
Stenotrophomonas maltophilia, ilk olarak 1958
yılında Hugh tarafından oral karsinomalı bir has-

tanın boğaz kültüründen izole edilmiştir[1]. 1993 yı-
lına kadar Pseudomonadaceae ailesi içerisinde anıl-
makta iken, 1993 yılından itibaren tek üyesi S. mal-
tophilia olan Stenotrophomonas genusu içerisine
alınmıştır[2].

Gram-negatif, sporsuz, düz veya hafifçe kıvrık
morfolojide bir basil olan S. maltophilia, 0.5-1.5 µm
uzunluktadır. Kutupsal birkaç adet flagellası sayesin-
de hareketlidir. Zorunlu aeroptur, 5°C’nin altında ve
40°C’nin üstündeki ortamlarda üremesi engellenir.
Optimal üreme ısısı 35°C olup düz, parlak, beyaz-
soluk sarı renkte koloniler şeklinde üreme gösterir[3].

S. maltophilia doğal çevreden, su kaynakların-
dan ve hastane ortamından izole edilebilen bitki kö-
kü ilişkili mikroorganizmalardandır. Buğday, yulaf,
salatalık, mısır ve patatesin rizosferinden izole edil-
miştir. Tarımda fungal bitki patojenlerine karşı biyo-
lojik kontrol ajanı olarak da kullanılmaktadır. S. mal-
tophilia’nın da dahil olduğu rizobakteriler, kendi
ürettikleri antibiyotiklere ve diğer rizobakteriler tara-
fından üretilenlere karşı doğal olarak direnç göster-

mektedirler[4-6]. S. maltophilia’nın, alteramid A ve
maltofilin isimli makrosiklik yapıda antibiyotikleri
yaptığı tespit edilmiştir[7].

S. maltophilia, özellikle immünsüprese veya de-
bil hasta grubunda, yüksek mortalite oranlı hastane
infeksiyonlarına sebep olması ile son 10 yılda önemi
giderek artan bakteriler arasındadır. Bunda immün-
süpresif hastaların hospitalizasyonundaki artış,
transplant ve kanser cerrahisi gibi komplike cerrahi
girişimlerde artış, intravenöz kateterlerin kullanımı
ve özellikle beta-laktam grubu başta olmak üzere yo-
ğun antibiyotik ve kortikosteroid kullanımının büyük
etkisi vardır. S. maltophilia bakteremi, endokardit,
solunum sistemi ve santral sinir sistemi infeksiyonla-
rı; konjunktivit, keratit, dakriosistit gibi oküler infek-
siyonlar; üriner ve gastrointestinal sistem infeksiyon-
larında etken olarak saptanmıştır. Bakterinin, çoğu
beta-laktam olmak üzere pekçok antibiyotiğe doğal
olarak direnç göstermesi, gümüş kaplı kateterlere
toleransının varlığı hastane ortamında diğer potansi-
yel patojenlere karşı avantaj sağlamakta ve S. mal-
tophilia’ya bağlı infeksiyonlarda artışa sebep olmak-
tadır[3,8,9]. 

S. maltophilia suşlarının, günümüzde direnç me-
kanizması iyi bir şekilde karakterize edilmemiş ve de-
taylı olarak çalışılmamıştır. Fakat Pseudomonas ae-
ruginosa ve diğer gram-negatif bakterilerde varolan
kazanılmış direnç mekanizmalarının çoğuna sahip ol-
duğu tahmin edilmektedir. 
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BETA-LAKTAM GRUBU 
ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

S. maltophilia’nın beta-laktam grubu antibiyo-
tiklere direncinde rol oynayan önemli faktör, beta-
laktamaz yapımı ve azalmış dış membran permeabi-
litesidir[10-12]. Beta-laktamaz yapımının ilk zamanlar
düşünüldüğü kadar basit olmadığı takipte yapılan ça-
lışmalarla anlaşılmıştır. 1980’li yılların başında yapı-
lan çalışmalar, iki farklı beta-laktamaz yapımını orta-
ya koymuştur (L1 ve L2)[13,14]. L1 enzimi, 4 eşit
subunitin tetramerinden oluşmaktadır ve beta-lak-
tam sınıfı ilaçların çoğunu farklı katalitik etkinlik ile
hidrolize edebilmektedir. Aktif bölgesinde Zn+2 ba-
ğımlıdır. L1’deki çinko kısmı, Co+2, Ni+2, Cd+2 ile
yer değiştirebilir ancak bu enzimler, “native” enzim-
den daha düşük aktivite gösterir[15,16]. Özellikle pe-
nisilinaz aktivitesine sahiptir, karbapenemleri hidro-
liz edebilirken, aztreonamı hidroliz edemez. Klavula-
nat gibi beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı değildir,
ama merkaptoasetik asit tiolester deriveleri ile diğer
metallo-beta-laktamazlar gibi inhibe olduğu gösteril-
miştir[17]. L1 enziminin aksine L2 enzimi, “native”
halinde dimer yapıdadır ve serin aktif alanına sahip
bir enzimdir. L2 enziminin aminoasit sekansı, TEM
sınıfı beta-laktamazlar ile çok yakından ilişkili bulun-
muştur[18]. Esas olarak sefalosporinaz aktivitesi gös-
terirken, L1 enziminin aksine aztreonamı da hidro-
liz edebilmektedir[14]. L1 enzimine benzemeksizin
L2 enzimi beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlıdır.
Bu duyarlılık, tazobaktam ve sulbaktamdan daha çok
klavulanata karşıdır. Her iki enzim de kromozomal
olarak kodlanır ve beta-laktamların kullanımı sonu-
cunda her ikisinin ekspresyonunun birkaç yüz kat
arttığı, yani indüklenebilir özellikte olduğu gösteril-
miştir[18,19]. Ayrıca, her iki enzimin de regülatuar
komponentleri paylaştıkları, bundan dolayı indüksi-
yon veya mutasyonların her iki beta-laktamazı da eş
zamanlı etkilediği gösterilmiştir[10].

S. maltophilia’nın beta-laktamaz yapımındaki
heterojenitesi 1990 yılında bildirilmiş olup, 20 klinik
izolatta yapılan çalışma ile bakterinin ilave beta-lak-
tamazlarının varlığı tanımlanmıştır[20-22]. Daha sonra
bunu teyid eden 2 farklı çalışma daha yayınlanmıştır.
Onyedi klinik izolatta yapılan bir çalışmada, 7’sinde
metallo-beta-laktamaz, 8’inde serin-beta-laktamaz
varlığı ve kan kültüründen izole edilen 7 izolatta ya-
pılan bir başka çalışmada 1’i metallo-beta-laktamaz,
3’ü serin-beta-laktamaz olmak üzere 4 izolatta beta-
laktamaz yapımı gösterilmiştir[21,23]. Denton ve ar-
kadaşları, aynı genotipteki izolatlarda farklı beta-lak-
tam minimal inhibitör konsantrasyonu (MIC) değer-

lerinin, beta-laktamaz ekspresyonundaki farklılıklarla
ilişkili olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca aynı ça-
lışmacılar, L1 enzimi ile hidrolize olan meropenem
ve L2 enzimi ile hidrolize olan seftazidimin MIC de-
ğerleri arasındaki korelasyonun, daha önce Akova
ve arkadaşlarının öne sürdüğü şekilde L1 ve L2 en-
zimlerinin genetik kontrolünün bağlantılı olduğunu
destekler nitelikte bir bulgu olduğunu da vurgulamış-
lardır[10]. Ancak aynı çalışmada, klinik ve çevresel
S. maltophilia izolatları arasında genotip, beta-lak-
tam MIC düzeyleri, izole edilen beta-laktamazların
izoelektrik noktaları açısından belirgin bir korelasyo-
nun olmadığı ve beta-laktam antibiyotiklere direncin
oldukça kompleks ve daha ileri çalışmaları gerektire-
cek mekanizmalardan kaynaklanabileceği de öne sü-
rülmüştür[24].

Avison ve arkadaşları, S. maltophilia’da TEM ti-
pi beta-laktamaz varlığını araştırmışlar ve bir klinik
izolatta (J675Ia) ampisilini hızla hidrolize eden bir
enzim saptamışlardır. Bu enzimin, serin-beta-lakta-
maz inhibitörleri olan klavulanik asit ve BRL42715
ile tamamen inhibe olduğunu, fakat metallo-beta-
laktamazları inhibe eden EDTA’dan etkilenmediğini
ve serin aktif alanına sahip olduğunu göstermişlerdir.
Yine aynı araştırmacılar tarafından, S. maltophilia
J675Ia izolatında konstitütif olarak eksprese edilen
bir beta-laktamaz geni klonlanmıştır. Bu genin DNA
sekans analizi blaTEM-2 ile eş olduğu ve eksprese
olan enzimin, TEM-2 ile aynı aminoasit sekansına
sahip Bush tip 2a penisilinaz olduğu gösterilmiştir.
blaTEM geni J657Ia izolatının genomunda yeni bir
Tn1/Tn3 tip transpozon içerisindedir ve transpo-
zon, konjugatif plazmid aracılığı ile mobilize edilerek
Escherichia coli’ye transfer edildiğinde yüksek dü-
zey ampisilin direnci sağlamıştır. Bu çalışma, S. mal-
tophilia’daki transpozon-mediated TEM beta-lakta-
mazını ilk tanımlayan ve bu önemli klinik patojenin
hastane ortamında mobil beta-laktamaz genleri için
bir rezervuar olabileceğini ilk kanıtlayan çalışma ol-
ması açısından ayrı önem taşımaktadır[25].

Avison ve arkadaşları, bu çalışmayı takiben 10
S. maltophilia suşunun hepsinde L1 ve L2 beta-
laktamaz genlerini içeren yaklaşık 200-kb plazmid
izole etmişlerdir[26]. Bu 10 izolattaki L1 geninin se-
kans analizi, daha önce klonlanmış olan L1a ve
L1b’ye ilaveten, yeni 3 genin (L1c, L1d, L1e) varlı-
ğını ortaya koymuştur[16,22]. L1e’nin, L1a ile karşı-
laştırıldığında, imipenem ve nitrosefini hidroliz etme-
de belirgin olarak farklı kinetik özelliklere sahip
olduğu, L1c ve L1d’nin ise L1a ile benzer hidroliz
özelliklerine sahip olduğu saptanmıştır. Daha önce
sekans analizi yapılmış olan L2a’ya ilaveten, aynı
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izolatlardan 3 adet yeni L2 geni (L2b, L2c, L2d) de
sekanslanmıştır[18]. L1 ve L2’nin plazmid üzerinde
lokalize olması, klinikte sorun yaratan diğer gram-
negatif bakterilere yayılımı da mümkün kılmakta-
dır[26]. 

Penisilin ve sefalosporinlerin bakteri hücre memb-
ranı içerisine iyi difüze olamamasının da bu bileşiklere
karşı dirençte rol oynayabileceği ileri sürülmüş-
tür[27,28]. Ancak bunun sebebinin porin kanallarında-
ki kalitatif farklılıklardan mı yoksa, kantitatif farklılık-
lardan mı kaynaklandığı açıklık kazanmamıştır.

Daha yakın zamanda, transfer edilebilir sefalos-
porin ve aztreonam direnci, 5.6 kb plazmid ile ilişki-
li transfer edilebilir penisilin ve sefazolin direnci de
bildirilmiştir. Transfer edilebilir karbapenem direnci
ise bildirilmemiştir[29-31]. 

S. maltophilia’nın meropeneme daha düşük
MIC düzeylerinin sebebi bilinmemektedir. Ancak, L1
beta-laktamazının azalmış indüksiyonundan kaynak-
lanabileceği düşünülmüştür[10]. Howe ve arkadaşları,
hem meropenem hem de imipenemin L1 enzimini
indüklediğini göstermişlerdir[32]. Meropenemin, imi-
penemden daha yüksek aktiviteye sahip olması, he-
def farklılığından veya meropeneme artmış memb-
ran permeabilitesinden kaynaklanabileceği gibi, pek-
çok araştırmacı tarafından gösterildiği gibi duyarlılık
sonuçlarının, besiyeri, inkübasyon ısısı ve süresinden
etkilenebilmesinin de bir sebep olabileceği düşünül-
müştür[33-38]. Meropeneme dirençli kısmi dereprese
mutantlar ile in vitro çalışmalar, S. maltophilia ile
gelişen infeksiyonların tedavisinde disk duyarlılık tes-
tindeki geniş inhibisyon zon çaplarına rağmen, teda-
vi amacıyla meropenemin seçilmemesi gerektiğini
düşündürmektedir.

AMİNOGLİKOZİDLERE DİRENÇ

Aminoglikozidlere direnç, aminoglikozid modifi-
ye edici enzimlerle gelişmektedir[39]. King ve arka-
daşları, aminoglikozid 6’-N-asetiltransferaz enzimi-
nin yapıldığını göstermişlerdir[40]. Vanhoof ve arka-
daşları ise 6 klinik izolatta yaptıkları çalışmada,
aminoglikozid-O-nükleotidiltransferaz ve aminogli-
kozid 6’-N-asetiltransferaz enziminin varlığını bir
izolatta göstermişlerdir, fakat sorumlu tutulan gen-
ler tanımlanmamıştır[41]. Lambert ve arkadaşları ta-
rafından S. maltophilia’daki 6’-N-asetiltransferaz
kodlayan kromozom üzerinde lokalize aac(6’)-Iz geni
tanımlanmıştır[42]. Bu gen muhtemelen zayıf bir şe-
kilde eksprese edilmektedir ve bu türlerdeki amino-
glikozid direncine sebep olmaktadır. 6’-N-asetiltrans-
feraz enzimi amikasin, isepamisin, netilmisin ve tob-
ramisine direnci sağlamakta, ancak gentamisin di-
rencine sebep olmamaktadır. 

“Uptake” azalması da aminoglikozidlere direncin
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Isı bağımlı ami-
noglikozid direncinin, dış membran proteinlerindeki
[Outer Membrane Protein (OMP)] değişikliklerden
kaynaklandığı düşünülmüştür[43]. S. maltophilia’nın
30°C’de kültüre edildiğinde 37°C’ye göre gentami-
sine daha dirençli olmasının, 55-57 kDa’lık yeni bir
OMP’nin varlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir[43,44].
Ancak, ısı bağımlı ve bağımsız olmak üzere direnç
sergileyen suşlardan elde edilen son kanıtlar,
direncin lipopolisakkarid zincirinin O tarafındaki de-
ğişikliklere sekonder oluşan hücre yüzey değişiklikle-
rinden kaynaklandığını ortaya koymuştur[41,44,45].
Lipopolisakkaridin fosfat içeriğinde gelişen değişik-
liklerin, daha düşük ısı düzeylerinde azalmış aminog-
likozid duyarlılığı ile uyumlu olduğu saptanmıştır[37]. 

ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ
[MULTIDRUG RESISTANCE (MDR)]

Alonso ve Martinez, antibiyotiklere duyarlı klinik
suş olan D457’nin MIC değerlerinin hafifçe üzerin-
de tetrasiklin içeren selektif Luria-Bertani agarda
izole edilen dirençli mutant D457R suşunda, çoklu
ilaç direnç sisteminin varlığını göstermişlerdir[11].
MDR bakteriyel sistemi, kriptik efluks pompalarının
aşırı ekspresyonu ile ilişkili olarak tanımlanmıştır.
Çalışmada kullanılan dirençli mutantın seçiminde
kullanılan tek antibiyotik tetrasiklin iken, yapısal ola-
rak ilişkisiz antibiyotiklerin MIC düzeylerinde de artış
gözlenmesi, dirençli mutant D457R’de Fukuoka ve
arkadaşları tarafından tanımlanan 54 kDa’lık yeni
OMP’nin (OMP54) varlığının ve MDR fenotipi ile
bağlantılı efluks pompa sisteminin ekspresyonunun
bir sonucu olduğuna bağlanmıştır[46]. Bu sistem ki-
nolonlar, tetrasiklin ve kloramfenikol için etkilidir
ama aminoglikozid veya beta-laktamlara etkisizdir.
Tetrasiklinin MIC düzeyinde orta düzeyde artışla bir-
likte, kinolonların MIC düzeyinde daha yüksek artış
görülmesi ayrıca önemlidir. Minosiklin ve doksisikli-
nin, tetrasikline göre çok daha iyi etkinlik gösterme-
si de özellikle dikkat çekicidir[47]. Yine Alonso ve
Martinez tarafından daha sonra, S. maltophilia’nın
D457R dirençli mutantında SmeDEF “multidrug”
efluks pompasının varlığı gösterilmiştir[48]. Sme-
DEF’in daha önce diğer gram-negatif bakteriler için
tanımlanmış olanlara benzer şekilde antibiyotik ef-
luksunda etkili olduğu saptanmıştır. SmeDEF opero-
nunun gen organizasyonu gram-negatif bakterilerin
diğer efluks sistemlerinin operonlarınınkine benzer
şekildedir[49,50]. Salisilat benzeri bazı moleküller, sol-
ventler, ağır metaller gibi bazı toksik maddeler tara-
fından SmeDEF MDR efluks sisteminin aktifleşebil-
diği de ortaya konmuştur[51,52].
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Ayrıca Zhang ve arkadaşları, S. maltophilia’da
daha önce P. aeruginosa için karakterize edilen ile
immünolojik olarak ilişkili birkaç farklı MDR deter-
minantının varlığını da göstermişlerdir[53]. Alonso ve
Martinez, SmeDEF multidrug efluks pompasının
varlığını klinik izolatlarda da araştırmışlar ve bütün
izolatlarda bu pompanın varlığını göstermişlerdir.
Suşların SmeDEF’i aşırı ekspresyonu ile tetrasiklin,
kloramfenikol, eritromisin ve kinolon direnci arasın-
da korelasyon olduğunu da saptamışlardır[54]. 

Diğer gram-negatif bakteriler gibi S. maltophilia
da eritromisine düşük duyarlılık gösterir. Bu, azalmış
membran permeabilitesi ve ilacın aktif efluksu saye-
sinde gerçekleşmektedir. Eritromisine azalmış duyar-
lılığa sebep olan mekanizmaları ortaya koymak ama-
cı ile eritromisin direncini sağlayan DNA bölgesini
duyarlı E. coli suşuna klonlayan araştırmacılar, bu
bölgenin Staphylococcus aureus’ta daha önce bulu-
nan genler ile eş yapıda olduğunu gözlemlemişlerdir.
Bu genler; makrolid fosfotransferaz (mphBM), kad-
miyum efluks determinant (cadA) ve transkripsiyo-
nunu regüle eden cadC genini içermektedir. Çalış-
macılar, bu determinantların muhtemelen, bir trans-
pozondan orjin alarak, gen transferi yolu ile gram-
pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar arasında
antibiyotik direncinin aktarımına sebep olduğunu ile-
ri sürmüşlerdir[55]. 

Kinolonlar S. maltophilia’nın orta düzeyde du-
yarlı olduğu antibiyotikler iken, son yıllarda yüksek
düzeyde dirençli suşlarda artış olmuştur[56-58]. Bu ar-
tış özellikle 2. kuşak kinolonlara karşı iken, yeni ku-
şak kinolonlarda yüksek oranda duyarlılık bildiril-
mektedir[47,58-60]. S. maltophilia’da OMP’lerdeki
kalitatif ve kantitatif değişiklikler, kinolonlara direnç-
le ilişkili bulunmuştur[56]. OMP54’ün varlığına ilave-
ten, hücresel zarfların intrensek permeabiliteleri ve
giraz enzimindeki mutasyonların da dirençte etkisi
olduğu saptanmıştır[11]. Lesco-Bornet ve arkadaşları
tarafından kinolon dirençli suşlarda kloramfenikol ve
doksisikline çapraz direnç varlığı da gösterilmiştir[56]. 

Çalışmaların çoğunda trimetoprim-sülfametoksa-
zol, tikarsilin/klavulanat ve minosiklin bakterinin du-
yarlılığı en yüksek olan antibiyotikler olarak bulun-
muştur[47,58,61]. Trimetoprim-sülfametoksazol ile ya-
pılan duyarlılık çalışmalarında elde edilen değişik so-
nuçlarda, kullanılan metod ve eşik değer farklılığı bü-
yük oranda etkili bulunmuştur[15,47,62]. Trimetoprim-
sülfametoksazol direncinde artışın antibiyotik kulla-
nımına paralel olduğu gösterilmiştir[58]. S. maltophi-
lia infeksiyonlarının tedavisinde trimetoprim-sülfa-
metoksazol ve tikarsilin/klavulanat ile başarılı sonuç-
lar alınmıştır. Trimetoprim-sülfametoksazol kombi-

nasyonunun bakteriyostatik etkili olması nedeni ile,
çoğu çalışmacı tarafından tolere edilebilir maksimum
düzeyde kullanılması gerektiği ya da tikarsilin/klavu-
lanat veya geniş spektrumlu sefalosporin ile kombi-
ne kullanılmasının yararı vurgulanmıştır[3,58]. 

Yapılan duyarlılık çalışmalarında, S. maltophilia
trimetoprim-sülfametoksazole %71-98, tikarsi-
lin/klavulanata %35-84.5, tikarsiline %26-40.6, pi-
perasilin/tazobaktama %45.5-56, piperasiline %12-
36.8, seftriaksona %0-10.3, seftazidime %11-77.4,
sefepime %46.5-55.5, aztreonama %8-32.3, imipe-
neme %0-29, meropeneme %12, kloramfenikole
%49-64.6, tetrasikline %14-41, doksisikline %79-
99, minosikline %97-100, amikasine %19-62, gen-
tamisine %19-47, tobramisine %23-47.7, siproflok-
sasine %7-78, ofloksasine %13-95, levofloksasine
%97-98, sparfloksasine %78-95.7, gatifloksasine
%91-97, grepafloksasine %95.4-97.7, moksifloksa-
sine %93.4-96.4 ve trovafloksasine %93.5-96.4
oranlarında duyarlı bulunmuştur[38,47,56-60,63-65].

S. maltophilia’nın sebep olduğu infeksiyonların
tedavisi sergilediği MDR nedeni ile güçtür. İntrensek
direnci oluşturan azalmış membran permeabilitesi,
efluks pompalarının ekspresyonuna ilaveten, antibi-
yotikleri inaktive edici enzimlerin varlığı gösterilmiş-
tir. Son olarak ortaya konulan gen transferinin, S.
maltophilia gibi nozokomiyal patojenlerdeki kaza-
nılmış antibiyotik direnci için önemi büyüktür. Di-
renç mekanizmaları, neden olduğu infeksiyonlar ve
tedavisinde yaşanan sorunlar nedeni ile S. maltop-
hilia’nın identifikasyonu ve duyarlılık araştırmaları
özel önem arz etmektedir. Gelecekte bakterinin no-
zokomiyal rezervuarları ve geçiş yollarına yönelik ila-
ve çalışmaların yapılması, etkili infeksiyon kontrol
önlemlerinin oluşturulması açısından esas teşkil ede-
cektir. 
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