklam›ﬂt›r (3,6). Tüm bunlar›n sonucu ve
klinik kullan›mda olan antibiyotiklerin etkinli¤ini
korumak ve direnç geliﬂiminin önüne geçmek
için Avrupa Birli¤i 1999 y›l›nda avoparsine ek
olarak virjiniamisin, basitrasin, tylosin ve spiramisinin büyütme faktörü olarak kullan›m›n› yasaklam›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde avilamisin ile insanlarda klinik kullan›mda olan everninomisin aras›nda 1998 y›l›nda çapraz direnç saptanm›ﬂ, ancak üretici firma everninomisini klinik kullan›mdan çekmiﬂtir (1,2).
Avrupa Birli¤i’ne aday bir ülke olarak Türkiye’de Avrupa Birli¤i’nin antibiyotiklerin büyütme
faktörü olarak kullan›m› konusundaki yasaklama
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kararlar›n› uygulam›ﬂ ve 1997 y›l›ndan itibaren bu
ajanlar›n kullan›m›n› yasaklam›ﬂt›r.

Yine ayn› dokümanda hayvanlarda direncin
ortaya ç›k›ﬂ›nda;

Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 1997 y›l›nda “The
Medical Impact of the Use of Antimicrobials in
Food Animals” ad› alt›nda Berlin’de bir toplant›
düzenlemiﬂ ve bu konuda uluslararas› bir fikir ve
uygulama birlikteli¤i sa¤lamak için ilk ad›m› atm›ﬂt›r. Daha sonra 2000 y›l›nda Cenevre’de düzenledi¤i toplant› sonras›nda “The World Health
Organization Global Principles for the Containment of Antimicrobial Resistance in Animals Intended for Food” doküman›nda bu konuda uygulanmas›n› önerdikleri kurallar› yay›nlam›ﬂt›r
(7). Bu önerileri özetleyecek olursak;

1. Antibiyotik yazan veteriner hekimlerin antimikrobiyal direnç ve uygun antibiyotik kullan›m›
konusunda yeterli bilgiye sahip olmamas›n› (7),

1. Hükümetler ve uygulay›c› otoriteler hayvanlarda antimikrobiyal ajanlar›n kontrollü kullan›m›, pazarlama ve bunun sonucunda ortaya ç›kabilecek direncin önlenmesi için ulusal stratejiler geliﬂtirmelidir (7).
2. Antimikrobiyal ajan›n hayvanlarda kullan›m› için onay verilmeden önce etken madde bilimsel, epidemiyolojik veriler do¤rultusunda de¤erlendirilmeli, direnç geliﬂimi aç›s›ndan detayl› incelenmeli ve bu sonuçlara göre onay verilmelidir (7).
3. Kullan›m›na onay verilen antibiyotikler için
ulusal düzeyde kullan›m, kontrol ve takip sistemi oluﬂturulmal›, ulusal düzeyde direnç takip
sistemi oluﬂturulmal›d›r. Özellikle veteriner hekimler, t›p doktorlar›, ulusal otorite mutlaka elde
edilen veriler konusunda bilgilendirilmelidir.
Uygulanan antibiyotik duyarl›l›k testleri uluslararas› standartlara göre uygulanmal› ve mutlaka
kalite kontrol protokollerine uyulmal›d›r (7).
4. G›da amaçl› üretilen hayvanlarda kullan›lacak antimikrobiyaller için ulusal kullan›m düzeyleri belirlenmelidir. Veteriner hekimler için antibiyotik kullan›m› protokolleri oluﬂturulmal› ve
tüm antimikrobiyallerin kullan›m›nda veteriner
hekim taraf›ndan reçetelendirme mecburi k›l›nmal›d›r (7).
5. ‹nsanlarda tedavi amaçl› kullan›lan antibiyotikler ile ayn› gruba üye antimikrobiyal büyütme faktörlerinin kullan›m› yasaklanmal›d›r (7).
6. Mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim programlar› düzenlenerek veteriner hekimlerin bu
konuda ve özellikle koruyucu hekimlik uygulamalar› ve yarataca¤› halk sa¤l›¤› problemleri aç›s›ndan bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi sa¤lanmal›d›r (7).
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2. Baz› ülkelerde antibiyotik sat›ﬂlar›ndan veteriner hekimlerin gelir elde etmesini (7),
3. Antibiyotiklerin tedavi amaçl› kullan›lmas›
yerine üretim amaçl› kullan›lmas›n› (7),
4. Yeterli antibiyotik uygulama ve kontrol kurallar›n›n olmamas›n› (7),
5. Üretici kuruluﬂlar›n pazarlama stratejilerinin veterinerleri ve hayvan üreticilerini etkilemesini (7),
6. Endüstriyel hayvan üretiminin anlaml› düzeyde artmas›n› (7),
7. Ekonomik kayg›lar›n oluﬂacak direncin insan sa¤l›¤›na olan etkisinin önüne geçmesini (7),
8. Birçok ülkede hayvan ve hayvan kaynakl›
g›dalarda direnç takip programlar›n›n uygulanmamas›n› etkili olan faktörler olarak vurgulam›ﬂlard›r (7).
Antibiyotiklerin hayvanc›l›kta büyütme faktörü olarak kullan›m›n›n yan›nda tedavi ve profilaktik amaçl› kullan›m› sürmektedir. Tar›m ve
Köyiﬂleri ile Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n birlikte ç›kard›klar› “Türk g›da kodeksi hayvansal kökenli g›dalarda veteriner ilaçlar› maksimum kal›nt› limitleri tebli¤i” (Tebli¤ no: 2002/30, Tarih 28.04.200424739) ile et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal kökenli tüm g›dalarda bulunabilecek infeksiyon tedavisi/profilaktik amaçl› kullan›lan antibiyotiklere ait farmakolojik aktif maddelerin maksimum
kal›nt› limitleri yay›nlanm›ﬂt›r (8). Ancak ne yaz›k
ki bu konuda gerekti¤i ﬂekilde kontrol uygulamas› yap›lamamaktad›r. Örne¤in; geliﬂme döneminde antibiyotikli yemle beslenen hayvanlar›n
kesimden yedi-on gün önce antibiyotiksiz yeme
geçme zorunlulu¤u vard›r. Bu dönemde infekte
olan hayvanlar›n imhas› ve infekte hayvanlardan
elde edilen ürünlerin sat›ﬂa sunulmamas› gerekmektedir. Meydana gelebilecek maddi kayb› en
aza indirmek için antibiyotiksiz yem dönemi k›sa tutulmakta ve kesim sonras› yeterli düzeyde
kal›nt› kontrolü yap›lamamaktad›r. Yine tavuk
üretiminde kümeslerde metre kareye düﬂen kilo
miktar› artt›¤› zaman, antibiyotikli yemleme döneminde kümesteki hayvanlar› seyreltmek amac›yla erken kesimler yap›lmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler sat›ﬂa sunulabilmektedir.
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D‹RENC‹N HAYVANLARDAN ‹NSANLARA
GEÇ‹ﬁ‹
Antibiyotiklerin büyütme faktörü olarak kullan›m› hayvanlarda normal florada bulunan bakterilerde direnç geliﬂimine neden olmakta ve dirençli olan bu bakterilerin bir k›sm› da insanlar
için patojen olabilmektedir. Hayvanlardan kaynaklanan infeksiyon etkenleri oldukça fazlad›r ve
insanlarda infeksiyon etkeni ajanlar›n yaklaﬂ›k
yar›s›n›n hayvan rezervuar› mevcuttur. Ayr›ca, yeni tan›mlanan infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k 3/4’ü zoonotik infeksiyonlard›r. Bunlar›n da bir k›sm› besin kaynakl›, bir k›sm› vektör kaynakl›, bir k›sm›
ise direkt temas yoluyla bulaﬂmaktad›r (2,9).
Göz önünde bulundurulmas› gereken önemli
bir nokta g›da kaynakl› zoonotik infeksiyon ajanlar› olan Salmonella ve Campylobacter’lerin oluﬂturdu¤u diyarelerdir. Kinolonlar ve sefalosporinler
Salmonella infeksiyonlar›n›n, kinolonlar ve makrolidler Campylobacter’lerin tedavi seçenekleri aras›ndad›r. Oysa bu grup antibiyotikler tar›m ve
hayvanc›l›kta gittikçe artan oranda kullan›lmaktad›r. Kinolonlar›n hayvanc›l›kta kullan›m› için lisans ald›¤› her ülkede k›sa süre sonra bu bakterilerde direnç karﬂ›m›za ç›kmakta ve k›sa bir süre içerisinde insan kaynakl› izolatlarda ayn› direnci saptamaktay›z. Böylece gittikçe artan oranda tedavi baﬂar›s›zl›klar› ve mortalite oranlar›nda art›ﬂ karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Helms ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, kinolon dirençli
Salmonella infeksiyonlar›nda mortalite, duyarl›lara göre yaklaﬂ›k beﬂ kat fazlad›r. Avustralya florokinolonlar›n çiftlik hayvanlar›nda kullan›m›na
izin vermemiﬂtir. Bunun sonucu olarak da Avustralya’daki hayvanlardan izole edilen Salmonella
ve Campylobacter izolatlar›nda florokinolon direnci neredeyse s›f›ra yak›nd›r. Dirençli insan izolatlar›n›n büyük k›sm› turistik kaynakl› izolatlard›r.
Bu uygulama Avustralya’da florokinolonlar›n büyük oranda tedavi seçene¤i olarak kalmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r (9).
Önemle üzerinde durulmas› gereken di¤er
bir direnç sorunu da enterokoklarda vankomisin
direncidir. Bu antibiyotik ile ayn› gruptan olan
avoparsinin büyütme faktörü olarak hayvan
yemlerinde kullan›m› Enterococcus faecium izolatlar›nda direncin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur.
Dirençli enterokoklar›n hayvanlardan insanlara
geçiﬂi kan›tlanm›ﬂt›r ve bu ajanlar›n kullan›ld›¤›
hayvanlar önemli rezervuar oluﬂturmaktad›r.
Schouten ve arkadaﬂlar› 1999 y›l›nda Hollanda’da yapt›klar› bir çal›ﬂmada, vejetaryenleri ve
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vejetaryen olmayanlar› VRE taﬂ›y›c›l›¤› aç›s›ndan
karﬂ›laﬂt›rm›ﬂlard›r. Vejetaryenlerde VRE taﬂ›y›c›l›¤› saptanmazken, vejetaryen olmayanlarda
VRE taﬂ›y›c›l›¤›n› yaklaﬂ›k %20 olarak saptam›ﬂlard›r (10). Ayr›ca, moleküler tiplendirme metotlar› ile yap›lan çal›ﬂmalarda, hayvan izolatlar› ile
insan izolatlar› aras›nda yüksek düzeyde çeﬂitlilik gözlenmekle birlikte insan ve hayvan izolatlar›nda benzer ve iliﬂkili suﬂlar saptanm›ﬂt›r. Hem
insan hem de hayvan izolatlar›nda VanA geni
Tn1546 transpozonu üzerinde yer almaktad›r. Bu
gen enterokoklar aras›nda veya Staphylococcus aureus’a kolayl›kla transfer edilebilmektedir. Elde
edilen hayvan kaynakl› izolatlarda polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile yap›lan sekans analiz çal›ﬂmalar› ile 13 farkl› tip saptanm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda önemli farkl›l›klar belli bölgelerde insersiyon ve delesyonlardan kaynaklanmaktad›r. Bu farkl›l›klar özellikle kümes hayvanlar›nda G varyant›, domuzlarda ise T varyant›
ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r (2,11,12). Her iki
tipin de insan izolatlar›nda saptanmas› ve domuz tüketiminin olmad›¤› müslüman ülkelerde
insan kaynakl› izolatlarda T varyant›na rastlanmamas›, VRE’lerin hayvanlardan insanlara geçiﬂi
hipotezini kan›tlamaktad›r. Bir glikopeptid antibiyotik olan avoparsin Danimarka’da 1995 y›l›nda
yasaklanm›ﬂt›r. Kümes hayvanlar›nda 1994 y›l›nda
%100 olan VRE pozitifli¤i 1997 y›l›nda %25’e, toplumda VRE taﬂ›y›c›l›¤› 1994 y›l›nda %12 iken 1997
y›l›nda %3’e düﬂmüﬂtür. Tüm bu sonuçlar bize insan kaynakl› izolatlarda saptanan direnç üzerinde
hayvansal g›da tüketiminin etkisini ortaya koymaktad›r (13-17).
ABD’de avoparsinin hayvanc›l›kta kullan›m›na Avrupa’n›n aksine hiçbir zaman izin verilmemiﬂtir. VRE taﬂ›y›c›l›¤›na bak›ld›¤›nda; avoparsinin kullan›m›na ba¤l› olarak ABD’de toplumda
sa¤l›kl› kiﬂilerde neredeyse s›f›ra yak›nken, Avrupa’da bu oran %28-33 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Ancak hastanelerde saptanan VRE olgular› tam
tersine ABD’de oldukça yüksek oranda saptan›rken, Avrupa’da bu oran oldukça düﬂüktür (2,18).
Bu farkl›l›k ABD’de hastanelerde tedavi seçene¤i olarak ampisiline direncin çok yüksek olmas›
nedeniyle vankomisin kullan›m›n›n çok fazla olmas›, Avrupa’da ise ampisilin direncinin %33 civar›nda ve hala bir tedavi seçene¤i olmas› nedeniyle vankomisin kullan›m›n›n düﬂük düzeyde
olmas›na ba¤lanmaktad›r (2,18).
‹nsanlarda ilk VRE saptanmas›ndan yaklaﬂ›k
10 y›l sonra VRE’lere etkili ve streptogramin gru-
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bundan olan kuinupristin/dalfopristin klinik kullan›ma girmiﬂtir. Ayn› gruptan olan virjiniamisin
uzun y›llard›r Avrupa ülkelerinde ve ABD’de
özellikle kümes hayvanc›l›¤›nda büyütme faktörü olarak kullan›lm›ﬂt›r. Direnç konusunda virjiniamisinin kullan›m›ndan önce bu konuda yeterli
veri olmad›¤› için günümüzdeki veriler ile karﬂ›laﬂt›rma olana¤›na sahip de¤iliz. Virjiniamisin ve
kuinupristin/dalfopristine karﬂ› dirençten sorumlu satA geni hayvan ve insan izolatlar›nda saptanm›ﬂ ve bu genin in vivo ﬂartlarda dirençli E. faecium suﬂlar›ndan duyarl› suﬂlara transferi gösterilmiﬂtir (1,2,16).

DSÖ’nün kurallar›n›n tüm ülkelerde uygulanmas› durumunda ba¤›ms›z dan›ﬂmanlar›n tahminlerine göre, hayvanlarda kullan›lan toplam
antibiyotik miktar›nda %50’den fazla azalma
meydana gelecek ve bunun sonucu olarak da yak›n gelecekte antibiyotiklere karﬂ› direnç oranlar›nda anlaml› düﬂüﬂler karﬂ›m›za ç›kacakt›r. Bunun yan›nda ülkemizde tüketilen hayvan türlerinin sa¤l›k ve üreme art›ﬂlar›nda çok az düﬂüﬂler
meydana gelecektir. Büyütme faktörlerinin yasaklanmas› özellikle domuz üretiminde verimlili¤i etkileyecektir ki bu hayvan›n ülkemizde üretimi ve tüketimi yok denecek kadar azd›r.

Vankomisin-avoparsin ve kuinupristin/dalfopristin-virjiniamisin aras›ndaki iliﬂkiye benzer
bir durum everninomisin ile avilamisin için söz
konusudur. Danimarka’da yap›lan bir çal›ﬂmada,
E. faecium izolatlar›nda avilamisin direnci %69
olarak saptanm›ﬂt›r. Di¤er ülkelerden elde edilen benzer sonuçlar everninomisinin klinik kullan›m›n›n k›s›tlanaca¤›n› göstermektedir (2,3,16).

Özellikle üzerinde durmam›z gereken ve yak›n gelecekte problem olarak karﬂ›m›za ç›kacak
olan nokta; tedavisinde zorlanaca¤›m›z zoonotik
infeksiyonlard›r. Bu nedenle hayvan üretim tesislerini hijyen, yemleme ve infeksiyon hastal›klar›ndan korunma aç›s›ndan modernize etmek
zorunday›z. Bu konuda at›lacak ilk ad›m ise
DSÖ’nün bu konuda ç›kard›¤› kurallar› ivedilikle
uygulamak ve bu uygulamalar› kontrol etmektir.

SONUÇ
Mevcut ilaçlar›n ortaya ç›kan direnç nedeniyle kullan›labilirliklerinin ortadan kalkma riski
üreticileri yeni aray›ﬂlara itmiﬂtir. Bugün için hayvanlarda kullan›lmakta olan antibiyotik seçeneklerinin, gelecekte insanlarda klinik kullan›ma girme olas›l›¤› göz ard› edilmemelidir. Bu nedenle
geniﬂ kapsaml› direnç takip programlar› oluﬂturulmak zorundad›r. Hem hayvanlarda hem de insanlarda kullan›lan antibiyotik seçenekleri üretim alan›ndan tüketim noktas›na kadar her alanda takip edilmelidir.
Hayvan ürünlerinden kaynaklanan antibiyotik dirençli bakteriler, insanlar aras›nda dünya
çap›nda büyük sorunlara yol açabilmektedir. Antibiyotik katk›l› hayvan yemlerinin kullan›m›n›n,
hayvanlar›n antibiyotiklere duyarl› mikro floralar› üzerine ciddi boyutta zararlar› olaca¤› göz ard›
edilmemelidir. Tüm bu nedenlerden dolay›
DSÖ’nün bu konudaki önerileri tüm dünyada
ödün vermeksizin uygulanmal› ve antibiyotiklerin büyütme faktörü olarak kullan›mlar› yasaklanmal›d›r. Ancak büyütme faktörü olarak kullan›m› yasaklanm›ﬂ antibiyotikler tedavi maksatl›
kullan›lmaya devam edilmektedir. Bu nedenle
tedavi ve profilaktik amaçla kullan›lan antibiyotiklerin kontrolünün daha ciddi boyutlarda yap›lmas›nda yarar vard›r.
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