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ÖZET

ESBL = GSBL (Extended Spectrum Beta-lactamase = Genifllemifl Spektrumlu Beta-laktamaz) plazmid kö-
kenli bir grup beta-laktamaz olup, ilk olarak Klebsiella’larda gösterilmifl, daha sonra Escherichia coli ’yi de içe-
ren Enterobacteriaceae ailesinin farkl› türlerinde saptanm›flt›r. Bu çal›flmada 1 Mart-30 Haziran 1998 tarihle-
ri aras›nda 89 poliklinik hastas› ve 88 yatan hastadan izole edilen 177 E. coli suflunda çift disk sinerji (ÇDS)
yöntemiyle GSBL varl›¤› araflt›r›ld›. Poliklinik izolatlar›nda %7.8, hastane izolatlar›nda ise %9 oran›nda GSBL
varl›¤› saptand›. Ayn› izolatlar›n ofloksasin, imipenem, meropenem, amikasin, sefepim ve seftriaksona duyarl›-
l›klar› araflt›r›ld›. GSBL üreten sufllar›n neden oldu¤u ciddi infeksiyonlar›n tedavisinde karbapenemlerin; top-
lum kökenli E. coli infeksiyonlar›n›n tedavisinde ise ofloksasinin GSBL pozitif ve negatif her iki grupta uygun
ajan olabilece¤i gözlemlendi.
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SUMMARY

Double Disc Synergy Test for Detection of Extended Spectrum Beta-lactamase 
in Escherichia coli Strains Isolated from Inpatients and Outpatients 

and Their Susceptibility to the Various Antibiotics

Extended Spectrum Beta-lactamases (ESBL) are plasmid mediated enzymes which were first recognized
in Klebsiella species. Following this they were detected in Escherichia coli and other genera of the Entero-
bacteriaceae family. In this study, 177 E. coli strains isolated from 89 outpatients and 88 inpatients between
March 1st and June 30th in 1998, were examined for ESBL by double disc synergy method. ESBL production
rates in isolates from outpatients and inpatients were found to be as 7.8% and 9%, respectively. Of the sa-
me isolates, the susceptibility to ofloxacin, imipenem, meropenem, amikacin, cefepime and ceftriaxone were
examined. Carbapenems were found to be the most effective antimicrobials for serious infections caused by
the ESBL producing species. On the other hand ofloxacin was found  to be effective in community acquired
E. coli infections caused by either ESBL positive or negative strains.
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Yoğun antibiyotik kullanımı ile direnç gelişimi
arasında sıkı bir ilişki vardır. Geniş spektrumlu beta-
laktamların, özellikle de seftazidimin aşırı kullanılma-
sının da GSBL üreten gram negatif basil epidemile-
ri için önemli risk faktörü olduğu deneyimlerle doğ-
rulanmıştır[1,2].

Yoğun antibiyotik kullanımı yanında, yoğun ba-
kım ünitesinde bulunmak, yakın tarihte ameliyat ge-
çirmiş olmak, girişimsel tıbbi cihaz uygulaması, uzun
süre hastanede kalmak GSBL üreten gram negatif
bakterilerle kolonizasyon veya infeksiyon oluşması
için risk faktörleridir[3,4].

GSBL, en fazla Klebsiella pneumoniae suşların-
da bulunmakla birlikte Enterobacteriaceae ailesi üye-
lerinin çoğunda bildirilmektedir[5-8].

Bu çalışmada hastane kökenli ve toplum kökenli
E. coli’lerde GSBL oranını araştırmayı amaçladık. 

MATERYAL ve METOD

Mart 1998–Haziran 1998 tarihleri arasında
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji La-
boratuvarı’nda, 89 poliklinik hastası ve 88 yatan
hastadan izole edilen 177 E. coli suşu çalışılmıştır.
E. coli çeşitli klinik örneklerden (kan, idrar, yara,
trakeal aspirat) izole edilmiştir. Bu suşlarda GSBL
varlığı çift disk sinerji (ÇDS) metodu ile araştırılmış-
tır. Bu metodta GSBL’lerin bir beta-laktamaz inhibi-
törü olan klavulanat ile inhibe edilebilme özelliğin-
den yararlanılmaktadır. Plağın merkezine amoksi-
silin-klavulanat (AMC) diski konularak merkezden
merkeze uzaklığı 30 mm olacak şekilde sefotaksim
(CTX), seftazidim (CAZ), aztreonam (ATM) diskleri
yerleştirilmiştir. 18-20 saat 35°C’de inkübasyondan
sonra aztreonam, seftazidim ve sefotaksime ait inhi-
bisyon zonlarında AMC diskine doğru belirgin geniş-
lemenin olması GSBL pozitifliği olarak kabul edil-
mektedir[11,12].

Çalışan suşların bazı antibiyotiklere (merope-
nem, imipenem, ofloksasin, amikasin, sefepim, seft-
riakson, seftazidim) duyarlılık testleri National Com-
mittee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)
önerileri doğrultusunda disk diffüzyon yöntemi ile
yapılmıştır[13]. Çalışmada oxoid diskleri kullanılmış-
tır.

BULGULAR

Çalışma sonucunda 89 poliklinik kökenli E. coli
suşunun 7’sinde (%7.8) hastanede yatan hastalardan
izole edilen 88 E. coli suşunun ise 8’inde (%9)
GSBL varlığı saptanmıştır. Bu iki grup arasında
GSBL üretimi açısından belirgin fark saptanmamış-
tır.

Çalışılan izolatların belirtilen antibiyotiklere du-
yarlılık durumu Tablo 1’de sunulmuştur.

Tabloda görüldüğü gibi GSBL pozitif hastane kö-
kenli E. coli’ler içinde beta-laktam antibiyotiklerden
seftriakson ve seftazidime duyarlı izolat saptanama-
mıştır. Hastane dışı GSBL pozitif E. coli izolatların-
da ise GSBL negatif izolatlarla karşılaştırıldığında yi-
ne en düşük duyarlılık seftriakson ile seftazidime kar-
şı saptanmıştır.

TARTIŞMA

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin, özellikle de se-
falosporinlerin yaygın kullanımı GSBL üreten suşla-
rın seçilmesini sağlamaktadır. Plazmidler aracılığıyla
aktarılabilmeleri nedeniyle GSBL enzimlerine bağlı
direnç hızla yayılabilmekte, hastanelerde bu dirençli
suşlara bağlı infeksiyon salgınları yaşanabilmekte-
dir[1]. GSBL enzimleri Enterobacteriaceae ailesi için-
de en yüksek oranda K. pneumoniae suşlarında gö-
rülmekle birlikte, Enterobacter, Salmonella, E. co-
li, Serratia, Morganella morganii suşlarının da
GSBL oluşturabildiği bilinmektedir[14]. Ancak K.
pneumoniae dışındaki bakteri türlerinde ve toplum-
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Tablo 1. Hastane dışı ve hastane kökenli; GSBL pozitif ve negatif E. coli suşlarının çeşitli antibiyotiklere
duyarlılık durumu (%)

Bakteriler: E. coli OFX IPM MEM AK FEP CRO CAZ

- + - + - + - + - + - + - ±

Hastane dışı

n= 89 94 100 100 100 98.8 100 90.2 86 91.4 71.5 84.2 56.5 95 17

Hastane kökenli

n= 88 71.2 56.6 98 100 96.3 100 88.7 62.5 91 85 80 0 95 0

OFX: Ofloksasin, IPM: İmipenem, MEM: Meropenem, AK: Amikasin, FEP: Sefepim, CRO: Seftriakson, CAZ: Seftazidim, 

(+)= GSBL (pozitif), (-)= GSBL (negatif).
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dan kazanılmış infeksiyonlardan izole edilen K. pne-
umoniae suşlarında GSBL oranlarının düşük olduğu
bilinmektedir[4,5,15,16].

Çalışmamızda toplum kökenli ve hastanede ya-
tan hastalardan izole edilen E. coli suşlarında sırasıy-
la %7.8, %9 oranında GSBL pozitifliği saptanmıştır.
Sonuçlar değerlendirildiğinde iki grup arasında
GSBL pozitifliği açısından belirgin fark saptanma-
mıştır. GSBL üreten bakterilerle infeksiyon ya da ko-
lonizasyon için bazı risk faktörlerinin olması gerekti-
ği düşünüldüğünde bu sonuçlar şaşırtıcı bulunmuştur.
Bu durumda, GSBL pozitif poliklinik izolatlarının el-
de edildiği hastalarla ilgili olarak, son zamanlarda yo-
ğun bakım ünitesinde veya hastanede yatma, cerra-
hi işlem, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı gibi
risk faktörlerini taşıyıp taşımadığı bilinmelidir. Bu so-
ruların yanıtı hayır olduğunda GSBL enzimi üretimi
için başka risk faktörleri olabilir mi sorusu akla gel-
mektedir. Bunların yanıt bulabilmesi için toplum kö-
kenli ve hastane kökenli infeksiyon etkenlerinde
GSBL üretimi ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalara ihti-
yaç vardır. Bununla birlikte NCCLS 1997 M2-A6
Bölüm 6-6’da "Klebsiella pneumoniae ve E. coli
klinik izolatlarının sefpodoksim, seftazidim, aztre-
onam, sefotaksim veya seftriakson zon çaplarında
azalma GSBL düşündürmelidir, bu zonların klavula-
nik asit etkisiyle genişlemesi ise GSBL varlığını doğ-
rular" denmektedir[17]. 1998 eki M100-S8’de ise
çok farklı ve yeni bir yaklaşım getirilmiştir[18]. Buna
göre K. pneumoniae ve E. coli’de sefpodoksim zon
çapı  ≤ 22 mm ise (aslında genel duyarlılık sınırı ≥ 21
mm olarak tanımlanmıştır) veya aztreonam zon çapı
≤ 27 mm ise (aslında genel duyarlılık sınırı ≥ 22
mm’dir) veya seftazidim zon çapı ≤ 22 mm ise (as-
lında genel duyarlılık sınırı ≥ 18 mm’dir) izolatın
GSBL içerdiği söylenebilir. Sefotaksim ve seftriakso-
nun ise GSBL tesbitinde daha az hassas olduğu eğer
azalmış zon çapları (sefotaksim için ≤ 27 mm, seftri-
akson için ≤ 25 mm) saptanmışsa bunların ÇDS
yöntemiyle doğrulanması gerektiği belirtilmektedir.
Bu değişikliğin varolan testler ve kriterlerle GSBL’le-
rin büyük çoğunluğunun tanınamıyor ve gözden ka-
çıyor olması nedeniyle getirildiği belirtilmektedir. Ça-
lışmanın yapıldığı tarihlerde bu bilgilere ulaşılamadı-
ğından kullanılan yöntem yetersiz kalmıştır. Yukarı-
daki bilgiler değerlendirildiğinde toplum kökenli ve
hastane kökenli E. coli izolatlarının GSBL oranları
arasında anlamlı fark olmaması belki yöntem yeter-
sizliği ile de açıklanabilir. Diğer yandan taramaları-
mızda toplum kökenli E. coli’lerde yapılmış GSBL
araştırmasına rastlayamadığımızdan literatürle karşı-
laştırma şansımız olmadı.

GSBL enzimi üreten suşlarla gelişen infeksiyon-
ların tedavisinde sorunlar yaşanabileceğinden GSBL
sentezleyen suşların rutin laboratuvarlarda tespit edi-
lip, sefamisinler dışında tüm sefalosporinlere direnç-
li olarak rapor edilmesi önerilmektedir[16].

Sefamisinler, karbapenemler ve beta-laktamaz
inhibitörlü kombinasyonlar GSBL üreten suşların te-
davisinde birer seçenek oluşturmaktadır[4,7,14]. 

Sefamisinlerden sefotetanın sefoksitine tercih
edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sefotetanın
Klebsiella’ya karşı aktivitesinin daha yüksek olduğu
ve sefoksitinin porin eksikliği olan Klebsiella mu-
tantlarını seleksiyona uğrattığı belirtilmektedir[14].
Beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonların ise her
zaman etkili olamayabileceği belirtilmektedir[3,4]. Bu
çalışmalarda, rutin laboratuvarda kullanılan antibiyo-
tik disklerinden faydalanılması nedeniyle sefamisin-
ler ve beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonlar çalı-
şılamamıştır.

Duyarlılık sonuçları incelendiğinde hastane kö-
kenli ve poliklinik kökenli GSBL pozitif E. coli suş-
larında %100 ile en yüksek duyarlılık imipeneme
karşı elde edilmiştir. Hastane dışı GSBL pozitif ve
negatif E. coli suşlarında ofloksasine karşı duyarlılık
oldukça yüksek bulunmuştur. Buna karşın hastane
kökenli GSBL pozitif E. coli suşlarında %56.5 gibi
düşük duyarlılık tespit edilmiştir. Sonuçlar tümüyle
değerlendirildiğinde GSBL üreten suşların tedavisin-
de, özellikle hastane kaynaklı ciddi infeksiyonlarda
çalışmamıza dahil olan sınırlı antibiyotikler içinde
karbapenemlerin en uygun seçenek olduğu; toplum
kökenli E. coli infeksiyonlarında ise ofloksasinin
GSBL pozitif ve negatif her iki grupta uygun ampi-
rik ajan olabileceği gözlenmiştir. 
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DÜZELTME
Dergimizin 1999;4:(2). sayısında yayımlanan “Sitomegalovirüs İnfeksiyonlarında Tanı Yöntem-

leri” başlıklı makalede, 83. sayfa birinci sütun birinci paragraf, 4. satırda yer alan “CMV’nin hücre kültür-
lerinde replikasyonu oldukça yavaştır.” cümlesinin referansı unutulmuştur. Sözkonusu cümle referansı ile
birlikte “CMV’nin hücre kültürlerinde replikasyonu yavaştır[6].” şeklinde olacaktır.

Yine aynı makalede 86. sayfa, ikinci sütun ikinci paragraf, “5. mRNA Saptama Yöntemleri” bölümün-
de dokuzuncu satırda (%9) olarak yazılan değerin doğrusu (%90) olacaktır. Buna göre sözkonusu cümle
“.....; pp67 mRNA NASBA yönteminin ise, gerek CMV infeksiyonunun, gerekse antiviral tedavinin taki-
binde kullanılabilecek daha özgül (%90) bir test olduğunu belirtmektedir.” şeklinde olacaktır.
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