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Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen
Gram Negatif Basillerde Genişlemiş

Spektrumlu ß-Laktamaz Saptanması
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ÖZET

Gram negatif klinik izolatlar genifllemifl spektrumlu ß-laktamaz (GSBL) enzimleri ile genifl spektrumlu ß-
laktam antibiyotiklere direnç gelifltirmekte olup, bu direnç hastaneler aras›nda farkl›l›k göstermektedir. Bu ça-
l›flmada; gram negatif klinik izolatlarda GSBL varl›¤›, klavulanik asit+amoksisilin (AMC) kombinasyonunun se-
fotaksim (CTX), seftazidim (CAZ) ve aztreonam (ATM) ile sinerjistik etkisi çift disk sinerji yöntemi (ÇDSY)
ile saptand›. Yo¤un bak›m ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen 105 klinik izolat›n 50’si Klebsiella spp,
14’ü Enterobacter spp, 19’u Escherichia coli, 11’i Pseudomonas aeruginosa, 9’u nonfermantatif gram negatif
basil ve 2’si Citrobacter spp. idi. CTX, CAZ ve ATM ile sinerjistik etki; Klebsiella spp’de %34 (17/50), E. co-
li de %57.8 (11/19), P. aeruginosa’da %18.2 (2/11), Enterobacter spp’de % 14.2 (2/14) ve nonfermentatif gram
negatif basillerde %11.1 (1/9) oran›nda saptand›. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamazlar, Çift Disk Sinerji Yöntemi. 

SUMMARY

Detection of Extended-Spectrum ß-Lactamases in Gram

Negative Bacilli Isolated from Intensive–Care Units

Resistance to broad spectrum ß-lactam antibiotics due to extended-spectrum ß-lactamases (ESBL) has
emerged in clinical gram negative  isolates, but with considerable variation between hospitals. In this study;
ESBL in clinical gram negative isolates were detected by investigating the synergistic effect of the combinati-
on of clavulanic acid+amoxicillin (AMC) with cefotaxime (CTX), ceftazidime (CAZ) and aztreonam (ATM)
in double disk synergy test. 105 clinical isolates from the patients in intensive-care units were comprising 50
Kebsiella spp, 14 Enterobacter spp, 19 E. coli, 11 P. aeruginosa, 9 nonfermentative gram negative bacilli
(NGNB) and 2 Citrobacter spp. Synergistic effect with CTX, CAZ and ATM was detected in 34% of Klebsiel-
la spp (17/50), 57.8% of E. coli (11/19), 18.2% of P. aeruginosa (2/11), 14.2% of Enterobacter spp (2/14) and
11.1% of NGNB (1/9). 

KKeeyy  WWoorrddss  :: Extended Spectrum ß-Lactamases, Double Disk Synergy Test. 



GİRİŞ 

ß-laktamaz üretimi gram negatif klinik izolatların
ß-laktam antibiyotiklere direncinde rol oynayan en
önemli mekanizmadır (1,2). Genişlemiş spektrumlu
ß-laktamazlar (GSBL) plazmid aracılığı ile taşınan
enzimlerdir. Kliniklerde sorun haline gelen bu ß-lak-
tamazların çoğu, TEM-1, TEM-2 ve SHV tipi ß-lak-
tamazlardan enzimin aktif bölgesinde bulunan 1-4
anahtar aminoasidin değişikliği sonucunda oluşmak-
tadır (3). GSBL penisilinler, sefalosporinler ve oksi-
mino ß-laktamları (aztreonam, sefotaksim, seftazi-
dim) içeren geniş spektrumlu ß-laktam antibiyotikle-
ri hidroliz ederler. GSBL’ler sefamisin, metoksimino
sefalosporinler ve karbapenemleri etkilemezler, fa-
kat klavulanik asit ve diğer ß-laktamaz inhibitörleri
ile inaktive olurlar (2,3). Enterobacteriaceae ailesin-
den bir üye geniş spektrumlu sefalosporinlere di-
rençli, fakat ß-laktamaz inhibitör kombinasyonlarına
duyarlı ise büyük olasılıkla GSBL enzimi taşımakta-
dır (4). Bakterilerdeki GSBL varlığı, rutin antibiyotik
duyarlılık testleri ile saptanamamaktadır. Hatta bu
bakterilerin çoğu in vitro şartlarda oksimino sefalos-
porinlere karşı düşük direnç göstermekte, bu neden-
le antibiyotiklere duyarlı gibi görünmektedir (2,5).
Bu enzimlerin saptanmasında klavulanik asitin
GSBL aktivitesini inhibe etmesi temeline dayanan
çift disk sinerji yöntemi (ÇDSY)’nin kullanılması öne-
rilmektedir (1,2,6). 

Hastaların yoğun bakım ünitelerine alınmaları,
son zamanlarda yapılan cerrahi girişim ve operas-
yonlar, uzun süre hastanede yatma ve özellikle geniş
spektrumlu ß-laktam antibiyotiklerin sınırsız kullanı-
mı, GSBL taşıyan bakterilerle kolonizasyon ve/veya
infeksiyon için risk faktörleridir (7). 

Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerinden gönde-
rilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram ne-
gatif bakterilerde GSBL aktivitesi ÇDSY ile araştırıl-
dı. 

MATERYAL VE METOD

Bakteriler: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Merkez Laboratuvarı’na yoğun bakım ünitelerinden
gönderilen, çeşitli klinik örneklerden izole edilen,
105 gram negatif bakteri çalışmaya alındı. Bakteri-
lerin 50’si Klebsiella spp, 19’u E. coli, 14’ü Ente-
robacter spp, 11’i Pseudomonas  aeruginosa, 9’u
nonfermentatif gram negatif basil (NGNB) ve 2’si
Citrobacter spp. idi. Bakterilerden 44’ü idrar, 22’si
yara, 18’i kan, 10’u balgam, 11’i diğer çeşitli klinik
örneklerden izole edildi. 

Çift Disk Sinerji Yöntemi: Duyarlılık testle-
ri NCCLS Document M2-A4’te tanımlandığı gibi
Mueller Hinton Agar besiyerinde disk diffüzyon yön-
temi ile yapıldı. Mc Farland 0.5 eşeline göre hazırla-
nan bakteri süspansüyonu besiyeri yüzeyine sürüldü.
GSBL saptanmasında amoksisilin+klavulanik asit
(AMC) kombinasyonunun sefotaksim (CTX), seftazi-
dim (CAZ) ve aztreonam (ATM) diski ile ÇDSY ile si-
nerjistik etkisi araştırıldı. Merkezdeki amoksilin+kla-
vulanik asit (20/10 µg) diskinin 30 mm uzağına
CTX, CAZ ve ATM diskleri yerleştirildi. CTX ve/ve-
ya CAZ ve/veya ATM zonlarında AMC zonuna doğ-
ru genişleme olması pozitif sinerji olarak değerlendi-
rildi (4,6,8,9).

BULGULAR

Çalışmaya alınan 105 gram negatif bakteriden
33’ünde ÇDSY ile GSBL varlığı saptandı. GSBL
varlığı Klebsiella spp’de %34 (17/50), E. coli’de
%57.8 (11/19), P. aeruginosa’da % 18.2 (2/11),
Enterobacter spp’de %14.28 (2/14) ve nonfer-
mentatif gram negatif basillerde %11.1 (1/9) ora-
nında tesbit edildi. İki Citrobacter suşunda GSBL
enzimi gösterilemedi. 

GSBL oluşturan suşlarla yapılan disk diffüzyon
deneyinde; sefotaksim, seftazidim ve aztreonam kar-
şısında meydana gelen ortalama zon çapları incelen-
diğinde; bazı bakteriler GSBL oluşturmalarına rağ-
men bu ß-laktamlara duyarlı gibi görünmekte ve ya-
lancı duyarlı olarak saptanmaktadır. Çalışmamızda
sefotaksim diski ile; Klebsiella spp’de 2, E. coli’de
10, Enterobacter spp’de 1, seftazidim diski ile;
Klebsiella spp’de 7, E. coli’de 9, Enterobacter
spp’de 1, P. aeruginosa’da 1, nonfermantatif gram
negatif basillerde 1, aztreonam diski ile; Klebsiella
spp’de 7, E. coli’de 9, Enterobacter spp’de 1 P. ae-
ruginosa’da 1 ve nonfermantatif gram negatif basil-
lerde 1 yalancı duyarlılık saptandı (orta duyarlı suş-
lar, dirençli olarak kabul edilmiştir) (Tablo 1). 
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Tablo 1. Disk Difüzyon Testinde CTX, CAZ ve
ATM ile Yalancı Duyarlı Bulunan, GSBL Oluşturan
Suşlar. 

Yalancı duyarlı/GSBL oluşturan

CTX CAZ ATM

Klebsiella spp. (n:17) 2/17 7/17 7/17

E. coli (n:11) 10/11 9/11 9/11

Enterobacter spp. (n:2) 1/2 1/2 1/2

P. aeruginosa (n:2) 0/2 1/2 1/2

Nonfermentatif GNB (n:1) 0/1 1/1 1/1
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TARTIŞMA

İlk defa 1983 yılında Almanya’da tanımlanan
GSBL enzimleri plazmidler aracılığı ile taşınmaktadır
ve patojen bakteriler arasında hızla yayılmaktadır
(7). Klebsiella pneumoniae en çok GBSL üreten
bakteri olarak bilinmekle birlikte zamanla diğer ente-
robakterilerde de GSBL enzimi varlığı gösterilmiştir.
K. pneumoniae’den başka E. coli, Citrobacter fre-
undii ve Enterobacter cloacae’nın da GSBL üretti-
ği saptanmıştır (6-8). Plazmid kaynaklı GSBL’ler ok-
simino ß-laktamları ve geniş spektrumlu ß-laktamları
hidrolize ederler ve AMC ile kuvvetle inhibe olurlar
(3). 1991 yılına kadar Pseudomonas cinsinde
GSBL varlığı gösterilememiş, bu tarihten itibaren
plazmid ve kromozom kaynaklı GSBL üreten P. ae-
ruginosa suşları bildirilmiştir (10,11). Dereprese
mutantlar yeni sefalosporinlere ve aztreonama yük-
sek derecede direnç göstermesine karşın, GSBL ta-
şıyan suşlar düşük derecede direnç göstermekte ve
bu direnç standart laboratuvar yöntemleri ile sapta-
namamaktadır. ÇDSY ile standart yöntemlerle du-
yarlı bulunan aslında dirençli olan GSBL üreten suş-
lar tesbit edilebilmektedir (6). 

Çalışmamızda 105 gram negatif bakteri incelen-
diğinde; 50 Klebsiella spp’nin 17’sinde, 19 E. coli
suşunun 11’inde, 14 Enterobacter suşunun 2’sinde,
11 P. aeruginosa suşunun 2’sinde ve 9 nonfermen-
tatif gram negatif basilin 1’inde GSBL varlığı göste-
rildi. 

Sirot ve arkadaşlarının bir çalışmasında, K. pne-
umoniae suşlarında GSBL’lere bağlı geniş spekt-
rumlu sefalosporin ve aztreonam direncinin, üç yıllık
bir dönemde %11.5’ten %15.2’ye yükseldiği bildiril-
miştir (6). 

Gülay ve arkadaşları 44 K. pneumoniae suşun-
da hem standart ÇDSY, hem de diskler arası uzaklı-
ğın 20 mm olduğu Modifiye ÇDSY’de GSBL araş-
tırmışlar ve standart ÇDSY ile K. pneumoniae’da
%56.8 oranında, modifiye ÇSDY’de ise %88.6 ora-
nında GSBL tesbit etmişlerdir (1). Derbentli ve arka-
daşları çalışmalarında ÇDSY ile Enterobacter
spp’de %29, K. pneumoniae’da %40 ve Pseudo-
monas spp’de %37 oranında GSBL varlığı sapta-
mış, bu oranın üç boyutlu yöntem ile sırasıyla %31,
% 57 ve %40’lara yükseldiğini göstermişlerdir (12).
Şanlıdağ ve arkadaşları 33 K. pneumoniae suşunda
GSBL varlığını araştırmışlar, 6 suşta GSBL enzimi
varlığını göstermişlerdir (13). Aynı araştırmacı gru-
bunun bir başka araştırmasında, 56 P. aeruginosa
suşunun 5’inde (%8) GSBL enzimi varlığı bulunmuş-

tur (14). Gülay ve arkadaşları 120 P. aeruginosa su-
şunda GSBL varlığını araştırmışlar; klavulanik
asit+amoksisilin diski ile 4 izolatta (%3.3), sulbak-
tam+sefoperazon diski ile 7 izolatta (%5.8) GSBL
varlığı saptamışlardır (15). Töreci ve arkadaşları En-
terobacteriaceae ailesinden 827 suşta GSBL varlığı-
nı araştırmışlar; K. pneumoniae, K. oxytoca ve Sal-
monella spp. suşlarında sırası ile %45.4, %31.8 ve
%20 oranında, E. coli, Enterobacter spp ve Prote-
us mirabilis suşlarında sırasıyla %3.5, %1.3 ve
%0.6 gibi düşük oranlarda GSBL enzimi saptamış-
lardır (16). Çalışmamızda E. coli’de %57.8 oranın-
da GSBL varlığı saptandı. Bu yüksek oran, suşların
yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiş olmasına
bağlandı. 

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması
GSBL üreten suşların seçilmesini artırmakta, plaz-
midlerle aktarılabilen bu direnç tüm hastaneye yayıl-
maktadır. GSBL üreten bakterilerin önemli bir özel-
liği de, en çok yoğun bakım ünitesinde yatan hasta-
lardan izole edilmesidir. Bu suşlar en fazla idrardan
izole edilmekle birlikte; kan, balgam, yara örnekle-
rinden de soyutlanmaktadır (2,5,6). İdrardan soyut-
lanan K. pneumoniae’nın geniş spektrumlu sefalos-
porinlere ve ATM’ye direnç oranları, bakteriyemik
hastalardan ve solunum sistemi örneklerinden soyut-
lanan K. pneumoniae’nın direnç oranlarından daha
düşüktür (6).

Sonuç olarak rutin disk diffüzyon yöntemi ile her
zaman bakterilerde GSBL’lere bağlı direnç saptana-
mamaktadır. GSBL üreten gram negatif bakterileri
ve antibiyotik duyarlılığını ortaya koymak için disk
diffüzyon testleri özel bir dizilimle yapılmalı ve gram
negatif bakterilerde GSBL varlığında, bu bakteriler
antibiyotik duyarlılık sonuçlarına bakılmadan tüm ge-
niş spektrumlu sefalosporinlere dirençli olarak bildi-
rilmelidir. 
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