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ÖZET

Genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) yap›m› klinik önemi olan birçok gram-negatif mikroorganiz-
ma gibi, Enterobacteriaceae ailesinin bir üyesi olan Salmonella türlerinde de dikkati çeken bir özellik olmaya
bafllam›flt›r. Çal›flmam›zda Hacettepe Üniversitesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji La-
boratuvar›’nda izole edilmifl olan Salmonella serogrup b (57), Salmonella serogrup d (10), Salmonella typhi
(3)’den oluflan 70 adet ampisilin dirençli servis ve poliklinik izolat›nda çift disk sinerji yöntemiyle ESBL varl›¤›
araflt›r›lm›fl ve 17 tanesi servis izolat› olan 24 tanesinde ESBL varl›¤› gösterilmifltir. Ço¤ul dirençli sufllar›n ya-
n›s›ra ESBL üretimi, ülkemizdeki Salmonella infeksiyonlar›n›n önümüzdeki y›llarda önemli bir halk sa¤l›¤› prob-
lemi olarak karfl›m›za ç›kacabilece¤ini düflündürmektedir. ESBL araflt›r›lmas›n›n rutin prati¤e sokulmam›fl ol-
du¤u klinik mikrobiyoloji laboratuvar›nda özellikle hastane izolatlar›nda, sistemik infeksiyonlardan elde edilen
sufllarda ve yenido¤an infeksiyonlar›nda ESBL varl›¤›n›n araflt›r›lmas› aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r. 

Anahtar Kelimeler: Genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz, Salmonella spp.

SUMMARY

Extended Spectrum Beta-Lactamase Production in Salmonella Isolates

Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) are enzymes that are also noticed among Salmonella species
of the Enterobacteriaceae family. In our study, 70 ampicillin resistant Salmonella strains isolated in Clinical
Microbiology Laboratory of Hacettepe University Ihsan Dogramac› Children’s Hospital [Salmonella serogrup
b (57), Salmonella serogrup d (10), Salmonella typhi (3)] obtained from children in hospital wards or outpa-
tient clinics, were evaluated for ESBL production by double disk synergy technique. Twenty-four isolates (17
of them being hospital isolates), were found to produce ESBL. In addition to multiple resistant strains, incre-
asing ESBL production among Salmonella species seems to produce potential health problems in our country.
We reccomend that in clinical microbology laboratories where ESBL production tests are not in routine
practice, special attention should be given to Salmonella spp. obtained from neonatal infections, hospitalized
patients and systemic infections, for the probability of ESBL production. 
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Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar (ESBL)
transfer edilebilen genetik elemanlarca kodlanan,
gram-negatif basillerde 3. kuşak sefalosporin ve azt-
reonam direncine yol açan enzimlerdir. ESBL bakte-
riler arası geçiş nedeniyle tedavide sorun yaratan
çoklu dirençli mikroorganizmaların yayılmasına ne-
den olmaktadır. Enterobacteriaceae ailesinden Kleb-
siella ve Enterobacter cinsi basillerde yaygın olarak
tanımlanmalarına karşın son yıllarda Salmonella
türlerinde de artan oranlarda rastlanmaktadır [1-4]. 

Bu çalışma çocuk hastalardan izole edilen ampi-
silin dirençli Salmonella türlerinde ESBL varlığını ve
yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Çalışmaya Aralık 1993-Kasım 1995 yılları ara-
sında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Ço-
cuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda izole
edilmiş olan ampisilin dirençli Salmonella suşları
dahil edilmiştir. Dışkı ve kan izolatı olan bu bakteri-
ler başlıca ishal şikayeti ile polikliniğe başvuran ya da
aynı şikayetle servislerde yatan hastalardan elde edil-
miştir. Servis hastalarında saptanan Salmonella suş-
ları hospitalizasyon süresince tespit edilmiş olup, po-
liklinik başvuruları sırasında hospitalizasyona karar
verilen hastalardan izole edilen suşlar poliklinik izo-
latları olarak alınmışlardır. Dışkıdan izolasyon selek-
tif ve zenginleştirici besiyerleri (EMB, SS, Selenit F)
kullanılarak konvansiyonel yöntemlerle yapılmış,
üreyen tüm suşlar biyokimyasal özellik ve antiserum-
lar (Difco) ile serolojik olarak gruplandırılmıştır[5,6].
Kan kültürlerinden izolasyon için sıvı besiyeri (Sig-
nal-Oxoid) kullanılmış, şüpheli kolonilerde identifi-
kasyon yukarıda tarif edildiği gibi yapılmıştır. 

Bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri “Nati-
onal Committee for Clinical Laboratory Standards
(NCCLS)” önerileri doğrultusunda disk difüzyon tek-
niği ile yapılmıştır. Daha sonra çift disk sinerji yönte-
miyle ESBL varlığı araştırılmıştır[7,8]. 

İstatistiksel analizler Ki-kare testi ile yapılmıştır.

BULGULAR

Yetmiş hastaya ait Salmonella suşlarının, kan
izolatı olan bir tanesi dışında tümü dışkı örneklerin-

den elde edilmiştir. İzolatların 39 tanesi poliklinik
hastalarına, 31’i ise serviste yatan hastalara aittir.
Biyotiplendirme ve serotiplendirme sonrasında 57
suş serogrup b, kan izolatının da dahil olduğu 10 suş
serogrup d ve 3 suş ise S. typhi olarak bulunmuştur. 

Tümü ampisilin dirençli olan 70 Salmonella su-
şunun 24 (%34.3)’ünde ESBL pozitif olduğu tespit
edilmiştir. ESBL pozitifliği için servis ve poliklinik suş-
ları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p= 0.0034).
Servis ve poliklinik izolatlarının ESBL yapım oranla-
rı Tablo 1’de, servislerden izole edilen ESBL pozitif
ve negatif Salmonella suşlarının izole edildikleri ye-
re göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Serolojik
gruplara göre ESBL varlığı Tablo 3’te gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar ilk kez
1983 yılında Almanya’da bir Klebsiella izolatında
tarif edilmelerinin ardından özellikle hastane köken-
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Tablo 2. Servislerden elde edilen ESBL pozitif ve
negatif Salmonella suşlarının izole edildikleri
yerlere göre dağılımı 

ESBL ESBL 
pozitif negatif

• Bebek infeksiyon katı 10 4

• Yenidoğan-süt çocuğu 3 7

• Çocuk cerrahisi 3 2

• Çocuk dahiliye - 1

• Bilinmeyen 1 -

Tablo 3. Salmonella türlerinde serotiplerine gö-
re ESBL dağılımı

Serogrup b Serogrup d S. typhi

• ESBL pozitif 19 5 -

• ESBL negatif 38 5 3

• Toplam 59 10 3

Tablo 1. Servis ve poliklinikten izole edilen Salmonella türlerinde ESBL dağılım oranları

Servis izolatları (n= 31) Poliklinik izolatları (n= 39)

ESBL pozitif ESBL negatif ESBL pozitif ESBL negatif

n % n % n % n %

17 54.8 14 45.2 7 17.9 32 82.1



li Enterobacteriaceae suşlarında hızla yayılmaya baş-
lamıştır. Klebsiella ve Enterobacter türleri ile E. co-
li’de daha çok rastlanan bu enzimlerin Salmonella
türlerinde varlığı artan oranlarda bildirilmektedir[9-14].
ESBL üreten ilk Salmonella türleri 1984 ve 1987
yılında Fransa’dan (Salmonella typhimurium) bildi-
rilmiştir. Bunu Tunus (1988, S. wien) ve Arjantin
(1991 S. mbandaca) izlemiştir[10-12]. Ülkemizde ise
bu konuda yapılan ilk bildirimler Vahaboğlu ve arka-
daşlarına ait olup; 1993 yılında iki ayrı çocuk hasta-
da ESBL yapan Salmonella paratyphi b izole edil-
miştir[13]. Sonraki yıllarda Hindistan, Fas, İspanya,
Arjantin ve Slovak Cumhuriyeti’nden ESBL pozitif
suşlar bildirilmiştir[10,14-17]. 

Enterobacteriaceae ailesinde ESBL yapımını in-
dükleyen faktörler arasında; yoğun bakım ünitesinde
yatma, invaziv ve cerrahi işlemler, uzun süreli hospi-
talizasyon ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin kulla-
nılması yatmaktadır[18]. ESBL pozitif Salmonella
türlerinin çoğu hijyen koşullarının iyi olmadığı ülke-
lerden bildirilmektedir. Salmonella türlerinde bu du-
rumu belirleyen faktörlerden bazıları, gelişmiş bölge-
lerde pediatrik yoğun bakım ünitelerinin durumu,
özellikle duyarlı konakçıda fekal oral bakteriyel geçi-
şin kolay olmasını akla getirmektedir[19]. Bizim çalış-
mamızda da servis izolatlarında enzim pozitifliği ora-
nının poliklinik izolatlarına göre daha yüksek olması-
nın nedeni muhtemel hastalar arası geçişin kolaylığı
olabilir. Hastane içerisinde infeksiyon kontrol ön-
lemlerinin alınması, taşıyıcıların tespit edilmesi ile
hastalar arası dirençli mikroorganizmaların yayılımı
engellenebilecektir.

ESBL enzimleri başlıca TEM ve SHV kökenli en-
zimlerdir. Salmonella türlerinde en sık rastlanan
ESBL türleri ise SHV-2, CTX-2, CTX-M2, TEM-27,
CTX-M5, ve PER-1’dir[20,21]. Bizim çalışmamız rutin
laboratuvar koşullarında planlandığı için ileri incele-
meler yapılamamıştır. Enzim profillerinin çıkartılma-
sı epidemiyolojik açıdan faydalı olabilirdi. 

Başlangıçta tanımlanan ESBL pozitif enterobak-
ter türleri hastane kökenli iken tüm dünyada geniş
spektrumlu sefalosporinlerin yaygın kullanımı nede-
niyle artık hastane dışında izole edilen suşlarda da
ESBL yapımına rastlanmaktadır[22]. Bu antibiyotikle-
rin kümes hayvancılığı sektöründe kullanılması ile
aynı şekilde Salmonella türlerinde de dirençli suşla-
rın ortaya çıkması ve ESBL pozitif türlerin artması
kaçınılmaz olacaktır.

Salmonella gastroenteritleri bilindiği gibi bazı
özel durumlar haricinde antimikrobiyal tedavi gerek-
tirmez. Öte yandan özellikle sistemik infeksiyonlara

yol açan S. typhi ve S. typhimurium suşlarında za-
manla ortaya çıkacak ESBL pozitifliği gerekli haller-
de tedaviye dirençli infeksiyonlar konusunda tehdit
edici olmaktadır. Unutulmaması gereken diğer bir
konu da direnç genlerinin büyük plazmidlerle taşınıp
çoklu dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına neden
olmasıdır. Salmonella infeksiyonlarının özellikle belli
dönemlerde salgınlar halinde rastlandığı ülkemizde
bu konu önemli bir halk sağlığı problemi olarak kar-
şımıza çıkacaktır. Laboratuvar pratiğinde ESBL po-
zitif suşların tespiti her zaman kolay olmamakta-
dır[23]. ESBL araştırılmasını rutinde uygulamayan la-
boratuvarların özellikle hastane suşlarında, sistemik
infeksiyonlardan elde edilen izolatlarda ve yenido-
ğan infeksiyonlarında ESBL varlığını araştırması uy-
gun olacaktır.
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