
Antibiyotik tedavisinin etkinliğini, mikroorganiz-
ma, konak ve antibiyotik arasında oluşan başlıca üç
grup ilişki belirler:

1. Antibiyotiğin konsantrasyona ve/veya zama-
na bağlı olarak mikroorganizma üzerindeki etkisini
gösteren farmakodinamik ilişkiler.

2. Antibiyotikle konak arasında oluşan proteinle-
re bağlanma, metabolizma ve vücuttan atılım gibi
olaylar sonucu antibiyotiğin infeksiyon bölgesine pe-
netre olabilen etkili miktarı ile ilişkili farmakokinetik
ilişkiler.

3. Mikroorganizmalara karşı koyan opsonizas-
yon, fagositoz ve serumun bakterisid etkisi gibi sa-
vunma mekanizmaları[1,2].

Konak ve bakteri arasında oluşan ilişkiler konu-
sunda ölçülebilir parametreler oluşturulması güçtür.
Bu nedenle antibiyotik tedavisi, ölçülebilir değerler
olan farmakokinetik ve farmakodinamik parametre-
lere dayandırılmak zorundadır. 

Etkili bir tedavi için infeksiyon yerinde antibiyoti-
ğin, mikroorganizmanın en azından üremesini dur-
duracak (inhibitör) konsantrasyonlarda bulunması
gerekir. Bu nedenle antibiyotik uygulamasında, anti-
biyotik dozunun ve doz aralıklarının, infeksiyon ye-
rinde (bu her zaman kolaylıkla ölçülemediğinden ge-
nellikle serumda) antibiyotik konsantrasyonu, mini-
mal inhibitör konsantrasyon (MIC)’un altına düşme-
yecek şekilde ayarlanması düşünülür. İnfeksiyon ye-
rinde MIC’e ulaşılması ile etken bakterilerin üremesi

durur, böylece konak savunma mekanizmalarının et-
kisi ile, mikroorganizma ile konak arasındaki etkile-
şim konak lehine çevrilir ve tedavinin başarılı olması
sağlanır. Doz ve doz aralıklarının hesaplanmasında
antibiyotiğin farmakokinetiği de gözönünde bulun-
durulur ve yarılanma ömrü uzun bir antibiyotik daha
uzun, yarılanma ömrü kısa bir antibiyotik ise daha
kısa aralarla uygulanır. Bu yaklaşım sadece MIC’i ve
antibiyotiğin farmakokinetiğini gözönünde bulundu-
rur. Oysa antibiyotikle bakteri arasındaki etkileşimle-
ri gösteren diğer parametreler hem doz aralıklarının
hem de antibiyotiğin etkinliğinin saptanmasında
önemli olabilir. Örneğin menenjit, bakteriyel endo-
kardit, osteomiyelit ve nötropenik kişilerde oluşan
bakteriyemi gibi ciddi infeksiyonlarda doz ve doz
aralıkları öldürücü (sidal) etki sağlayacak şekilde
ayarlanmalıdır. Oysa MIC antibiyotiklerin mikroor-
ganizmalar üzerine olan bakterisid etkisi konusunda
bilgi vermediği gibi, antibiyotik etkisini belirlemede
önemli olabilecek bazı sorulara da cevap vereme-
mektedir: 

1. MIC altında da antibiyotiklerin bakteriler üze-
rine etkisi var mıdır? Varsa bunun pratik bir yararı
olabilir mi? 

2. Antibiyotikle karşılaşma sonrasında antibiyo-
tik ortamdan uzaklaştırıldığında veya MIC altına dü-
şürüldüğünde bakterilerde yapısal ve fonksiyonel de-
ğişikliğe neden olabilen kalıcı bir etki oluşturuyor
mu? Varsa bunun pratik bir yararı olabilir mi? 
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3. Acaba öldürücü (sidal) etki, konsantrasyon ve
zamanla ne şekilde değişmektedir ve bunun pratik
yararı var mıdır? İnhibitör etkinin değişmediği ama
bakterisid etkinin değiştiği durumlar var mı ve bunun
klinik bir önemi olabilir mi?

Açıktır ki bu sorulara verilecek olumlu ya da
olumsuz yanıtların doz ve doz aralığı uygulamaların-
da önemli yararları olacaktır. Örneğin MIC altında
veya antibiyotikle karşılaşmadan sonraki antibiyotik-
siz ortamda bakterinin virulansı ve/veya üremesini
etkileyen yapısal veya fonksiyonel etkiler, infeksiyon
bölgesindeki antibiyotik konsantrasyonunun bir süre
MIC altında kalmasına izin verecek daha seyrek doz
uygulamalarını düşündürecektir. Konsantrasyonla
doğru ilişkili bakterisid etki gösteren antibiyotiklerin
toksik olmayan ve olabildiğince yüksek dozlarda ve
seyrek aralıklarla kullanılması, zamanla doğru ilişkili
olarak bakterisid etki gösterenlerin ise bakterisid et-
kiyi sağlayan optimal dozlarda, sık veya perfüzyon
şeklinde uygulanması daha uygun tedavi stratejileri
olarak düşünülebilir. Bir antibiyotik hem bakteri üze-
rinde kalıcı bir etki, hem MIC altında etki, hem de
konsantrasyona bağlı bakterisid etki gösteriyorsa,
dozlar olabildiğince yükseltilebilir ve dozlar arası iyi-
ce açılabilir. Tedavi için bakterisid etkinin gerektiği
durumlarda, antibiyotiğin inhibitör etkisinde (kon-
santrasyonunda) değişiklik bulunmasa bile bakterisid
etkisinde azalma veya kaybolma olduğunda tedavi
olumsuz yönde etkilenebilir. Tüm bu etki şekillerini
araştıran çalışmalar sonucunda değişik etki şekilleri-
ni belirten parametreler tanımlanmıştır. Bu paramet-
reler hem antibiyotik tedavisindeki uygulamalarda,
hem de antibiyotiklerin klinik öncesi çalışmalarda
değerlendirilmesinde ve birbirleri ile karşılaştırılma-
sında kullanılmaktadır. Bu yazıda yukarıdaki sorulara
cevap vermemizi sağlayan parametreler ve bunlarla
ilişkili diğer kavramlar açıklanacaktır.

SUBİNHİBİTÖR ANTİBİYOTİK KONSANT-
RASYONLARININ ETKİSİ

Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonlarının et-
kisi! Yani bir anlamda “etkisiz konsantrasyonların et-
kisi” gibi başı sonunu yalanlayan bir anlam çağrıştır-
makta ise de aslında MIC altındaki konsantrasyonla-
rı ifade eder ve bazı yazılarda da, belki daha doğru
olarak “sub-MIC” olarak kullanılır. Aslında sub-MIC
deyiminin sub-minimal inhibitör konsantrasyon ol-
duğunu düşünürsek başlığa bir de “minimal” kelime-
sinin eklenmesiyle deyim ve anlamı arasındaki zıtlık
daha da artmaktadır. Bu deyim her antibiyotik-bak-
teri çiftinde MIC’in ölçülebilir bir konsantrasyon ol-
ması ve sub-MIC’in bu konsantrasyonun altındaki

antibiyotik konsantrasyonunu ifade etmesi nedeniy-
le “belki daha doğru” olarak kabul edilebilir. Eskile-
rin deyimi ile “herkesin kullandığı yanlış, kullanılma-
yan doğruya yeğlenir” diyerek bu konudaki yayınla-
rın büyük çoğunluğunda olduğu gibi bu yazıda da su-
binhibitör ve sub-MIC deyimleri eş anlamda kullanı-
lacaktır.

Antibiyotiklerin bakteriler üzerine etkisinde ge-
çerli olan hep veya hiç kuralı değildir[3]. Belirli bir an-
tibiyotik konsantrasyonunda bakterinin metaboliz-
masında, morfolojisinde, sentez ettiği toksin, enzim
ya da diğer ürünlerinde, yüzeylere yapışmasında, fa-
gosite edilmesinde, üremesinde ya da herhangi bir
özelliğinde saptayabileceğimiz değişiklikler oluşur ve
konsantrasyon arttıkça bu değişiklikler bakterinin
üremesinin durmasına ve sonra bakterinin ölmesine
neden olacak kadar artar. Bu etki spektrumunda iki
noktayı antibiyotiğin bakteri üzerine etkisini belirle-
mek için bir ölçüt olarak alıyoruz: 

1. Bakterinin üremesini önleyen en düşük antibi-
yotik konsantrasyonu (MIC) ve 

2. Yirmidört saatte inokülumdaki bakterilerin en
az %99.9’unu öldüren en düşük antibiyotik konsant-
rasyonu (MBC). Bu değerlerden küçüğü olan MIC al-
tındaki konsantrasyonların etkisi subinhibitör kon-
santrasyonların etkisi veya sub-MIC etkisi olarak bi-
linir. Burada belirli bir konsantrasyondan değil, eser
miktardan MIC’e kadar değişen konsantrasyonlar-
dan bahsedilmektedir. Bu nedenle sub-MIC etkisin-
den söz edilirken konsantrasyon MIC’e göre belirti-
lir: 0.1 MIC’deki etki veya 1/10 MIC’deki etki gibi.
Bakterilerin subinhibitör konsantrasyonlarda antibi-
yotikten etkilenimini belirtmek için MIC kesirleri dı-
şında bir birim koymak kolay değildir; çünkü bir an-
tibiyotik bir bakteri türü kombinasyonunda subinhi-
bitör konsantrasyonların bakterinin farklı özellikleri-
ne etkisi değişiktir[4]. 

Subinhibitör konsantrasyonlarda antibiyotikler
bakterilerin morfolojilerini ve/veya üremelerini, fa-
gositozunu, serum ile lizisini, antikor ile etkileşmesi-
ni, aderensini, toksin oluşturmasını, virulansını etki-
leyebilmektedir.

Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonla-
rının bakteri morfolojisine etkisi

Bu etki ışık veya elektron mikroskobu ile incele-
nebilir. Işık mikroskobu ile yapılacak çalışmalarda
kolay bir yöntem Kirby-Bauer yöntemine göre yapı-
lan bir disk diffüzyon duyarlılık deneyinde genellikle
4-5 saatte eğik gelen ışıkta üremenin ancak fark edi-
lebileceği süre sonunda 1/2 saat kadar daha inkü-

Flora 1998;3(3):143-164144

Kaygusuz A, Töreci K. Antibiyotik Tedavisinde Önemli Olabilecek Parametreler



basyona devam etmek, sonra antibiyotik diskini kal-
dırıp tam inhibisyon zonu lamelin ortasını çaprazla-
yacak şekilde jeloz üzerine bir lamel yerleştirmek, la-
meli besiyerine hafifçe bastırdıktan sonra bir pens ile
almak, kurutmak, alevden bir defa geçirerek tespit
etmek, Gram yöntemi ile boyamak ve bir damla im-
mersiyon yağı konmuş lam üzerine monte ettikten
sonra mikroskopta incelemektir. İçteki hiç üreme
görülmeyen alan antibiyotiğin MIC veya üstünde bu-
lunduğu, en dıştaki üreme alanı antibiyotiğin henüz
diffüze olmadığı bölgeyi gösterecek, aradaki kısım
dışa doğru antibiyotiğin gittikçe azalan sub-MIC’le-
rinde üreyen bakterileri içerecektir. MIC’in bilinen
kesirlerinde (örneğin 1/2, 1/4, 1/8 MIC’de) morfo-
lojik değişiklikleri incelemek için o oranda antibiyo-
tik içeren besiyerine inoküle edilmiş bakteriler izlen-
melidir. Morfolojik değişiklikler bütün bakterilerde
aynı zamanda ve oranda olmayacağından böyle bir
çalışmada kültürden belirli aralarla örnekler alarak
morfolojilerini incelemek gerekir. Ancak sub-
MIC’lerde morfolojik ve ultrastrüktür değişiklikler
doğal olarak en iyi elektron mikroskopu ile yapılan
incelemelerde saptanır[4]. Bu konuda yapılan çalış-
malardan bir genellemeye gidilirse:

Subinhibitör konsantrasyonlarda bakteri morfo-
lojisi üzerine en büyük etkiyi gösteren antibiyotikler
ß-laktam antibiyotiklerdir. Gram pozitif bakterilerde
bütün ß-laktam antibiyotikler benzer morfolojik deği-
şikliklere neden olurlar ve genellikle normaldekinden
çok daha büyük ve çok sayıda kalın septumlu bakte-
ri oluştururlar[4,5]. Vankomisin, sikloserin ve fosfomi-
sin hücre duvarı sentezinde ß-laktamların etkili oldu-
ğu dönemden daha önceki peptidoglikanın oluşma
döneminde etkilidirler ve bunlara maruz kalan bakte-
rilerde çok defa ß-laktamlara benzer şekilde morfo-
lojik değişikliklere neden olurlar, bu hücrelerin yakla-
şık %5’inde normal olan hücre duvarında yer yer kı-
rılmalar ve sitoplazmanın bu kırıklardan sızması göz-
lenir[4]. Sinercid stafilokoklarda hücre duvarının çok
tabakalı hale (> 6) gelmesine[4], kinolonlar gram po-
zitif koklarda hücrelerin irileşmesine[6,8] neden ol-
maktadır. Protein veya nükleik asit sentezine etkili
antibiyotiklerin subinhibitör konsantrasyonlarının
gram pozitif bakteriler üzerine etkisi ß-laktamların
etkisinden biraz daha farklıdır. Örneğin sub-MIC’de
linkomisin, stafilokokun çapının iki kata kadar art-
ması yanında dış hücre duvarının kalınlaşmasına,
kloramfenikol ve rifampin hücre duvarında 3-4 kat
kalınlaşmaya ve tabakalı görünüme, tetrasiklin hücre
duvarının kalınlaşması yanında septum oluşmaması-
na neden olur[4].

Gram negatif bakterilerde ß-laktam antibiyotikle-
rin subinhibitör konsantrasyonlarının neden olduğu
morfolojik değişiklikler, bunların bağlandığı penisilin
bağlayan protein (PBP)’lere göre değişir[1,4,9]. Peni-
silin bağlayan protein PBP 3’e bağlananlar filaman-
laşmaya, PBP 2’ye bağlananlar ise hücre duvarı ol-
mayan yuvarlak sferoplast oluşumuna yol açmakta-
dır[1,4,9]. PBP 1A ve 1B'ye bağlananlar hücrenin ça-
buk lizisine neden olurlar[9]. ß-laktamlar sub-MIC’de
afinitelerinin en fazla olduğu PBP’lere, yüksek kon-
santrasyonlarda ise hemen tüm PBP’lere bağlanırlar.
Bu nedenle çeşitli ß-laktam antibiyotiklerin sub-
MIC’lerinin çeşitli gram negatif çomaklara etkisi
farklı olmakla beraber en sık gözlenen morfolojik de-
ğişiklikler bakterinin iki yavru bakteriye bölünmesini
sağlayan septum oluşmasının veya septumun ta-
mamlanmasının engellenmesidir. Bunun sonucu
bakterinin çapı değişmeden uzun filamanlar oluşur.
Bazı araştırıcılar bir bölünmeden diğerine geçen sü-
renin ortasında normal bakteri boyunun iki katı boy-
da olması halinde bakteriyi uzamış çomak, 10 µm’-
den uzun olanları filaman olarak adlandırmaktadır[4].
Gram negatif bakterilerin subinhibitör antibiyotik
konsantrasyonlarında oluşan filamanlarında çok sa-
yıda DNA molekülü bulunur. Bunların herbiri bakte-
ri normal bölünebilseydi yavru bakterilerin genomu
olacağından, antibiyotiğin etkisinden kurtarılan, an-
tibiyotiksiz bir ortama aktarılan filamanlar bir süre
sonra süratle bölünürler ve koloni oluşturan bakteri
sayısında süratli bir artış oluştururlar. Bu nedenle fi-
lamanlaşma canlı bakteri sayısını veren koloni sayı-
mı yöntemi ile ß-laktam antibiyotiklerin gram nega-
tif bakteriler üzerine bakterisid etkilerinin olduğun-
dan fazla, antibiyotik sonrası etkilerinin ise olduğun-
dan az hatta negatif değerler olarak elde edilmesin-
den sorumludur[1,9,10]. Sub-MIC’de penisilin Neisse-
ria gonorrhoeae’de hücrelerin irileşmesine ve hücre
duvarında kalınlaşmaya yol açar. Sub-MIC’de ß-lak-
tamlar Bacteroides fragilis, Treponema pallidum
ve Mycobacterium avium kompleksinde filamanlaş-
maya yol açmaktadır[4].

ß-laktam dışı antibiyotiklerin sub-MIC'leri gram
negatif bakterilerde uzamaya, bazan fuziform şekil
almalarına, ribozomların hücre içinde düzensiz dağıl-
ması ve daha çok çevrede veya uçlarda toplanması-
na, nükleus materyalinin ortada kesifleşmesine ne-
den olur. Polimiksin Pseudomonas aeruginosa ve
birçok Enterobacteriaceae türünde hücre duvarın-
dan dışarıya doğru birçok uzantılar oluşmasına yol
açar[4].

Nitrofuranlar ve sulfonamidler gram negatif ço-
maklarda filaman oluşumuna, kinolonlar filaman ve
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vakuol oluşumuna yol açmaktadır[4,8,11,12]. Diver ve
Wise[13] siprofloksasinin Escherichia coli’de oluştur-
duğu morfolojik ve biyokimyasal değişiklikleri araş-
tırmışlar ve MIC’e yakın konsantrasyonlarda yoğun
şekilde filamanlar oluştuğunu gözlemişlerdir. MIC
üzerindeki konsantrasyonlarda ovoid şekilli iri hücre-
ler oluştuğunu, bu etkinin yüksek konsantrasyonlar-
da siprofloksasinin protein sentezini inhibe etmesi
ile açıklanabileceğini bildirmişlerdir. Filaman oluşu-
munun kloramfenikol ile önlenmesini ise, filaman
oluşumu için RNA ve protein sentezinin gerekmesi
ile yorumlamışlardır. Siprofloksasin PBP’lere etkili
olmadığından filaman oluşumunun mekanizması ß-
laktamlardan farklıdır ve hücrenin DNA yıkımına
karşı verdiği alarm cevabı ile hücre bölünmesini in-
hibe eden proteinlerin sentez edildiği, bu proteinle-
rin hücre bölünmesini önlemesi ile hücrelerde fila-
manlaşma oluştuğu ileri sürülmüştür[14,15].

Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonlarında
oluşan filaman veya iri bakterilerin bağışık serumla-
rında daha yüksek titrelerde aglütine olduğu, koloni
oluşturan ünit olarak değil de bakteri kitlesi dikkate
alınırsa genel olarak daha kolay fagosite edildiği, po-
limorf nüveli lökositlerin öldürücü etkisine ve seru-
mun bakterisidal etkisine daha duyarlı oldukları, bir-
çok defa yüzeylere adezyonu, bazı enzim ve toksin-
leri oluşturma kabiliyetlerinin azaldığı gösterilmiş,
tüm bu bulguların tedavide önemli olabileceği belir-
tilmiştir[4].

Işık veya elektron mikroskop ile bir değişiklik
saptanabilen en düşük antibiyotik konsantrasyonu
"MAC morfoloji ve ultrastrüktür: Minimal antibiyotik
konsantrasyonu morfoloji ve ultrastrüktür” gibi sub-
inhibitör konsantrasyonlarda antibiyotiklerin bakteri-
lerin morfolojileri üzerine etkisini belirten ve seyrek
kullanılan bir ölçüt ile de tanımlanmıştır[4].

Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonla-
rının bakteri üremesine etkisi 

Ölüm-zaman grafikleri ve üreme eğrileri gibi ki-
netik çalışmalar ile değişik antibiyotik konsantras-
yonlarının bakterilerin üremesi üzerine etkisi araştırı-
lır. Belirli konsantrasyonda antibiyotikle karşılaştırı-
lan belirli sayıdaki bakteri (inokülum), belirli süre in-
kübe edilir ve belirli zaman aralıklarında, antibiyotik
içeren ortamda ve antibiyotiksiz ortamda bulunan
bakteri sayısı değişik yöntemlerle saptanır. İnokü-
lumda bulunan ve deney sonunda bulunan bakteri
sayıları y eksenine, zaman da x eksenine yerleştirile-
rek, ölüm-zaman grafikleri veya üreme eğrileri elde
edilir. Bu şekilde inkübasyon süresince bakteri anti-
biyotik arasındaki etkileşimlerin şekli ve derecesi
saptanabilir. 

Subinhibitör konsantrasyonların bakterilerin üre-
mesi üzerine etkisinden ilk söz edenlerden biri Abra-
ham’dır. Abraham 1949’da sub-MIC antibiyotik
konsantrasyonlarının, 

1. Bakteri üremesinde gizli dönemi uzatması, 

2. Logaritmik üreme hızını azaltması, 

3. Stasyoner fazda erişilen bakteri yoğunluğunu
azaltması şeklinde üç etkisini kaydetmiş ve bir antibi-
yotiğin sub-MIC’de bu etkilerden birini, ikisini veya
hepsini gösterebileceğini bildirmiştir[3]. Bugüne dek
in vitro testler, in vitro ve in vivo modellerle alınan
sonuçlar bu etki şekillerinin hemen tüm antibiyotik-
lerin etkili oldukları mikrorganizmalar için genişleti-
lebileceğini göstermektedir[4,5,8,16-21].

Subinhibitör konsantrasyonlarda antibiyotiklerin
bakterilerin üremeleri üzerine etkisini belirten ölçüt-
ler de bulunmaktadır. Bunlardan biri Lorian[22] tara-
fından tanımlanan; antibiyotiksiz besiyerindeki bak-
teriye göre canlı bakteri sayısında %90 (1 log10)
azalmaya neden olan en düşük antibiyotik konsant-
rasyonu “MAC inhibisyon”dur. Aminoglikozidler gi-
bi bakterisid antibiyotikler için subminumum bakteri-
sidal konsantrasyon (sub-MBC) deyimi de kullanıl-
mıştır[4]. Bir bakteri suşu ile elde edilen MIC ve MAC
değerleri MIC/MAC oranı şeklinde belirtilmiştir[22].
Bu oran antibiyotiğin etkili olduğu konsantrasyonla-
rın sınırlarını belirtmede kullanılmaktadır. Oran ne
kadar büyükse antibiyotiğin MIC altında etkili olduğu
konsantrasyon sınırları o kadar geniştir[22,23]. Genel
olarak bakterisid antibiyotiklerden aminoglikozidler
ve kinolonlar, ß-laktam antibiyotiklere oranla daha
büyük MIC/MAC oranları vermektedir[21-23]. Klo-
ramfenikol ve tetrasiklin gibi bakteriyostatik antibi-
yotikler oldukça yüksek MIC/MAC oranları vermek-
tedir[23].

Çeşitli antibiyotiklerin sub-MIC’leri ile temasta bı-
rakılan gram pozitif koklar polimorf nüveli lökositler
ve makrofajlar tarafından daha kolay fagosite edilir-
ler[4,20,24]. Bazı antibiyotiklerin subinhibitör konsant-
rasyonları, serumun gram negatif bakteriler üzerine
olan bakterisidal etkisini, opsonin ve komplemanın
birlikte bulunması ile önemli ölçüde arttırır[4,20],
gram negatif bakterilerin polimorf nüveli lökositler
tarafından daha kolay fagosite edilmesini sağlar[4,25].
Bakteri kitlesinde irileşme veya filamanlaşma nede-
niyle daha fazla antijenik determinant oluşumuna
yol açan antibiyotiklerin subinhibitör konsantrasyon-
ları, daha az sayıda antikorun büyük bakteri kitleleri-
ni aglutine edebilmesine neden olur[4].
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Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonları, ge-
nellikle bakterilerin konak hücrelerine tutunmasını
(aderens) azaltmakta veya önlemektedirler[4,20,26].
Bu etkinin tedavide önemli olabileceği öne sürülmüş,
hatta günde 10 mg ampisilin ve 2 litre su içirilen
semptomatik alt üriner sistem infeksiyonu bulunan
kişilerde idrarda bakterinin eradike edilmesi bu me-
kanizma ile açıklanmıştır[4,20].

Subinhibitör antibiyotik konsantrasyonlarının
bakterilerin enzim veya toksin oluşturmaları ve/veya
virulans faktörleri üzerine etkileri değişiktir. Linkomi-
sin Streptococcus pyogenes’in streptolizin S ve S.
aureus’un koagülaz yapmasını inhibe ederken,
Clostridium difficile ve E. coli’nin toksin oluştur-
masını stimüle etmektedir[4]. Çeşitli antibiyotiklerin
stafilokokların slime oluşturmaları üzerine etkileri de
değişik bulunmuştur[4,27]. Makrolidler sub-MIC kon-
santrasyonlarında P. aeruginosa’nın üremesi üzeri-
ne etkili olamadığı halde, ekzotoksin A, total prote-
az, elastaz, fosfolipaz C, DNaz, lesitinaz, jelatinaz, li-
paz, piyosiyanin ve hareket gibi birçok potansiyel vi-
rulans mekanizması üzerine inhibitör etki yapmakta-
dır[4,20,28]. Hayvan deneylerinde ve bazı kronik in-
feksiyonlarda uzun süreli makrolid kullanımının P.
aeruginosa infeksiyonlarında etkili olmasının en
önemli nedenlerinden birinin virulans faktörlerini et-
kileyen sub-MIC etkisi olduğu düşünülmektedir[28].

Etki mekanizmalarına bağlı olarak antibiyotik
grupları gram pozitif ve gram negatif bakteriler üze-
rine subinhibitör konsantrasyonlarda farklı etkiler
göstermektedir. Ayrıca bir antibiyotiğin subinhibitör
konsantrasyonlarının etkisi aynı gruptaki diğer anti-
biyotiklerinkinden farklı olabildiği gibi, çeşitli bakteri
türlerinde hatta aynı türün çeşitli suşlarında da farklı
olabilir. Bir etki gözlenmeyen veya beklenenin tersi-
ne etki gözlenen antibiyotik-bakteri çiftleri bulunsa
da, subinhibitör antibiyotik konsantrasyonlarında ge-
nellikle bakteri üremesinin yavaşlaması, bakterilerin
fagositoz ve serumun bakterisidal etkisine duyarlılık-
larının artması, adezyon kabiliyetinin, bazı enzim ve
toksinleri oluşturmalarının azalması tedavide fayda
sağlayan özelliklerdir ve bu fayda hayvan deneyleri
ve hastalarda yapılan bazı gözlemlerle in vivo olarak
da meydana konmuştur[4]. Bu faydalı yönler özellik-
le terapötik ve toksik dozları birbirine yakın olan an-
tibiyotikler kullanılırken önemli olabilir. Bunun ya-
nında subinhibitör antibiyotik konsantrasyonlarının
dirençli bakteri mutantlarının seleksiyonunu sağla-
ması[29,30], ß-laktamazlar gibi antibiyotikleri tahrip
eden bakteri enzimlerinin sentezini indüklemesi, di-
renç plazmidlerinin duyarlı bakterilere aktarımını

sağlayan konjugasyon olayının antibiyotik varlığında
kolaylaşması, klindamisinin C. difficile’nin toksin
oluşturmasını indüklemesi veya arttırması, fibronek-
tinlere bağlanmayı ve aderensi arttırma gibi infeksi-
yonların tedavisinde bize engel çıkaran etkilerinin de
olabildiği unutulmamalıdır[4,31]. Bu nedenle antibiyo-
tiklerin sadece sub-MIC konsantrasyonları ile tedavi
düşünülemez. Ancak sub-MIC tedavide etkili olacak
diğer parametreleri güçlendirebilir ve bu etkileri doz
ve doz aralıkları uygulamalarında dikkate alınabilir
ki, buna antibiyotik sonrası etki konusunda ayrıca
değinilecektir.

İn vivo koşullarda da görülebilen sub-MIC etkisi-
nin laboratuvar incelemeleri üzerine de etkileri olabi-
lir. Muayene maddelerinin incelenmesi sırasında,
önemli bir bölümü antibiyotik kullanmakta olan has-
talardan alınan muayene maddelerinde, sub-MIC et-
kisinde kalmış bakterilerin morfolojik değişiklik gös-
terebilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır[4,9]. Bundan
başka örneğin Neisseria ve Moraxella ayırımında
da olduğu gibi[32] morfolojik olarak kok-çomak ayırı-
mının yapılamadığı durumlarda, sub-MIC etkisindeki
(duyarlık deneyinde ß-laktam diski kenarındaki inhi-
bisyon zonundaki) bakterilerin morfolojik incelemesi
ayırımda yardımcı olabilir. Bu durumda çomak mor-
folojisindeki bakterilerde filamanlaşma, koklarda ise
irileşme saptanacaktır. 

ANTİBİYOTİK SONRASI ETKİ (ASE)

Minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) üstünde
bakterinin üremesini inhibe eden bir antibiyotik or-
tamdan uzaklaştırıldığında (ya da MIC’in çok altına
düşürüldüğünde) bazı antibiyotik-bakteri kombinas-
yonlarında inhibisyon etkisi bir süre daha devam
eder ve bakterinin normal üreme fazına erişmesi için
belirli bir süre geçmesi gerekir. Antibiyotik bulunma-
dığında bile antibiyotikle ilk karşılaşmadan dolayı
oluşan ve belirli süre kalıcılık gösteren etki, antibiyo-
tik sonrası etki (ASE) (Postantibiotic effect: PAE) ola-
rak tanımlanır[33-42].

ASE’nin saptanması için en sık kullanılan, üreme
kinetiğine dayanan deneylerdir. Bu deneylerde 106-
107 cfu/mL içeren logaritmik fazdaki bakteriler,
MIC’in genellikle 5-10 katı konsantrasyonda antibi-
yotikle 1-2 saat inkübe edilir, antibiyotik ortamdan
enzimatik inaktivasyon, kültürü dilüe etme, yıkama,
filtreden geçirme gibi çeşitli yöntemlerle uzaklaştırı-
lır ve antibiyotikten kurtarıldığı anda mevcut canlı
bakteri sayısının 10 kat (1 log10) artması için geçen
süre (T) hesaplanır. Bu süreden, antibiyotiğe maruz
kalmamış ancak aynı işlemlerden geçmiş kontrol
kültüründeki canlı bakteri sayısının 10 kat artması
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için geçen süre (C) çıkarılınca ortaya çıkan pozitif
fark ASE süresi olarak bulunur (Şekil 1). Formülle
belirtilecek olursa ASE = T - C’dir[37,38,40]. Oldukça
zaman alıcı olan koloni sayımına dayalı yöntem-
ler[37,38,40,43] dışında ; mikroskopik sayım[1], morfo-
lojik değişikliklere bağlı ölçüm[1,40,44], spektrofoto-
metrik ölçüm, impedans takibi, elektronik partikül
sayımı, bakterilerin kullandıkları 3H timidin miktarı-
nın ölçümü, bakterilerin oluşturdukları CO2 ve AT-
Paz’ın[1,37,38-40], radyoaktif karbonlu CO2’nin[45] öl-
çümü, flow sitometrik incelemeler[40,46], E test[47]

ASE ölçümlerinde kullanılmıştır. İn vitro test koşulla-
rı[37,38,40,48,49] ve kullanılan yöntemler[1,9,10,37,38,40]

ASE’yi etkilemekte, antibiyotik konsantrasyonu
ve/veya temas süresi arttırıldıkça ASE süresi uza-
maktadır[37,38, 40]. Bir antibiyotiğin bir bakteriye in
vivo ASE’sini ölçmek için çeşitli yöntemler geliştiril-
miştir. Bunlardan en sık kullanılanı fare budu yönte-
midir[37,38,40,50]. Bundan başka bakteri sayısının ve
antibiyotik konsantrasyonunun belirli aralıklarla sap-
tanabildiği hemen her modelde ASE ölçülebilir. En-
dokardit, menenjit, pnömoni, pyelonefrit modelleri
ve doku kafesi yöntemi bu amaçla kullanılanların
başlıcalarıdır[37,38,40, 51].

Antibiyotiklerin birçoğu etkili oldukları mikroor-
ganizmalar üzerine in vitro ve in vivo ASE göster-
mektedirler (Tablo 1). Tablo 1'de gösterilen antibiyo-
tik-bakteri kombinasyonlarına ilave olarak, ß-laktam-
lar Bacteroides cinsine[40,52] ve Helicobacter pylo-
ri’ye[40]; daptomisin gram pozitif koklara[1]; aminog-
likozidler, izoniazid, rifampisin ve rifabutin Mycobac-
terium’lara[37,38,40,44,53] ve Listeria monocytoge-
nes’e[40]; tetrasiklinler mikoplazmalara[40]; kloramfe-
nikol ve klindamisin Bacteroides’e[40]; makrolidler
Bacteroides[40], Haemophilus, Moraxella[54], H.
pylori[40], mikoplazmalar[40] ve M. avium komplek-
sine[53]; kinolonlar Legionella ve mikoplazmala-
ra[40]; metronidazol B. fragilis ve H. pylori’ye[40];
kolloidal bizmut sülfat H. pylori’ye[40]; çeşitli dezen-
fektanlar gram pozitif ve gram negatif bakterilere[55]

in vitro ASE gösterir. Amfoterisin B ve 5-florositozin
mayalara antifungal sonrası etki (AFSE) göstermek-
tedir[37,38,40]. Genel olarak ß-laktamlar, glikopeptid-
ler ve makrolidler gram pozitif bakteriler üzerine;
aminoglikozidler, kinolonlar, sinercid, kloramfenikol,
tetrasiklin ve rifampisin gram pozitif ve gram nega-
tif bakterilere karşı belirgin ASE oluşturmaktadır. S.
pneumoniae dışında in vitro ASE saptanan kombi-
nasyonlarda, in vivo da ASE saptanmaktadır ve in
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vivo ASE süresi genellikle daha uzun bulunmaktadır.
Penisilinin in vivo koşullarda S. pneumoniae üzeri-
ne ASE göstermemesi, S. pneumoniae’nin in vivo
koşullarda üreme hızının yavaş olması ile açıklan-
maktadır[37,40]. 

Kombinasyon halinde kullanılan antibiyotiklerin
ASE üzerine etkileri indiferent, sinerjik veya antago-
nist olabilmektedir. Örneğin teikoplanin ve fusidik
asit antagonist[56], trimetoprim ve rifampisin indife-
rent[40] etkili bulunmuştur. Genel olarak ß-laktamlar
aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde S. au-
reus, P. aeruginosa, Serratia marcescens ve E. fa-
ecalis’de sinerjist ASE elde edilmekte veya ASE art-
maktadır[40,57,58]. Her biri tek başına ASE gösteren
antibiyotiklerin kombinasyonu ile her zaman sinerjik
olmasa bile genellikle artan ASE elde edilmekte-
dir[50]. Mesilinam ampisilin, aztroenam, seftazidim
veya piperasilinle kombine edildiğinde ASE artmak-
tadır[1].

ASE’nin mekanizması, hiç değilse bütün antibi-
yotik ve bakteri kombinasyonları için geçerli olabile-
cek şekilde açıklanamamaktadır. Ortamda kalan
MIC altındaki dozlarda antibiyotiğin böyle bir etki
göstermesi olasılığının geçerli olmadığı, çeşitli kont-
rol deneylerle ve subinhibitör dozda antibiyotiğe ma-
ruz bırakılan kültürlerle yapılan deneylerle gösteril-
miştir[40,59]. Çeşitli antibiyotik-mikroorganizma
kombinasyonları için farklı ASE saptanması, bir çok
mekanizma ve/veya metabolik yolun sorumlu olabi-

leceğini düşündürmektedir. Bir maksimuma ulaşın-
caya kadar antibiyotik konsantrasyonu arttıkça daha
uzun ASE elde edilmesi ve bir konsantrasyondan
sonra (rifampisin dışında) ASE’nin daha fazla artma-
ması veya temas süresi uzadıkça ASE’nin artıp yine
belli bir maksimuma ulaşıp daha sonra artmaması
bir satürasyonu, dolayısıyla antibiyotikle bakterideki
bir reseptör arasındaki ilişkiyi düşündürmekte-
dir[37,40]. ASE mekanizması için birkaç teori ileri sü-
rülmüştür:

1. Antibiyotiğin etkili olduğu hedefte geçici süre
bulunmaya/bağlanmaya devam etmesi,

2. Bakterisid etkiden kurtulan bakterilerin kendi-
lerini toparlaması için bir süre gerekmesi veya 

3. Bakterinin yeniden üreme fazına geçebilmesi
için, gerekli protein veya enzimlerin ya da DNA’nın
sentezi için bir süre gerekmesi[40,60-63].

ASE antibiyotik tedavisinde dozların aralığını
saptamada önemli bir parametredir. Kullanılan anti-
biyotiğin ASE göstermediği bir bakteri ile oluşan in-
feksiyonda, bakterinin tekrar üremeye başlamaması
için, infeksiyon yerinde MIC altına düşüldüğünde ye-
ni bir doz antibiyotik uygulaması gerekecektir. Yani
iki doz uygulamasının aralığı, antibiyotiğin infeksi-
yon yerinde veya serumda MIC üstünde bir konsant-
rasyonda bulunduğu süre kadar olacaktır. Eğer bu
antibiyotik-bakteri kombinasyonunda ASE görülü-
yorsa, antibiyotik MIC altına düştükten sonra da
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Tablo 1. İn vitro ve in vivo ASE süreleri* [23,40,51]

Stafilokok Streptokok Enterobacteriaceae P. aeruginosa 

Antibiyotikler İn vitro İn vivo İn vitro İn vivo İn vitro İn vivo İn vitro İn vivo

Penisilin 0.5-2.5 1.4-5.2 1.5-2.5 > 0-2.4 0-1.5 0 0 < 0

Sefalosporin 1.5-2.5 1.2-5.6 1.5-2.5 0.4-2.3 0-1.5 < 0-0.7 0 < 0

İmipenem 1.5-2.5 1.8 3.5 0 2.9 0-1.5 0.9-4.6

Aminoglikozid 0.5-1.5 2.3-6.7 0.5-2.5 1.4-12.8 1.5-2.5 1.2-7.5

Kinolon 1.5-2.5 1.2-4.3 3.3 2.5-4 1.9-7.5 2.5-4 2.6-3.7

Vankomisin 1.5-2.5 4.9 1.5-2.5

Eritromisin > 4 6.8 4.2-5.6

Kloramfenikol 2.5-4 2.5-4 1.6

Tetrasiklin 2.5-4 2.5-4 1.8-4.7 > 4 2.1 

Rifampin > 4 > 4 5.6 > 4 5.6-7.4

Trimetoprim 2.5-4 0.5-1.5

Klindamisin 7.1

Sinercid 10 9.1

* Saat



bakteri bu süre kadar üremeye başlamayacağından,
doz aralıkları ASE süresi kadar daha açılabilir. Örne-
ğin ASE görülmeyen bir durumda 8 saatte bir yapı-
lacak antibiyotik uygulaması, 4 saatlik ASE görülen
bir durumda 12 saatte bire düşürülebilir (Şekil 2).
Hayvan deneylerinde doz aralıklarının ASE’ye göre
ayarlanabileceğini gösteren sonuçlar alınmıştır. Ör-
neğin, penisilin G’nin in vivo ASE göstermediği S.
pneumoniae ile oluşturulan infeksiyonda saatte bir
antibiyotik uygulaması aynı total dozun 4 saatte bir
uygulanmasına göre bakteri sayısını çok daha sürat-
le azaltırken[64], bu bakteriye in vivo ASE gösteren
eritromisinin saatte bir veya 4 saatte bir uygulanma-
sında fare budundaki canlı bakteri sayısında bir fark
bulunmamıştır[40]. Aynı şekilde Klebsiella pneumo-
niae infeksiyonunda da bu bakteriye ASE’si bulun-
mayan sefoperazonun saatte bir uygulanması infek-
siyon yerinde bakteri sayısını düşürürken, ASE'si bu-
lunan gentamisinin saatte bir veya 4 saatte bir uygu-
lanması aynı sonucu vermiştir[65]. Benzer sonuçlar P.
aeruginosa infeksiyonunda gentamisin ve tikarsilin
ile de alınmış, hatta ASE’si olan gentamisinin 3 saat
ara ile verilmesi bakteri sayısını saatte bir verilmesin-
den daha fazla azaltmıştır. Bu deneylerin gösterdiği
gibi ASE varlığında aynı miktardaki antibiyotiğin
aralıklı uygulaması tedavi sonucunu kötüleştirme-
mekte, hatta iyileştirmekte; ASE’nin olmadığı du-
rumlarda antibiyotik uygulamasının daha sık aralık-
larla yapılması gerekmektedir. Hayvan deneyleri,
gram negatif çomaklarda ASE göstermeyen ß-lak-
tamların sık uygulanan dozlarla etkinliklerinin arttığı-
nı, ASE gösteren aminoglikozid ve kinolonların et-
kinliklerinin ise doz aralıkları ile ilişkisinin çok az ol-
duğunu göstermektedir[40].

İnsan infeksiyonlarında yapılan az sayıda çalış-
malar da yukarıdaki hayvan deneylerini destekleyen
sonuçlar vermiş ve ASE’nin olduğu hallerde uygula-

ma aralıklarının açılabileceğini göstermiştir[66,67].
Örneğin, ciddi insan infeksiyonlarında sisomisinin 6-
8 saatte bir uygulanması devamlı uygulanması kadar
iyi sonuç vermiştir[68]. Aralıklı olarak yüksek ami-
noglikozid konsantrasyonuna maruz kalmanın de-
vamlı uygulamadan daha az nefrotoksik olduğu ve
muhtemelen daha az ototoksik olacağı da ileri sürül-
müştür[69]. Yaklaşık 2000’den fazla hasta üzerinde
gerçekleştirilen 14 klinik çalışma sonuçları bu görü-
şün doğru olabileceğini düşündürmektedir[70].

Çeşitli çalışmalar ASE süresi içinde bulunan bak-
terilerin lökositlerin öldürücü etkisine daha duyarlı
olduğunu göstermiş, bu durum antibiyotik sonrası lö-
kosit kuvvetlenmesi (postantibiotic leukocyte enhan-
cement = PALE) olarak adlandırılmıştır[40,71,72].
ASE süresi içindeki bakterilerin normal fare budun-
da normal bakterilerden daha çabuk öldürülmesi fa-
kat nötropenik farelerde böyle bir fark görülmemesi
ile bu etki in vivo olarak da saptanmıştır[51,73].

ASE’nin serumda veya dokuda, MIC altında ve
giderek azalan miktarda antibiyotik mevcudiyetinden
ileri gelmediği, antibiyotik konsantrasyonunun MIC
altına düşmesinden sonra hayvana şırınga edilen
bakterinin normal üremesi ile in vivo olarak gösteril-
miştir[74]. Bununla birlikte in vivo deneylerde genel
olarak daha uzun ASE süreleri saptanmakta-
dır[40,51,75]. Nötrofillerin bakterisid etkileri, trombo-
sitlerden salınan bakterisid maddeler, PALE, sub-
MIC’in bakteri üzerine olumsuz ve/veya konak sa-
vunması üzerine olumlu etkileri in vivo koşullarda
ASE'nin uzamasından sorumlu olabilir[40,51,76]. Re-
nal fonksiyon bozukluğu yapılmış ve antibiyotiğin eli-
minasyon süresi uzatılarak insanlardakine yaklaştırıl-
mış farelerde, aminoglikozidlerle ASE süresinin yak-
laşık 5 saat daha uzaması, sub-MIC etkisinin önemli
olduğunu göstermektedir[51]. ASE'nin aslında in vit-
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ro bir fenomen olması ve insanlarda ASE’nin tek ba-
şına gösterilmesinin mümkün olmaması, insandaki
infeksiyonlarda antibiyotiklerin MIC ve üzerindeki
konsantrasyonları takiben oluşacak sub-MIC ile de
bakterilerin karşılaşacak olması, ASE'nin sub-MIC ile
birlikte araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.
Antibiyotik sonrası sub-MIC etki (ASSME) (postanti-
biotic sub-MIC effect: PASME) olarak adlandırılan
bu kalıcı etki konusunda son yıllarda yapılan çalışma-
lar, subinhibitör konsantrasyonlarda antibiyotiklerin
ASE süresini belirgin şekilde uzattığını göstermekte-
dir. Antibiyotiklerin yarılanma ömrü arttıkça daha da
belirginleşen bu etkinin dozlar arasının daha da açı-
labilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.
ASE’ye benzer şekilde in vivo ASSME genellikle in
vitro ASSME’den daha uzun bulunmaktadır
[1,40,51,77-89]. ASSME’nin mekanizması bilinmemek-
tedir. ß-laktam antibiyotikler için ASE süresi içinde
bakterinin üremesinin durması veya ölmesi için da-
ha az miktarda ß-laktamın PBP’ler ile bağlanmasının
yeterli olabileceği düşünülebilir[81]. Benzer düşünce
RNA ve DNA sentezi inhibitörleri için de ileri sürül-
müştür[81]. ASE ve ASSME tedavide dozlar arasında
bakteri üremesini engelleyen ve birlikte düşünülmesi
gereken olaylardır[81].

ASE süresinde bulunan bakteriler, diğer antibiyo-
tiklerin öldürücü etkisine daha dirençli bulunmakta-
dır[40,90,91]. Bu bulgu aminoglikozid antibiyotiklerin
günde tek doz uygulamasını öngören düşüncelerin
önemli bir kanıtını oluşturur. Çünkü ASE süresi için-
de bakterilerin yeni bir aminoglikozid dozuna duyar-
lılığı muhtemelen aminoglikozid transportunda geçi-
ci olarak durma nedeniyle azalacaktır. “Adaptif di-
renç” veya daha doğru olarak bakterisid etkiye adap-
tif direnç olarak adlandırılan bu olay stabil değildir ve
ASE süresinden biraz daha da uzundur. Bu sürede
verilen aminoglikozidler bakterisid etki göstermeye-
ceğinden, adaptif direncin persistans mekanizmala-
rından biri olabileceği düşünülmektedir[92,93]. Eritro-
misinin oluşturduğu ASE süresinde bulunan S. pne-
umoniae üzerine ampisilinin öldürücü etkisi azalmış-
tır[73]. Aynı şekilde bakterinin önceden rifampisin ile
teması tobramisinin E. coli’yi öldürmesini yavaşlat-
mış, sefamandolun K. pneumoniae üzerine öldürü-
cü etkisini ise ileri derecede inhibe etmiştir[94]. ASE
periyodundaki bakterilerin bakterisid etkiye duyarlılı-
ğı konusunda daha fazla araştırmaya gerek vardır[1]. 

ASE’ye benzeyen ve antibiyotiklerin mikroorga-
nizmalar üzerine kalıcı etkilerini gösteren parametre-
lerden biri de antibiyotiklerin ortamdan uzaklaşma-
sından sonra bakterilerin tekrar anlamlı/etkili bir sa-

yıya ulaşacak kadar üremeleri için geçen süreyi be-
lirten “ERT (effective regrowth time)”dir. ERT in vit-
ro olarak antibiyotik ortamdan uzaklaştırıldığında,
bakteri sayısının mL’de 107 değerine ulaşması için
geçen süre veya logaritmik üreme fazına ulaşarak
antibiyotik uygulanmadan önceki bakteri sayısından
1 log10 artış göstermesi için geçen süre olarak ta-
nımlanmıştır. İn vivo nötropenik fare modelinde ise
bakteri sayısının, antibiyotik uygulandığı andaki de-
ğerine ulaşması için geçen süre olarak tanımlanmış-
tır[1]. Bu süre aslında antibiyotik uygulamasından
sonra bakterisid etki nedeniyle bakteri sayısında
azalma olması ve bunun sonucunda bakterilerin be-
lirli bir sayıya ulaşması için gereken süre ile ASE’nin
toplamıdır[1,95]. Bu sayede bakteriler belirgin bir ar-
tış göstermeden antibiyotiğin MIC altındaki konsant-
rasyonunda uzun süre bulunurlar. Örneğin 2 saat sü-
reyle 1 mg/L imipenemle karşılaştırılan E. coli’de
ERT 6 saat, 8 mg/L imipenemle aynı süre karşılaş-
tırılan E. coli’de ise ERT 9 saat olarak bulunmuştur.
Yani ancak yukarıda saptanan süre içerisinde bakte-
ri sayısı antibiyotikle karşılaşmadan önceki sayıya
ulaşabilmiştir[1]. İmipenem, seftazidim, sefotaksim,
piperasilin, ampisilin gibi ß-laktamlar ve gentamisin
ile Enterobacteriaceae, nonfermentatif gram nega-
tif çomak, stafilokok ve streptokok suşları ile yapılan
çalışmada genellikle 3 saatten fazla, bazan 10 saati
bile geçen ERT süreleri saptanmıştır[95]. Başlangıçta-
ki güçlü bakterisid etki ve uzun ASE, uzun ERT’ye
neden olabilir ve bakteride anlamlı/etkili bir yeniden
üreme başlamadan, antibiyotiğin MIC altında uzun
süre kalmasına izin verebilir. Bu nedenle ERT’nin kli-
nik uygulamada doz aralıklarının açılmasına neden
olacak bir parametre olduğu düşünülmektedir[1,95].
Sub-MIC’in ERT üzerine etkisi, araştırılması gereken
konulardandır[1].

ANTİBİYOTİK TOLERANSI

Bazı ciddi infeksiyonlarda ve immün sistemin lo-
kal veya genel olarak yetersiz kaldığı durumlarda et-
kenin antibiyotiğe duyarlı olmasından başka, antibi-
yotik etkisinin bakterisid olması da önem kazanır.
Özellikle subakut bakteriyel endokarditte, menenjit-
te, osteomiyelitte, derin yerleşmiş infeksiyonlarda,
nötropenik hastalardaki infeksiyonlarda immünite
faktörünün etkisinin azalması nedeniyle antibiyotiğin
bakterisid etkili olması arzu edilir[2,38,96]. Örneğin
endokarditte veya menenjitte, in vitro etkili bulun-
dukları halde, bakteriyostatik antibiyotiklerle tedavi
genellikle başarısız olur[2]. Menenjit gibi ciddi infeksi-
yonlarda güçlü ve çabuk bakterisid etki gerekmekte-
dir. Hayvan deneyleri, menenjitte BOS’da ulaşılan
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antibiyotik konsantrasyonu MBC’nin 10-30 katına
ulaşılmadıkça kesin ve çabuk bakterisid etki elde edi-
lemediğini göstermektedir[2,97]. Bakterisid aktivite-
nin azaldığı durumlarda, hatta bakterisid konsantras-
yonun (MBC) değişmediği ama bakterisidal etkinin
hızının azaldığı durumlarda bile tedavinin başarısız
olacağını gösteren çalışmalar bulunmaktadır[2]. Bu
nedenle bakterisid etkinin azaldığı durumların bilin-
mesinin tedavi açısından önemi vardır. Eagle feno-
meni, persistans ve tolerans bakterisid aktivite ile
ilişkili, birbirleriyle karıştırılabilecek ya da beraber
düşünülmesi gereken olaylardır. Bakteriyostatik akti-
vite ile ilişkili olmasına karşın paradoksal etki de an-
tibiyotik-bakteri ilişkilerinde yukarıdaki tanımlarla ka-
rıştırılabilir. Bu karıştırmayı önlemek için önce bu
olaylara kısaca değinmek faydalı olacaktır.

Paradoksal etki: Bir bakıma aşağıda bahsedi-
lecek olan Eagle fenomenine benzeyen ya da onu da
içeren etkileşim biçimi olarak kabul edilebilir. Para-
doksal etki, antibiyotiğin MIC ve bunun hemen üs-
tündeki konsantrasyonlarda bakterinin üremesi inhi-
be edilirken, daha yüksek konsantrasyonlarda inhibe
edilmemesi, üremesidir. ß-laktam antibiyotikler için
bu etki, hiç değilse bazı antibiyotik bakteri çiftleri
için, bakterinin MIC’in hemen üstündeki konsantras-
yonlarda ß-laktamaz oluşturmazken daha yüksek
konsantrasyonlarda ß-laktamaz oluşumunun indük-
lenmesi ile açıklanabilir[98]. Ancak paradoksal etki
diğer antibiyotik gruplarında da görülebilir ve bu ko-
nuda sonuçları birbirine çok ters olan çeşitli bildiriler
vardır[99]. Benzer etki MBC için görüldüğünde Eagle
fenomeni olarak bilinen olaya yaklaşılmaktadır. Ül-
kemizde çeşitli klinik izolatlara karşı bazı sefalospo-
rinlerin paradoksal etkisi araştırılmış, böyle bir etki
saptanamamıştır[99,100].

Eagle fenomeni: Bakterisid bir antibiyotiğin
MIC’in hemen üstündeki konsantrasyonlarda bakte-
rinin ölümüne yol açtığı halde, çok daha yüksek kon-
santrasyonlarının bakteri ölümünü azaltması, yani
etkinin bakteriyostatik hale dönmesidir. Bu etkinin
pratik bir sonucu var mıdır? Eğer penisilin veya baş-
ka bir ß-laktam antibiyotik çok yüksek dozda kullanı-
lırsa, bakterinin ölümü yerine üremesi inhibe edile-
rek canlı kalmasına yol açabileceği ve tedaviyi olum-
suz etkileyebileceği düşünülebilir. Nitekim Proteus
vulgaris’le periton yoluyla infekte edilen farelerde
sefmenoksimin düşük dozları ile daha yüksek oran-
da iyileşme gözlendiğini[101], kan kültüründen strep-
tokok izole edilen biri endokarditli[102], diğeri siyano-
tik konjenital kalp hastalığı[103] olan iki hastada pe-
nisilin dozunun düşürülmesi ile tedavinin sağlandığı-

nı bildiren çalışmalar vardır. Paradoksal etkiye de ör-
nek gösterilebilecek bu bildirilere rağmen Eagle fe-
nomeninin önemi konusunda deneysel kanıtlar ye-
tersizdir. Eagle fenomeni daha çok, zamana bağlı
olarak bakterisid etki gösteren antibiyotikler için söz-
konusudur[23].

Persistans: Daha çok S. aureus’da bildirilmiş
olan persistans, bakterinin antibiyotikle uzun süreli
temasından sonra bile kültürdeki bakterilerin binde
birinden az sayıdaki bir kısmının canlı kalması-
dır[104]. Persistans dirençli bakterilerin seleksiyonu
veya aşağıda bildirilecek toleransla ilgili bir olay de-
ğildir. Çünkü dirençli mutantların seleksiyonu olsay-
dı bu mutant bakterilerden elde edilen kültürlerin an-
tibiyotikle temasında canlı kalan bakteri oranı çok
yüksek olacaktı; halbuki bu kültürlerle tekrarlanan
deneylerde yine bakterilerin binde birinden azı canlı
kalkmaktadır. Persistans toleranstan da farklı bir
olaydır; çünkü toleran bir bakteri kültürü antibiyotik-
le temas ettiğinde canlı bakteri sayısı baştan itibaren
yavaş bir tempo ile azaldığı halde persistan bakteri-
lerin bulunduğu kültürlerdeki canlı bakteri sayısı ön-
ce süratle azalarak normal bir ölüm grafiği çizer, yal-
nız persistan bakteri hücrelerinin canlı kaldığı nokta-
dan itibaren de canlı kalan persistan bakteri sayısı
başlangıçtaki ölüm hızı ile ilişkili değildir ve bu bak-
teriler 24 saat sonra da aynı sayıda canlı kalmakta-
dır. Bu olay metisiline dirençli S. aureus suşlarında
direncin heterojen olması, saf kültürdeki bazı bakte-
rilerde görülmesine benzetilmektedir[105]. Persistans
olayının olası bir açıklaması şudur: Bilindiği gibi bak-
terisid etkide bakterinin kendi otolitik enzimleri rol
oynamaktadır. Eğer bakteri bölünmesinde otolitik
aktivitenin düşük olduğu bir dönem varsa, bu dö-
nemde olan bakteriler antibiyotikle temas edince öl-
meyecekler ve karşımıza persistan bakteriler olarak
çıkacaklardır. Bazı suşlarda bakterilerin bu dönemi
daha uzun sürüyorsa, bu suşların kültürde antibiyo-
tikle temas edince canlı kalanların oranı daha yüksek
olacak ve bu suşlar persistan bakteriler olarak belire-
cektir[106]. ASE konusunda bahsedilen adaptif diren-
cin de persistans mekanizmalarından biri olabileceği
düşünülmektedir[92].

Tolerans: Bir bakterinin, ß-laktam antibiyotikle-
rin ve hücre duvarı sentezini inhibe eden diğer anti-
biyotiklerin öldürücü ve çok defa aynı zamanda eri-
tici etkisine karşı ölüm oranlarının düşük olması, do-
layısıyla bakterisid antibiyotiklerin bakteriye sadece
bakteriyostatik etki göstermesidir. Bu nedenle tole-
rans bir bakıma yeni bir antibiyotik direnç mekaniz-
ması olarak kabul edilebilir[107].
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Bir bakteri suşunun bakterisid etkili bir antibiyo-
tiğe toleran olup olmadığı logaritmik üreme fazında-
ki kültüre MIC’in 8-10 katı konsantrasyonda antibi-
yotik ilavesinden sonra periyodik olarak canlı bakte-
ri sayımı yapılarak zaman-ölüm grafiğinin çizilmesi
ile anlaşılabilir. Toleran bakterilerde canlı bakteri sa-
yısı yavaş bir şekilde azalırken toleranssız bakteriler-
de canlı bakteri sayısı süratle azalır (Şekil 3). 

Bu yöntemle ancak denenen suşlar birbirine gö-
re rölatif olarak daha az veya çok toleran olarak de-
recelendirilebilir. Suşlara ne zaman toleran denilebi-
leceği ve toleransın derecesi konusunda ise bir ölçüt
bulunmamaktadır. Klinik olarak toleransın, bir bakte-
risid antibiyotiğin inokülumdaki bakterilerin
%99.9’unu öldüren minimal bakterisid konsantras-
yonunun (MBC), MIC’den en az 32 kat yüksek ol-
ması olarak tanımlanabileceği kabul edilmekte-
dir[108]. Bu amaçla sık kullanılan bir yöntem MIC’in
32 katı konsantrasyonda ve 24 saatte, inokülumda-
ki azalmanın %99.9’dan daha az olduğunun göste-
rilmesidir[108,109]. Toleransı belirlemek için kalıp çı-
karma (replika plating)[110] ve 24 saat yerine 5-6 sa-
atlik inkübasyonlarla çabuk sonuç alınan yöntemler
de[111] tanımlanmış fakat bunlar iyi standardize edil-
memiştir. Disk diffüzyonu ile de tolerans araştırılabil-
mektedir. Penisilin diski etrafında inhibisyon zonu
oluştuktan sonra disk kaldırılarak penisilinaz içeren
disk konursa penisilin parçalanır ve yeterli inkübas-
yondan sonra toleran bakteriler genellikle 10’dan
fazla koloni oluştururlar[112,113].

Tolerans, oluşma mekanizmasına göre fenotipik
(veya fizyolojik) tolerans ve genetik tolerans olarak

ikiye ayrılır. Tolerans dendiğinde ikincisi yani gene-
tik tolerans anlaşılır.

Fenotipik tolerans: Karbapenemler dışındaki
ß-laktam antibiyotikler, sadece aktif olarak üreyen
bakterilere bakterisid etki gösterdiklerinden ve bu
bakterisid etki bakterinin üreme hızı ile orantılı oldu-
ğundan[114], bakterinin üremediği veya çok yavaş
ürediği fizyolojik durumlarda antibiyotiğin bakterisid
etkisine gösterdiği tolerans, fenotipik (veya fizyolo-
jik) tolerans olarak adlandırılır. Üremeyen bakteriler-
deki fenotipik tolerans bütün bakterilerin bütün suş-
larında görülen bir olaydır[108,111]. Düşük pH, serum
varlığı, yüksek Ca++ ve Mg++ iyonları gibi değişik
çevresel faktörler veya inokülumun arttırılması feno-
tipik toleransa yol açabilir[108]. Bu nedenle tolerans
aranırken toleransa neden olan fizyolojik koşullar ve-
ya logaritmik üreme fazında olmayan kültürler kulla-
nılırsa suşlar toleran olarak belirlenebilir. Bu durum
çeşitli bakteriler için birbirinden oldukça farklı oran-
larda toleran suş bildiren çalışmalar[108,115,116] ara-
sındaki çelişkileri kısmen açıklayabilir.

Fenotipik toleransın tedavi yönünden de önemi
olabilir. Çeşitli bakterilerin belirli vücut bölgelerinde
üreme hızları yavaşlar; buna bağlı olarak da ß-laktam
antibiyotiklerin öldürme hızları azalarak fenotipik to-
lerans ortaya çıkar. Örneğin tavşan serumunda üre-
tilen S. pneumoniae in vitro veya in vivo beyin-
omurilik sıvısına inoküle edilince üremenin durduğu
yaklaşık 3 saatlik uzun bir latent dönem oluşur. Bu
dönemde bakteri penisilinle temasa geldiğinde he-
men hemen hiç ölüm olmayacak, bakteriler penisili-
ne fenotipik tolerans göstereceklerdir[117]. Bu da te-
davide başarı şansını azaltacaktır. Benzer şekilde
nötrofillerin fagozomlarında, septik artritte sinovyal
sıvıda, pnömonide bronşlarda, ampiyem ve abse
materyalinde düşük pH’da, endokardit ve derin in-
feksiyonlarda bakterinin yüksek konsantrasyonlara
erişmesi nedeniyle, pH, koyu inokülum gibi fizyolo-
jik koşulların tolerans oluşturduğu bakterilerde, oste-
omiyelit ve endokardit vejetasyonlarında bakterinin
yavaş üremesi hemen bütün bakterilerde in vivo fe-
notipik toleransın ortaya çıkmasına ve tedaviyi
olumsuz etkilemesine neden olur[108,118]. Sefaloridin
beyin-omurilik sıvısına inoküle edilen bakteri ile 2 sa-
at içinde muamele edilince bakteriyi öldürmemekte
(fenotipik tolerans), ancak 3 saatten fazla zaman ge-
çip bakterinin üremesi artınca sefaloridinin öldürücü
etkisi belirmektedir. Sefalosporinlerin stasyoner faz-
daki bakteriler üzerine bakterisid etkilerinin azalma-
sı, sefalosporinlerin afinitesinin yüksek olduğu PBP3
sentezinin stasyoner fazda azalması ile açıklanmak-
tadır[9]. İmipenem her devirde bakterisid olmakta,
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bakteride süratli bir ölüm sağlamakta, yani imipene-
me fenotipik tolerans görülmemektedir[117]. Bu du-
rum karbapenemlerin PBP 7'ye afiniteleri ile açıkla-
nabilir[9]. Karbapenemler hücre üremesinin yavaş ol-
duğu stasyoner fazda bile fazla miktarda sentezlenen
ve hücre bütünlüğünü sağlamada önemli fonksiyonu
olan PBP 7'ye bağlanırlar. Genetik toleransın araştı-
rıldığı durumlarda tüm bunların gözönünde bulundu-
rulması gerekmektedir.

Fenotipik toleransa en sık yol açan durum bakte-
rinin üreme hızının azalması olduğuna göre, özellik-
le bakterisid bir antibiyotik, bakteriyostatik bir antibi-
yotikle kombine edildiğinde, üremenin azalması ve-
ya durması nedeniyle bakterisid etki ortadan kalkabi-
lir. İatrojenik fenotipik tolerans (!) diyebileceğimiz bu
durum tedavide önemli sorunlara da yol açabilir. Ör-
neğin daha iyi yanıt almak umuduyla antibiyotik
kombinasyonu ilk kez 1951 yılında menenjit tedavi-
sinde denenmiş, tek başına penisilinle tedavi edilen-
lerde fatalite %21 olurken, penisilin klortetrasiklin
kombinasyonu kullanan hastalarda %79 olmuş ve bu
deneme bir trajedi ile sonlanmıştır[119]. Benzer so-
nuçlar köpeklerde oluşturulan pnömokoksik menen-
jitte penisilin ve kloramfenikol arasında, tavşanlarda
Proteus mirabilis ile oluşturulan menenjitte kloram-
fenikol ve gentamisin arasında da gösterilmiştir[97].
Penisilinin kloramfenikol ile kombinasyonu kloram-
fenikolün penisilinin bakterisid etkisini azaltması ne-
deniyle in vitro koşullarda antagonist etki göster-
mekte ise de, kloramfenikol tek başına H. influen-
zae, S. pneumoniae ve Neisseria meningitidis gibi
çocukluk çağının sık rastlanılan menenjit etkenlerine
karşı oldukça etkili olduğundan, tedavide penisilin
veya ampisilinin etkisinin kloramfenikol tarafından
antagonize edildiğine dair kanıt yoktur[120]. Eritromi-
sin, penisilinin S. pneumoniae’ye bakterisid etkisini
in vitro koşullarda tamamıyla ortadan kaldırılmakta,
in vivo koşullarda fareler üzerinde yapılan peritonit
modelinde eritromisin ile birlikte penisilin verildiğin-
de mortalite 27/36 (%72), penisilin tek başına veril-
diğinde mortalite 3/24 (%17) (p = 0.00003) olmak-
tadır[121]. Benzer şekillerde bakteriyostatik antibiyo-
tikle temastan sonra ASE süresi içerisinde bulunan
bir bakterinin, bakterisid bir antibiyotiğin bakterisid
etkisine fenotipik tolerans göstermesi, yukarıda ASE
konusunda belirtildiği gibi sürpriz sayılmaz. Tüm bu
veriler bakterisid etkinin önemli olduğu infeksiyon-
larda, aksine veri olmadıkça bakterisid bir antibiyoti-
ğin bakteriyostatik bir antibiyotikle kombinasyonun-
dan kaçınılmasının yerinde olacağını göstermektedir.
Bakteriyostatik antibiyotiğin bakterisid antibiyotiğin
etkisini güçlendirmesi de mümkündür. Örneğin; klo-

ramfenikol ampisilinin E. coli’ye bakterisid etkisini
muhtemelen yeni PBP sentezini önleyerek arttır-
maktadır[122].

Genetik tolerans: Antibiyotik toleransı dendi-
ğinde genetik tolerans anlaşılır. Burada bir bakteri
türünün bazı suşlarının, bakterisid etkili bir antibiyo-
tiğin MIC’inin üstündeki konsantrasyonlarında tole-
ran olmayan suşlara göre çok daha yavaş ölümü söz-
konusudur. MIC’in artması, dolayısıyla toleran bir su-
şun dirençli olması gerekmez. Bir suş duyarlı tole-
ranssız, duyarlı toleran, dirençli toleranssız veya di-
rençli toleran olabilir[108]. MIC’i düşük olan duyarlı
bir suşun kültürüne 8-10 x MIC’de antibiyotik ilave
edildiğinde canlı bakteriler süratle azalıyorsa bu suş
duyarlı toleranssız, canlı bakteri sayısı yavaş azalıyor-
sa duyarlı tolerandır. Suş için MIC yüksekse (direnç)
ve bu yüksek konsantrasyonun 8-10 katı konsant-
rasyonda antibiyotik ilavesinde canlı bakteri sayısı
süratle azalıyorsa suş dirençli toleranssız; aynı du-
rumda canlı bakteri sayısı yavaş azalıyorsa suş di-
rençli tolerandır (Şekil 3).

Genetik toleransın intrensik bir olay olmadığını,
antibiyotikle temas sonucu kazanıldığını gösteren
bulgular vardır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
antibiyotik kullanılmamış Solomon Adaları’nda izole
edilen enterokok suşları için penisilinin MIC değeri
birbirine yakın bulunmuşken, ABD’den izole edilen
suşların MBC’sinin çok daha yüksek bulunması anti-
biyotik kullanılan toplumdaki suşların toleran, antibi-
yotik kullanılmayan toplumdaki suşların toleranssız
olduğunu göstermektedir[123]. Toleranssız suşların,
penisilinle tedavide enterokokların maruz kaldığı şe-
kilde aralıklı olarak 5 defa penisiline maruz bırakılın-
ca toleran hale geçtikleri ve daha sonra antibiyotik-
siz ortamda yapılan pasajlara rağmen toleran olma
özelliklerini korudukları gözlenmiştir[123].

Tolerans, transformasyon[124] ve muhtemelen
transdüksiyon[125] ile laboratuvarda bakteriden bak-
teriye aktarılabilmiştir. S. pneumoniae suşlarında
penisiline dirençli ve toleran olma özelliklerinin
transformasyonla birlikte aktarılabildiği gibi ayrı ayrı
da aktarılabilmesi bu iki olayın genetik olarak farklı
olduğunu göstermektedir[126].

Antibiyotik toleransı önce S. pneumoniae’de
penisiline karşı gösterilmiştir. Daha sonra stafilokok
ve streptokoklarda, enterokoklarda, laktobasillerde,
Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens
ve Bacillus subtilis gibi bir çok gram pozitif diğer
bakterilerde de antibiyotik toleransı saptanmıştır.
Anabilim Dalı’mızda izole edilen bir Archanobacte-
rium haemolyticum suşunda da penisilin toleransı
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saptanmıştır (Bal; kişisel görüşme). Gram negatif
bakterilerde tolerans saptandığını bildiren ancak bir-
kaç yayın bulunmaktadır[127,128]. Dolayısıyla antibi-
yotik toleransı hemen yalnızca gram pozitif bakteri-
lerin bir fenomeni olarak bilinmektedir[108].

Muayene maddelerinden izole edilen suşlar ara-
sında toleran olanlar için, toleransı belirlemede deği-
şik ve standardize edilmemiş yöntemler kullanıldığın-
dan, çok farklı oranlar bildirilmiştir[108]. Örneğin S.
aureus suşlarında penisilinaza dayanıksız penisilinler
için bildirilen tolerans oranları %0 ile %100 arasın-
da değişmektedir. Çalışmaların çoğunda bildirilen
oran %30-%70 arasındadır. Suşlar genellikle diğer
ß-laktam antibiyotiklerle de çapraz-tolerans gösterir-
ler. Vankomisine tolerans diğer ß-laktamlarla çapraz-
tolerans veya kendi başına olabilir. Bu nedenle ß-lak-
tamlara toleran S. aureus suşlarının bir kısmı vanko-
misine de tolerandır. Streptokoklarda da bildirilen
toleran suş oranları oldukça yüksektir. Örneğin B
grubu streptokoklarda %4, %30, %80’den fazla to-
leran suş oranları bildirilmiştir[108]. Hemen bütün kli-
nik enterokok izolatları ß-laktam antibiyotiklerle bir-
likte vankomisin ve teikoplanin gibi hücre duvarına
etkili antibiyotiklere tolerandır[129]. Elli L. monocy-
togenes suşunun hepsinde MBC ile MIC arasında 8
kat fark, bazı suşlarda bin kattan fazla fark bulun-
muştur[130]. Lactobacillus suşlarında da ampisiline
%95, penisiline %78, sefalotine %85 oranında tole-
ran suş bildirilmiştir[131]. Bunun yanında hastanede
daha uzun yatan hastalarda toleran suş oranının da-
ha yüksek olduğu[132], hastanede kazanılan infeksi-
yonlarda etkenin toleran olması olasılığının arttı-
ğı[133], fazla antibiyotik kullanımının toleran suşların
seleksiyonunu sağlayacağı da[123] bildirilmiştir.

Anabilim Dalı’mızda yapılan bir çalışmada meti-
siline dirençli 50 S. aureus suşundan sefalosporinle-
re ve vankomisine in vitro duyarlı bulunanlarda tole-
rans aranmış, MBC/MIC 32 olan suşlar “toleran
olabilecek” suşlar olarak kabul edilip 8xMIC antibi-
yotik konsantrasyonunda ölüm-zaman grafikleri çi-
zilmiş, standart bir değerlendirme kriteri bulunmadı-
ğından 24 saatte canlı kalan bakteri sayısındaki azal-
ma 3 log10’dan az olan suşlar (inokülumdaki bakte-
rilerin 10-3'ünden fazlası canlı kalan suşlar) toleran,
canlı bakteri sayısındaki azalma 3-5 log arasında
olan suşlar az toleran olarak kabul edilmiştir. Çalış-
mada sefalosporinler arasında ve sefalosporinlerle
vankomisin arasında çapraz-tolerans örneklerine de
rastlanmıştır[134]. Ülkemizde izole edilen metisiline
duyarlı S. aureus suşlarında da çeşitli ß-laktam anti-
biyotiklere karşı tolerans saptanmıştır[135].

Toleran bakterilerin klinik öneminin ne olabilece-
ği konusunda değişik görüşler vardır. Bağışıklık ye-
tersizliği olan kişilerde, endokardit, menenjit, oste-
omiyelit, derin abseler gibi infeksiyonlarda ß-laktam
antibiyotiklerin etkisinin bakterisid olmasının tedavi-
de önemli olduğu düşünülürse, toleran bakterilerle
olan bu türlü infeksiyonların daha tehlikeli ve zor te-
davi edilir olabileceği akla gelir. Bir çalışmada[136] in-
sanda endokardit etkeni olan bakterilerin %38’i viri-
dans streptokoklar, %20’si stafilokoklar ve %18’i D
grubu streptokoklar olarak saptanmıştır. Bu bakteri-
lerden S. sanguis ve diğer viridans streptokoklarda
tolerans %50’ye kadar[137-139], stafilokoklarda %30-
70[140-142], D grubu streptokoklarda ise %90’dan
fazla[99,107] olarak bildirilmektedir. Demek ki endo-
kardite neden olan bakterilerde tolerans da yüksek
görülmektedir. Ne var ki bakterilerin yüksek yoğun-
luğa erişip metabolik aktiviteleri azalıp yavaş üreme-
leri ve vejetasyonlar içindeki üremenin de yavaş ol-
ması fenotipik toleransa yol açıp nontoleran bakte-
rilerin de toleran gibi belirlenmelerine yol açabi-
lir[143]. Endokardit modeli toleran suşları denemek
için özellikle uygundur ve bu konu çeşitli hayvanlar-
da oluşturulan endokardit modellerinde araştırılmış-
tır. Tavşan endokardit modelinde sonuçların toleran
ve nontoleran suşlarla olan infeksiyonların tedavisin-
deki farkları göstermede güvenilir olabilmesi için bu
suşların virulanslarının aynı olması gerekir. Bunu
sağlamak da oldukça zordur. Virulansları mukayese
edilebilir, penisilin için MIC’leri 0.006 µg/mL ve
0.02 µg/mL, MBC’leri ise 0.1 µg/mL ve 32 µg/mL
olan ve bu sonuçlara göre birincisi nontoleran, ikin-
cisi toleran kabul edilen 2 S. sanguis suşuyla yapılan
bir çalışmada kalp kapakçıkları travmatize edilmiş
tavşanlara önce prokain penisilin, 30 dakika sonra
108 bakteri şırınga edilmiş; toleran suşla tavşanların
%63’ünde, nontoleran suşla ise sadece %9’unda en-
dokardit oluşmuştur[144]. Ancak endokarditin ß-lak-
tam antibiyotiklerle önlenmesinde bakterisid etkinin
yanında bu antibiyotiklerin bakterinin aderansını ön-
leme etkisinin de bulunduğu ve bu ikinci etkinin to-
leran ve nontoleran suşlarda fark göstermediği de
saptanmıştır[145,146]. Bu nedenle penisilinlerin tole-
ran suşlarla da endokardit oluşumunu engelleyeceği
ileri sürülmüştür. Bir başka çalışmada toleran S. san-
guis ile 36 tavşanda oluşturulan infeksiyonların hiç-
biri 5 günlük penisilin uygulaması ile tedavi edileme-
mişken, nontoleran suşlarla oluşturulan 23 infeksi-
yonun 10’u tedavi edilebilmiştir[147]. Bu ileri derece-
de anlamlı bir farktır. Bu konuda yapılan çalışmalar-
da virulans faktörünün önemli olması, her zaman to-
leran-nontoleran suşların virulansının belirleneme-
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mesi, deneylerin farklı sonuçlar vermesine sebep ol-
makta veya sonuçların değerlendirilmesini güçleştir-
mektedir. Toleransın belirlenmesindeki güçlükler de
bu değerlendirmeleri ayrıca zorlaştırmaktadır. De-
neysel infeksiyonların tedavisinde toleran ve nonto-
leran S. aureus suşlarıyla oluşturulan endokardit ve
pyelonefritte bir fark bulunmadığını belirten çalışma-
lar da vardır[148-150]. Ancak çalışmaların pek çoğu
toleran suşlarla olan deneysel endokarditin önlen-
mesinin veya tedavisinin daha zor olduğunu göster-
mektedir[111]. Penisiline toleranssız bir S. sanguis II
suşu ve bundan elde edilen toleran mutantı ile tavşan
endokardit modeli kullanılarak yapılan bir çalışmada
penisilin uygulamasından 30 dakika sonra tolerans-
sız bakteri verildiğinde 0/9, toleran bakteri verildi-
ğinde 6/9 oranında infeksiyon oluşması, ayrıca in-
feksiyondan 4 gün sonra yapılan penisilin tedavisin-
de toleranssız suşlar için %61, toleran suşlar için sa-
dece %7 oranında başarı sağlanması[151]; sıçanlarda
toleran suşlarla oluşturulan endokardit modelinde te-
davi yetersizliğinin, nontoleran suşlarla oluşturulana
oranla, anlamlı şekilde daha sık olduğunun saptan-
ması[152]; yine toleran suşlarla oluşturulan endokar-
ditte kloksasilin profilaksisinin endokardit gelişmesi-
ni önlemede, nontoleran suşlardakine oranla, daha
etkisiz olduğunun gösterilmesi[118] deneysel infeksi-
yonda toleransın klinik önemi olduğunu vurgulayan
sonuçlardır. Toleran viridans streptokoklarda penisi-
linin PASME’si de kaybolmaktadır[153].

Bir antibiyotiğe toleran olan bir bakteride bu to-
leransın bir başka antibiyotik ilavesi ile kırıldığı da
saptanmıştır. Sıçanda S. aureus ile oluşturulan de-
neysel endokardit modelinde, kloksasilinin toleran
suşlarla olan infeksiyonu tedavide yetersiz kaldığı, te-
daviye gentamisin ilave edilmesinin toleranssız suş-
larda herhangi bir etkisi görülmezken toleran suşlar-
la olan infeksiyonda kloksasilinle başarılı tedaviyi
sağladığı gösterilmiştir[154]. Bu deneyde gentamisin
kloksasiline toleran suşun toleransını kırarak bu so-
nucu sağlamaktadır.

İnsanlarda toleran ve nontoleran suşlarla olan in-
feksiyonların tedavisini karşılaştıran çeşitli çalışmalar
da bildirilmiştir. Toleran S. aureus ve çeşitli gruplar-
dan streptokoklarla olan infeksiyonların tedaviye ko-
lay cevap vermediği, bazılarında tedavinin başarısız
kaldığı veya nüksler görüldüğü bildirilmiştir[2,108]. Bir
çalışmada toleran ve nontoleran S. aureus suşları ile
oluşan endokardit ve bakteriyemi olgularında tedavi
sonuçları bildirilmiş ve toleran suşlarla olan endokar-
ditte, nontoleran suşlarla olana göre, ateşin daha
uzun sürdüğü, daha fazla komplikasyon görüldüğü,

bu hastalarda yoğun bakıma sık gerek duyulduğu, is-
tatistik olarak fark anlamlı olmasa da mortalitenin de
daha yüksek olduğu; bakteriyemi olgularında ise
böyle farklara rastlanmadığı saptanmıştır[155]. Bir ça-
lışmada penisilin tedavisi ile A grubu streptokokların
üst solunum yollarından eradike edilemediği olgular-
da toleransın rol oynayıp oynamadığı araştırılmış-
tır[156]. Bu çalışmada penisilinle eradikasyon sağla-
nan 48 hastadan izole edilen 48 suşun hiçbirinde
penisiline tolerans bulunmamışken, eradikasyon
sağlanamayan 37 hastadan izole edilen 92 suşun
%25’i penisiline toleran bulunmuş; farenjitin penisi-
linle tedavisinde bazı kişilerden A grubu streptokok-
ların eradike edilememesinde toleransın da bir rol
oynadığı sonucuna varılmıştır. Buna karşılık bir baş-
ka çalışmada[157] penisilinle eradikasyon sağlanan ve
sağlanamayan kişilerden tedavi öncesi ve sonrası
izole edilen A grubu streptokok suşlarının hiçbirinde
tolerans saptanmamış, bir diğer çalışmada[158] peni-
silin ve dikloksasilin ile A grubu streptokokların era-
dike edilebildiği hastalardan izole edilen suşların
%11’i, eradikasyon sağlanamayan hastalardan izole
edilen suşların ise %9’u penisiline toleran bulunmuş,
böylece bu iki çalışmada A grubu streptokokların pe-
nisilin tedavisiyle boğazdan eradike edilememesinde
toleransın bir rolü olmadığı sonucuna varılmıştır. Ül-
kemizde izole edilen A grubu ß-hemolitik strepto-
koklarda bir çalışmada penisilin toleransının saptan-
mamış[159], diğer bir çalışmada ise penisilin toleran-
sı ve Eagle fenomeni saptanmıştır[160].

ß-laktam antibiyotiklere hemen daima toleran
bulunan enterokoklarla oluşan endokardit ve me-
nenjitte bakterisid etki elde etmek için tedaviye bir
aminoglikozid ilavesinin gerekmesi de enterokoktaki
tolerans olayından kaynaklanmaktadır[161]. 

SONUÇ

Antibiyoterapide belirli sayıda bakterinin antibi-
yotiğin sabit bir konsantrasyonuna belirli süre maruz
bırakılması ile yapılan duyarlılık deneyleri, çok defa
en büyük dayanağımızı oluşturan MIC saptanmasına
dayanan testlerdir. Tedavide ise bakteriler antibiyoti-
ğin supra-MIC ve sub-MIC’leri ile ve değişik süreler-
de karşılaşır. Antibiyotiğin MIC üzerindeki supra-
MIC veya altındaki sub-MIC konsantrasyonlarının et-
kileri konusunda bilgi vermemesi, antibiyotiğin bak-
terisid etkisinin zaman veya konsantrasyonla ilgisini
göstermemesi testin eksik yönlerini oluştu-
rur[2,17,23,162-164]. Ölüm zaman grafikleri ve üreme
eğrileri gibi kinetik in vitro testler veya modellerle
antibiyotik aktivitesi konusunda daha ayrıntılı bilgiler
elde edilmekte ve bu bilgiler antibiyotiklerin bakteri-
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ler üzerine etki mekanizmasının anlaşılmasında, an-
tibiyotiklerin birbirleri ile karşılaştırılmasında oldukça
yararlı olmaktadır. Elde edilen bilgiler ışığında, anti-
biyotik tedavisinde doz ve doz aralıklarını değiştiren
yeni tedavi stratejileri geliştirilmektedir[2,17,23,162-

167]. Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Cemiyeti
1992 yılından bu yana, antibiyotiklerin klinik önce-
sinde değerlendirilmesi sırasında, ölüm zaman gra-
fiklerinin, sub-MIC etkilerinin, ASE’lerinin araştırıl-
masını önermektedir[168]. 

MIC yanında, antibiyotik etkisi konusunda bilgi
veren kinetik parametrelerden ikisi tedavide kullanı-
lacak doz ve doz aralıklarının belirlenmesinde olduk-
ça önemlidir. Bunlardan biri konsantrasyon ve süre-
nin bakterisid aktivite üzerine etkisi, diğeri ise antibi-
yotik ortamdan uzaklaştıktan veya MIC altına düş-
tükten sonra ASE veya ASSME gibi kalıcı (inhibitör)
etkinin bulunup bulunmamasıdır[70,81,169,170].

Antibiyotikler mikroorganizmalar üzerine kon-
santrasyona veya zamana bağlı olmak üzere başlıca
iki türlü bakterisid etki göstermektedir[2]. Bakterisid
etki gösteren hemen tüm antibiyotikler hem kon-
santrasyonla hem de zamanla orantılı olarak artan
bakterisid etki göstermekle birlikte, ß-laktamlar, van-
komisin, klindamisin gibi antibiyotiklerin konsantras-

yona bağlı bakterisid aktiviteleri MIC’in belirli katla-
rına erişince maksimuma ulaşır, daha fazla bakterisid
etki antibiyotik-mikroorganizma arasındaki temas
süresi uzadıkça elde edilebilir[2,23,70,97]. Örneğin ß-
laktam antibiyotikler, konsantrasyon MIC’in 5-10
katına eriştiğinde maksimum bakterisid etki göster-
mekte, bakterisid etkiyi arttırmak için antibiyotik
konsantrasyonu MIC’in 50 katı veya daha fazlasına
yükseltildiğinde ise bakterisid etki kaybolabilmekte-
dir. Bakterisid etkinin daha da artması istenirse te-
mas süresinin arttırılması gerekmektedir[23]. Ami-
noglikozidler, kinolonlar ve metronidazol gibi antibi-
yotiklerde ise doz arttıkça bakterisid etki artmakta ve
hızlanmaktadır[2,23,70,97]. Bugüne kadar bakterisid
etki ile ASE ve ASSME gibi kalıcı etki parametrele-
rine bağlı olarak yapılan çalışmalardan elde edilen
sonuçlar, tedavide kullanılan antibiyotiklerin başlıca
4 gruba (Tablo 2) ayrılabileceğini göstermekte-
dir[2,70,81,167, 170].

I. grupta karbapenemler dışındaki ß-laktamlar
bulunur. Bunların belirli bir konsantrasyondan sonra
konsantrasyona bağlı artan bakterisid aktiviteleri az-
dır. Çok yüksek konsantrasyonda bulunmaları etkile-
rini arttırmaz, hatta Eagle fenomenine neden olabi-
lir. Gram negatif bakteriler için ASE yok veya azdır;
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Tablo 2. Antibiyotik-bakteri etkileşimine göre doz uygulaması [2,23,37,70,81,164,170,171]

Antibiyotik Etki ve şekli ASE Optimal doz uygulaması

ß-laktamlar Bakterisid etki Gram negatiflere Serum düzeyinin > MIC olduğu

temas süresi yok veya kısa süre maksimum olmalı.

ile orantılı T > MIC + varsa ASE1,2 

Karbapenemler Bakterisid etki Uzun Serum düzeyi ASE2 süresi 

Glikopeptidler temas süresi kadar MIC altına düşebilir.

Klindamisin ile orantılı

Aminoglikozidler Bakterisid etki Uzun Serum ve doku düzeyi 

Kinolonlar konsantrasyonla maksimum olmalı. ASE2

Metronidazol orantılı nedeniyle seyrek doz

AUC önemli uygulanabilir. T > MIC + ASE2

Kloramfenikol Bakteriyostatik Uzun Serum düzeyi ASE2 süresi 

Makrolidler etki kadar MIC altına düşebilir. 

Sulfonamidler 

Tetrasiklinler

T > MIC : İnfeksiyon odağında MIC üzerinde kalınan süre
AUC : Konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (area under curve)
ASE : Antibiyotik sonrası etki süresi
1 : S. pneumoniae dışındaki gram pozitif bakteriler için.
2 : Varsa ASSME (Antibiyotik sonrası sub-MIC etkisi) de ilave edilebilir[81].



bu nedenle MIC altında bakteriler hemen üremeye
başlar. Gram negatif bakteriler için bu antibiyotikler-
de doz uygulaması MIC üzerindeki süreyi uzatmaya
yönelmelidir. Bu gruptaki antibiyotiklerin konsant-
rasyonlarının MIC üzerinde bulunduğu süreyi en
uzun tutabilmek amacıyla daha kısa aralıklarla sık
olarak uygulanması etkinliklerini arttırmakta-
dır[2,23,164, 169,170]. Hayvan deneyleri ve az sayıda
klinik deneyler de bu görüşü desteklemektedir[2,37,

40,169,171-173]. Hatta nötropenik hastalarda kullanı-
lan ß-laktam antibiyotikler veya hayvanlarda oluştu-
rulan deneysel infeksiyonlarda kısa yarılanma ömrü
olan ß-laktamlar, antibiyotik konsantrasyonunu de-
vamlı MIC üzerindeki konsantrasyonda bulunduran
infüzyon şeklindeki uygulamalarda daha etkili ol-
maktadır[2,40,174,175]. ß-laktamların nötropenik ol-
mayan insanlardaki uygulamalarında veya yarılanma
ömrü uzun olan ß-laktamlarla hayvanlarda oluşturu-
lan deneysel infeksiyonlarda devamlı ve aralıklı uy-
gulama arasında anlamlı fark bulunmamakta, muh-
temelen konak savunma faktörlerinin etkisi ve bir-
çok ß-laktamın yarı ömürlerinin uzun olması, pratik-
te aralıklı uygulamaları da başarılı kılmakta-
dır[40,164,175]. Bu gruptaki antibiyotiklerde gram po-
zitif bakteriler için doz aralıkları hesaplanırken ASE
ve ASSME dikkate alınmalıdır[37,40,81].

II. grupta karbapenemler, vankomisin ve klinda-
misin bulunur. Konsantrasyona bağlı bakterisid etki-
leri az olmakla birlikte, ASE’leri uzundur. Doz se-
rumda MIC üzerindeki süreyi uzatmaya yönelmelidir.
Doz aralıkları antibiyotik konsantrasyonu ASE veya
ASSME süresi kadar MIC altında kalacak şekilde
ayarlanabilir[2,70,81,169,170].

III. grupta aminoglikozidler, kinolonlar ve metro-
nidazol bulunur. Doz arttıkça bakterisid etki ve ASE
artar. Bakterisid etki serum zirve konsantrasyo-
nu/MIC oranı ve/veya konsantrasyon zaman grafi-
ğinde eğri altında kalan alan (AUC) arttıkça artmak-
tadır. Serum tepe konsantrasyonu/MIC oranının 8-
10 arasında olması maksimum bakterisid aktivite
sağlama yanında, uzun süreli ASE sağlanmakta ve
dirençli popülasyonun seçilme şansını da en aza in-
dirmektedir[169]. Bu nedenle doz, serum ve doku dü-
zeyini arttırmak amacı taşır. Doz aralıkları ASE veya
ASSME kadar uzatılabilir[2,23,70,81,169-171]. Hayvan
deneyleri de in vitro verileri doğrulamaktadır[23,

40,169,176]. Aminoglikozidlerle çeşitli hasta grupların-
da yapılan kilinik uygulamalar, günde tek ve yüksek
doz halinde uygulamanın, bölünmüş dozlar kadar et-
kili olduğunu göstermektedir[177]. Doz aralarının
açılması adaptif direnci de etkisiz kılar[92,173]. Bu uy-

gulamanın toksisitenin artmaması hatta azalması gi-
bi avantajlı yönlerinin de bulunduğu bildirilmekte-
dir[129,177,178]. Kinolonlar için de benzer öneriler ya-
pılabilirse de[43] bu görüşü destekleyen klinik çalış-
malara gerek vardır[170]. 

IV. grupta kloramfenikol, makrolidler, sulfona-
midler ve tetrasiklinler gibi bakteriyostatik antibiyo-
tikler bulunur. Bu antibiyotikler için doz uygulaması
serumda antibiyotik konsantrasyonu ASE veya ASS-
ME süresi kadar MIC altında kalacak şekilde ayarla-
nabilir.

Antibiyotiklerin hayvan modellerinde etkinliği
araştırılırken bu parametreler gözönünde bulundu-
rulmalıdır. Örneğin akut bir infeksiyon modelinde,
doz aralıkları seyrek uygulandığında (geceleri antibi-
yotik dozu uygulanmadığında) aminoglikozidler etki
şekillerinin özellikleri nedeniyle ß-laktamlardan daha
etkili bulunabilirler[23].

Bakterilerde antibiyotik toleransının klinik önemi
bugün yeterince açık değilse de, bu konudaki bilgile-
rimiz arttığında, hiç değilse belirli infeksiyonlarda te-
davi prensiplerimizde bazı değişmelere yol açabile-
cek potansiyelde görülmesi, bakterilerde antibiyotik
toleransı konusunda daha pek çok çalışma yapılma-
sı gerektiğini göstermektedir. Toleransı in vitro belir-
leme yöntemlerinde belirli bir standardizasyona aci-
len gereksinim vardır. Ancak bu standardizasyondan
sonra farklı laboratuvarlarda yapılan çalışmaları kar-
şılaştırmak ve daha sağlam bilgilere kavuşmak müm-
kün olacaktır. 
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