
Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)’lar,
TEM ve SHV gibi beta-laktamazlardan köken alan,
sefamisinler ve karbapenemler dışında tüm oksimino
sefalosporinler ve monobaktamları hidrolize eden
enzimlerdir[1-4]. 1980’li yıllarda geniş spektrumlu se-
falosporinlerin kullanıma girmesinden sonra, özellik-
le hastane infeksiyonu etkeni gram-negatif basiller-
de, bu ilaçlara direnç gelişimi sağlayan plazmid ba-
ğımlı GSBL’lerin varlığı gösterilmiştir. İlk kez 1984
yılında Klebsiella pneumoniae suşunda rapor edi-

len GSBL, büyük plazmidler tarafından kodlanmak-
ta ve çoklu direnç determinantlarını taşımaktadır[5].
GSBL üretimi Enterobacteriaceae türlerinin çoğun-
da bulunmakla birlikte, yaygın olarak Klebsiella tür-
lerinde görülmekte olduğu bildirilmektedir. Bunun
nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı araştır-
macılar Klebsiella türlerinde GSBL üretiminin fazla
olmasını, spontan mutasyonun bu ailedeki diğer tür-
lerden daha fazla görünüyor olmasına bağlamakta-
dır. Enterobacter, Escherichia coli, Proteus ve na-
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ÖZET

Bu çal›flmada, Ocak 1998-Ocak 2000 tarihleri aras›nda, d›flk› örneklerinden elde edilen toplumsal kaynak-
l› 113 Salmonella türü aras›ndaki, genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varl›¤› “National Committee
for Clinical Laboratory Standards” standartlar› ve E-test yöntemleri kullan›larak araflt›r›lm›flt›r. Yüzonüç Sal-
monella türünün 5 (%4.4)’inde GSBL pozitifli¤i saptand›. GSBL pozitif olarak saptanan sufllar›n tamam› Salmo-
nella typhimurium olarak tan›mland›. Di¤er Salmonella türlerinde GSBL saptanmad›.
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SUMMARY

Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Salmonella Species

In this study, extended spectrum beta-lactamase (ESBL) activity was investigated in community acquired
113 Salmonella strains isolated from stool cultures according to the National Committee for Clinical
Laboratory Standards and E-test methods between January 1998-January 2000. The ratio of ESBL positive
strains were found as 4.4% (5/113). All of the ESBL positive Salmonella strains were identified as Salmonella
typhimurium. Other Salmonella species did not show ESBL activity.
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dir olarak Salmonella türlerine ait bakteriler de bu
enzimleri üretmektedir[5,6].

Salmonella infeksiyonları, gelişmiş ülkeler de
dahil olmak üzere halen tüm dünyada oldukça sık
görülen önemli infeksiyonlardır[7,8]. Salmonella tür-
lerinin neden olduğu infeksiyonların tedavisi, bu in-
feksiyonlarda yaygın biçimde kullanılan antimikrobi-
yal ajanlara karşı gittikçe artan direnç ve bu antibi-
yotiklerin toksik etkileri nedeniyle zorlaşmaktadır[8]. 

Salmonella kökenlerinde çoklu ilaç direncinin yük-
sek olması ve şimdilik çok yüksek oranda olmasa da
GSBL varlığı ve daha ötesi bu GSBL enziminin
transfer edilebilmesi, Salmonella infeksiyonlarının
tedavisinde kullanılabilecek alternatif ilaçların bulun-
masını ve epidemilerin araştırılmasını zorunlu hale
getirmektedir[5,6]. Bu düşünceden yola çıkarak çalış-
mamızda, hastanemizde dışkı örneklerinden izole
edilen toplumsal kaynaklı Salmonella türlerinde
GSBL oranını tespit etmeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Mikroorganizmaların Soyutlanması ve Ta-
nımlanması

Bakteriler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikro-
biyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bakteriyoloji Labora-
tuvarı’na gelen dışkı örneklerinden izole edildi. Kla-
sik mikrobiyolojik yöntemlerle izole ve identifiye edi-
len 113 Salmonella suşu, ID 32 E stripi ile (BioMe-
rieux) API (BioMerieux) otomatize sistemde doğru-
landı. Bakterilerin serotiplendirilmesi polivalan ve
monovalan (Difco) antiserumlar kullanılarak lam ag-
lütinasyon yöntemi ile yapıldı. 

Antibiyotik Duyarlılık Testi

Salmonella spp. olarak saptanan izolatların an-
tibiyotik duyarlılık testleri “National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS)” M100-
S10 kriterleri doğrultusunda “Mueller-Hinton [MH
(Oxoid)]” besiyerinde disk difüzyon yöntemi ile yapıl-
dı[9]. Bu yöntemde kullanılan ampisilin (10 µg), aztre-
onam (30 µg), seftriakson (30 µg), seftazidim (30 µg),
meropenem (10 µg), imipenem (10 µg), kloramfeni-
kol (30 µg), sefoksitin (30 µg), sefoperazon-sulbak-
tam (75 µg-30 µg), trimetoprim-sülfametoksazol
(1.25 µg-23.75 µg), siprofloksasin (5 µg) diskleri
Oxoid firmasından temin edilmiştir.

GSBL Varlığının Saptanması

GSBL varlığını saptamak amacıyla NCCLS
M100-S10 standartlarında belirtilen kriterler uygu-
landı. MH broth (Oxoid/İngiltere) besiyerinde 0.5
McFarland bulanıklığında hazırlanmış olan bakteri

süspansiyonundan, 4 mm kalınlığındaki MH agar
yüzeyine ekim yapıldı. Seftazidim (30 µg), seftazi-
dim/klavulanik asit (30/10 µg), sefotaksim (30 µg),
sefotaksim/klavulanik asit (30/10 µg) diskleri mer-
kezlerinin arasındaki uzaklık en az 20 mm olacak şe-
kilde yerleştirildi. Plağın diğer tarafına ise sefoksitin
(30 µg) ve aztreonam (30 µg) diskleri yerleştirildi.
Plak 37°C’de 24 saat inkübe edildi. Sefoksitine du-
yarlı seftazidim ya da sefotaksime dirençli ve seftazi-
dim ya da sefotaksim ile seftazidim/klavulanik asit,
sefotaksim/klavulanik asit diski arasında ≥ 5 mm’lik
artış GSBL için pozitif olarak kabul edildi[9,10]. 

GSBL pozitif bulunan ve şüphelenilen izolatlar
seftazidim/seftazidim-klavulanik asit (E-test ESBL,
AB Biodisk, Sweden) E-test stripleri kullanılarak tek-
rar değerlendirildi. 

E-test ile GSBL Araştırılması

E-testi, sayısal değerler üreterek antimikrobiyal
duyarlılık testini kantitatif hale getirir. E-test yapılır-
ken ince, asal nitelikte, gözeneksiz, 5 mm genişliğin-
de ve 50 mm uzunluğunda plastik bir şerit kullanılır.
Şeridin bir tarafında µg/mL cinsinden okuma olana-
ğı sağlayan minimal inhibitör konsantrasyonu (MIC)
okuma cetveli bulunur. Taşıyıcının diğer tarafına ku-
rutulmuş ve stabilize edilmiş antibiyotik önceden be-
lirlenmiş eksponansiyel bir gradient oluşturacak şe-
kilde, en büyük yoğunluktan ve en az yoğunluğa
doğru olacak şekilde yerleştirilmiştir. Gradient, anti-
biyotiğe göre 0.016 ile 256 µg/mL ya da 0.002 ile
32 µg/mL arasında devamlı bir konsantrasyon ara-
lığından oluşur. Bu aralık, geleneksel MIC yöntemin-
de 15 adet iki-misli dilüsyona karşılık gelir.

Testin uygulanmasında bakterinin 0.5 McFarland
bulanıklık süspansiyonu hazırlandı. İnokülumun bu-
lanıklığını ayarladıktan sonra 5 dakika içinde MH
agar plağının kurutulmuş yüzeyine eküvyonu sürerek
inokülasyon yapıldı. Şeritler yerleştirilmeden önce
fazla yüzey neminin emilmesi için kapağı kapatıp 10
dakika beklendi. Pens kullanarak şeridin alt ucu agar
yüzeyin karşısına, MIC cetveli yukarı bakacak şekil-
de bir açıyla ve en büyük yoğunluk plağın dış sınır
çizgisine gelecek biçimde tutularak agarın yüzeyine
bırakıldı. Beş dakika içinde 35°C inkübatöre yerleş-
tirildi, 24 saat sonra gerekli inkübasyon zamanı do-
lup bakteriyel üreme görünür duruma gelince, E-test
şeriti ve zon sınırının kesişme hattındaki MIC değeri
okundu. E-test yöntemi ile, seftazidim-klavulanik
asitte seftazidime göre iki katlık seri dilüsyonda ≥ 3
katlık bir MIC azalması, GSBL pozitifliği olarak de-
ğerlendirildi[9]. 
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BULGULAR

Toplumsal kaynaklı dışkı örneklerinden izole edi-
len 113 Salmonella izolatı O antijenlerine göre
gruplandırıldı, b, d ve i H antiserumları kullanılarak
da S. typhimurium, Salmonella paratyphi b ve
Salmonella typhi olarak tanımlandı. NCCLS kriter-
lerine göre ve E-test yöntemi ile Salmonella izolatla-
rının 5 (%4.4)’inde GSBL pozitifliği saptandı. GSBL
oluşturan Salmonella izolatlarının tamamı S. typhi-
murium olarak tanımlandı. Diğer Salmonella izo-
latlarında ise GSBL pozitifliği saptanmadı (Tablo 1).

GSBL pozitif olarak saptanan ve bu yönden şüp-
heli olan suşlar E-test ile GSBL yönünden tekrar test
edildi, sonucun değişmediği görüldü (Tablo 2).

GSBL pozitif olan S. typhimurium izolatlarının
tamamı ampisilin, aztreonam, seftriakson, seftazi-
dim ve kloramfenikole, 1’i trimetoprim-sülfametok-
sazole dirençli yine izolatların tamamı meropenem,
imipenem, sefoksitin ve siprofloksasine, 4’ü trime-
toprim-sülfametoksazole duyarlı olarak saptanmıştır. 

GSBL pozitif olarak saptanan 5 S. typhimurium
izolatının antimikrobiyal ajanlara direnç durumu
Tablo 3’te gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Gram-negatif bakterilerin beta-laktam antibiyo-
tiklere dirençlerinde en önemli mekanizmalardan bi-
risi de beta-laktamaz üretimidir[3,11]. Beta-laktamaz-
lar kromozomal olabildiği gibi, plazmid ya da trans-
pozonlar tarafından da taşınabilmektedir. Plazmid
kaynaklı beta-laktamazlardan olan ve son yıllarda
önemi gittikçe artan GSBL, ilk kez 1984 yılında
K. pneumoniae suşlarında tespit edilmiştir ve bugün
diğer Enterobacteriaceae familyası üyeleri arasında
da yaygın bir şekilde görülmektedir[3,5,12]. Salmo-
nella türleri arasında GSBL ilk kez Fransa’da 1984
yılında S. typhimurium suşunda saptanmış ve daha
sonra 1988 yılında Tunus’ta S. wien suşunda, 1991
yılında Arjantin’de S. typhimurium suşunda görül-
müştür[5,6].

Ülkemizde GSBL varlığı Klebsiella pneumoniae
suşları başta olmak üzere Enterobacter spp. ve Esc-
herichia coli suşlarında yaygın bir şekilde, Salmonel-
la ve Citrobacter türlerinde ise daha az sıklıkta sap-
tanmıştır[6,13-17]. 

Dönmezdemir ve arkadaşlarının yaptıkları bir ça-
lışmada, 79 Salmonella türünün hiçbirisinde GSBL
saptanamazken, Kılıç ve arkadaşlarının yaptıkları bir
çalışmada %4 olarak saptanmıştır[18,19]. Bizim çalış-
mamızda toplumsal kaynaklı 113 Salmonella izola-
tının 5 (%4.4)’inde GSBL varlığı saptanmıştır. GSBL
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Tablo 2. E-test ile GSBL varlığı saptanan S. typhi-
murium izolatlarında MIC değerleri

S. typhimurium Seftazidim Seftazidim-klavulanik 
no (µg/mL) asit (µg/mL)

1 32 0.064

2 32 0.19

3 32 0.19

4 32 0.094

5 32 0.19

Tablo 1. Salmonella izolatlarında GSBL oluştur-
ma sıklığı

Sayı GSBL pozitifliği 
Salmonella (n) (n)

• S. paratyphi b (grup B) 29 0

• S. typhimurium (grup B) 30 5

• S. typhi (grup D) 18 0

• Salmonella grup D 
(nontyphi) 25 0

• Salmonella grup C 8 0

• Salmonella grup A 3 0

• Toplam 113 5

Tablo 3. S. typhimurium izolatlarının antimikrobi-
yal ajanlara direnç durumu

Dirençli Duyarlı
Antibiyotikler (n) (n)

• Ampisilin 5 0

• Aztreonam 5 0

• Seftriakson 5 0

• Seftazidim 5 0

• Meropenem 0 5

• İmipenem 0 5

• Kloramfenikol 5 0

• Sefoksitin 0 5

• Sefoperazon-sulbaktam 0 5

• Trimetoprim-sülfametoksazol 1 4

• Siprofloksasin 0 5



pozitif olan bu suşların tamamı diğer çalışmalarda da
olduğu gibi S. typhimurium olarak tanımlanmıştır.
Bizde ve diğer iki çalışmada GSBL oranının düşük
olması ya da hiç olmaması çalışmaya alınan bakteri-
lerin toplumsal kaynaklı olmasına bağlanabilir[18,19].
Hastanelerde antibiyotik kullanımının fazla olduğu
ünitelerden izole edilen suşlarla çalışıldığında bu ora-
nın daha fazla olduğu gösterilmiştir. Nitekim bir ça-
lışmada, yatan hastalardan izole edilen Salmonella
suşları arasında GSBL oranı %43 bulunurken, ayak-
tan hastalarda bu oran %8 olarak saptanmıştır[12].
Ülkemizde Kuzucu ve arkadaşlarının hastane infeksi-
yonu etkeni gram-negatif bakteriler arasında yaptık-
ları çalışmada, 5 Salmonella türünün 4’ünde, Vaha-
boğlu ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise 32
S. typhimurium’un 31’inde GSBL tespit edilmiş-
tir[20,21]. 

Daha önceki çalışmalarda GSBL bulunduran ay-
nı serotip ve biyotipe ait tüm Salmonella izolatları-
nın oksimino beta-laktamlar, gentamisin, tobramisin
ve trimetoprim-sülfametoksazole dirençli, tetrasiklin,
kloramfenikol ve kinolonlara duyarlı oldukları rapor
edilmiştir[5]. Çalışmamızda da benzer şekilde GSBL
üreten S. typhimurium izolatlarının tamamının am-
pisilin, aztreonam, kloramfenikol, seftriakson ve sef-
tazidime dirençli, imipenem, meropenem, sefoksi-
tin, sefoperazon-sulbaktam siprofloksasin ve bir ta-
nesi hariç trimetoprim-sülfametoksazole duyarlı ol-
dukları sonucuna varılmıştır. 

GSBL üreten bakteriler geniş spektrumlu sefa-
losporinlere ve aztreonama dirençli oldukları halde
rutin duyarlılık testlerinde duyarlı olarak bulunabilir-
ler. Bundan dolayı GSBL varlığı saptanamayan suş-
larda geniş spektrumlu sefalosporinlerin ve mono-
baktamların duyarlı olarak verilmesi tedavide başarı-
sızlığa neden olabilmektedir[3,22]. Bu yalancı duyarlı-
lık sorunları nedeni ile bu tip bakterilerde direncin
tam olarak saptanması için yorumlamayı sağlayacak
şekilde disk diziliminin uygulanması gerekmekte-
dir[22]. Bu yöntemler arasında en yaygın biçimde kul-
lanılan test, özel dizimli çift disk sinerji (ÇDS) yönte-
midir[3,6]. ÇDS yöntemi amoksisilin ve klavulanik
asit kombinasyonu içeren bir disk ve seftazidim, azt-
reonam, sefotaksim veya seftirakson arasında siner-
jik etkinin saptanması esasına dayanır. Üçüncü ku-
şak sefalosporin disk zonunun, klavulanik asit tara-
fından genişletilmesi GSBL varlığını gösterir[22].
NCCLS sinerji testinde aynı antibiyotiğin beta-lakta-
maz inhibitörü ile kombinasyonunun oluşturduğu
zon çapı farklılığının ≥ 5 mm olması gerekliliğini bil-
dirmektedir. Şimdiye kadar ülkemizde yayınlanan

çalışmaların çoğunda amoksisilin-klavulanik asit
kombinasyonları ÇDS yönteminde kullanılmıştır.
ÇDS yönteminden başka GSBL varlığını belirlemek
için E-test, mikrodilüsyon ve üç boyutlu yöntemler
de kullanılmaktadır. E-test yönteminin pahalı olması
nedeniyle kullanımı kısıtlıdır. 

GSBL üreten bir bakteri ile infekte hastaların kli-
niğe bildirilmesi, bu hastaların diğerlerinden ayrılma-
sı, personelin temas izolasyonu konusunda bilgilen-
dirilmesi, risk altındaki hastaların tarama kültürleri-
nin yapılmasına ilaveten, GSBL pozitif suşlar tedavi-
si pahalı ve güç hastane infeksiyonlarına neden ol-
duklarından bunların izlenmesi, ortaya çıkmaları ve
yayılımlarının önlenmesi için geniş spektrumlu beta-
laktam antibiyotiklerin dikkatli kullanılması gerek-
mektedir. 
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