
Çoklu dirençli gram-negatif basiller, birden çok
antibiyotik grubuna dirençli mikroorganizmalar-

dır. Gram-negatif bakteriler içinde en önemli hasta-
ne infeksiyonu etkenleri Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter
spp., Acinetobacter spp. ve Serratia spp.’dir[1]. 

Hastane infeksiyonu etkeni mikroorganizmalar
toplum kökenli olanlara göre antibiyotiklere daha di-
rençlidir. Hastane içinde direnç gelişmesini belirle-
yen birçok faktör bulunmaktadır. Direnç genellikle
kritik hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesi
(YBÜ) ve yanık ünitesi gibi birimlerde gelişerek has-
tanenin diğer alanlarına yayılır. “Neden YBÜ gibi
alanlar direnç gelişiminde önemlidir?” Çünkü,
YBÜ’lerde hem hasta yoğunluğu fazladır, hem de
YBÜ’ler antibiyotiklerin yoğun kullanıldığı alanlardır.
Ayrıca, yeni işlem ve araçların kullanılması, toplum-
dan ya da diğer hastanelerden dirençli mikroorga-
nizmalarla kolonize ya da infekte hastaların kabulü,
şiddetli immünyetmezlik ve ağır hastalık tablosu olan
hastaların kabul edilmesi, birimde infeksiyon kontrol
ve izolasyon işlemlerinin yetersizliği, uyumun etkisiz
olması, yaygın empirik antibiyotik kombinasyonları-
nın kullanılması ve belli bir zaman içinde bir alanda

yüksek oranda antimikrobiyal ilaç kullanımı gibi fak-
törler de diğer nedenleri kapsamaktadır[1]. 

Bir ortama, dirençli bakteri popülasyonunun ha-
kim olması farklı şekillerde olabilir. Daha önce has-
sas olan bir mikroorganizma popülasyonuna direnç-
li bir mikroorganizmanın girmesi ya da popülasyon-
da duyarlı olan bir suşun direnç kazanması (genetik
mutasyon ya da farklı suş veya türlerden direnç ge-
ninin transferi) ve dirençli subpopülasyonların seçil-
mesi ya da popülasyonda varolan dormant direnç
mekanizmasının çıkması şeklindedir[2].

Çoklu ilaç direnci açısından sorun olan gram-ne-
gatif bakteriler E. coli, Klebsiella spp., Enterobac-
ter spp., Serratia spp., P. aeruginosa ve Acineto-
bacter spp. şeklinde verilebilir. Bu makalede anılan
etkenlerde sık karşılaşılan direnç mekanizmaları ve
çözüm önerileri tartışılacaktır. 

Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarında 
Direnç Sorunu ve Çözüm Önerileri

Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) sorunu: GSBL, geniş spektrumlu beta-lak-
tamları hidrolizleyen çok sayıda beta-laktamazı içe-
rir. Sefamisinler hariç tüm sefalosporinleri, penisilin-
leri ve aztreonamı inaktive eden enzimlerdir.
GSBL’ler, klavulanik asit, tazobaktam ve daha az
oranda da sulbaktam gibi beta-laktamaz inhibitörle-
rine duyarlıdır. GSBL, sefamisinlere etkili değildir.
GSBL meydana getiren çoğu suş, sefoksitin ve sefo-
tetana hassastır. Ancak GSBL meydana getiren suş-
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lar, dış membran porin protein kaybından dolayı se-
famisinlere de dirençli olabilir[3].

GSBL ülkemizde de önemli bir sorundur. Gür ve
arkadaşlarının hastane kökenli etkenlerde yaptığı
çok merkezli çalışma Klebsiella pneumoniae suşla-
rının %33-74’ünün, E. coli suşlarının ise %0-27’si-
nin GSBL ürettiğini göstermektedir[4]. Kocazeybek,
4 hastaneyi içeren bir çalışmasında, GSBL oranını
%19.5, indüklenebilir beta-laktamaz oranını da
%13.2 olarak bulmuştur[5]. Leblebicioğlu ve arka-
daşları ise YBÜ’lerden elde edilen Klebsiella suşları-
nın yarısının GSBL ürettiğini bildirmişlerdir[6].

Çoğu GSBL’ler, TEM veya SHV türevi ve plaz-
mid kökenlidir. Şimdi 90’ın üzerinde TEM ve 25’in
üzerinde SHV tipi beta-laktamaz enzimi vardır. Bu
enzim gruplarının her ikisiyle de gen içinde seçil-
miş bölgelerde çok az nokta mutasyonu sonucu
geniş spektrumlu fenotipler gelişir. TEM ve SHV
tipi GSBL’ler plazmid kökenli ve en sık E. coli ve
K. pneumoniae suşlarında bulunmaktadır. Proteus
spp., Providencia spp. ve diğer Enterobacteriace-
ae’lar da bu enzimleri bulundurabilir[3].

TEM-1, gram-negatif bakterilerde en sık karşıla-
şılan beta-laktamazdır. E. coli’de ampisilin direnci-
nin %90’a yakını TEM-1 ürünüdür[7]. Bu enzim ar-
tan oranlarda Haemophilus influenzae ve Neisse-
ria gonorrhoeae’de görünen ampisilin ve penisilin
direncinden sorumludur. TEM-1, sefalotin ve sefalo-
ridin gibi ilk sefalosporinleri ve penisilinleri hidrolize
etme yeteneğine sahiptir. TEM-2, TEM-1’in ilk türe-
vi ve orjinal beta-laktamaz şeklinden bir aminoasidin
yer değişimi ile oluşmuştur[8]. İlk olarak 1989 yılında
bildirilen TEM-3, GSBL fenotipi gösteren ilk TEM ti-
pi beta-laktamazdır[9]. TEM enziminde oluşan ami-
noasit değişikliklerinin kombinasyonları 5.2-6.5 ara-
sında değişen izoelektrik noktaya sahip GSBL feno-
tipleri meydana getirerek seftazidim ve sefotaksim
gibi spesifik oksiimino-sefalosporinlere direnç geli-
şir[10].

TEM tipi beta-laktamazlar en sık E. coli ve
K. pneumoniae’da bulunmasına rağmen, artan sık-
lıkta diğer tür gram-negatif bakteri türlerinde de tes-
pit edilmiştir. TEM tipi beta-laktamazlar Enterobac-
ter aerogenes, Morganella morganii, Proteus mi-
rabilis, Proteus rettgeri ve Salmonella spp. gibi
Enterobacteriaceae türlerinde rapor edilmiştir. TEM
türü GSBL Enterobacteriaceae cinsi dışındaki gram-
negatif bakterilerde de gösterilmiştir. TEM-42 beta-
laktamazı P. aeruginosa suşlarında bulunmuştur[3]. 

İnhibitör dirençli beta-laktamazlar: Bu be-
ta-laktamazlar GSBL olmamasına rağmen, klasik

TEM veya SHV tipi enzimlerin türevleri olduğu için
çok kez bu grupta tartışılmaktadır. 1990’lı yılların
başlarında klavulanik aside dirençli olan beta-lakta-
mazlar tanımlanmıştır. Bu enzimlerin TEM-1 veya
TEM-2 beta-laktamazlarının varyantları olduğu, nük-
leotid sekansı ile belirlenmiştir. En az 19 ayrı inhibi-
tör TEM beta-laktamazı vardır. İnhibitör dirençli var-
yantları klavulanik asit ve sulbaktam ile inhibisyona
dirençli olmasına ve amoksisilin-klavulanat, tikarsi-
lin-klavulanat ve sulbaktam-ampisilin gibi inhibitör
kombinasyonlarına klinik olarak direnç göstermesi-
ne rağmen, tazobaktam ve böylece piperasilin-tazo-
baktam inhibisyonuna duyarlı kalır. TEM beta-lakta-
mazları esas olarak E. coli’nin klinik izolatlarında bu-
lunmakla birlikte K. pneumoniae, Klebsiella oxyto-
ca, P. mirabilis ve Citrobacter freundii’nin bazı
suşlarında da bulunur[11,12].

SHV türü enzimler plazmid kökenlidir. SHV-1
beta-laktamaz en sık K. pneumoniae’da bulunarak,
bu türdeki plazmid aracılı ampisilin direncinin
%20’ye yakınından sorumludur. TEM tipi beta-lakta-
mazlara benzemeyen SHV-1’in çok az türevi bulun-
maktadır. Daha da ötesi, SHV varyantlarını oluştur-
mak için blaSHV’de gözlenen değişiklikler, yapısal
genler içinde çok az noktalarda gelişir[7]. SHV türev-
lerinin çoğu GSBL fenotipine sahiptir. SHV türü
GSBL’nin çoğu K. pneumoniae suşlarında bulun-
muştur. Ancak bu enzimler C. freundii, E. coli ve
P. aeruginosa’da da tespit edilmiştir[3].

Son yıllarda tercihen sefotaksimi hidrolizleyen
CTX-M olarak isimlendirilen plazmid aracılı yeni bir
GSBL ailesi tanımlanmıştır. Toho enzim 1 ve 2 gibi
CTX-M enzimlerini (CTX-M-1, CTX-M-2 –CTX-M-
10) içerirler. CTX-M tipi beta-laktamazların sefalotin
veya sefaloridini benzilpenisilinden ve sefotaksimi de
seftazidimden daha fazla hidrolize edebildiği gösteril-
miştir. Bu enzim sefotaksimi hızlı hidrolizlemesine
ilaveten sulbaktam ve klavulanattan daha çok beta-
laktamaz inhibitörü tazobaktam ile daha iyi inhibe
edilir[3]. 

GSBL Sorununda Karşılaşılan Güçlükler 
ve Çözüm Önerileri

“GSBL tespit edilmeli midir?” GSBL oluşturan
mikroorganizmalar tarafından oluşturulan infeksi-
yonların geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotikler
ile tedavisinde yetersizlik riskinin arttığı düşünülmek-
tedir. Bunun için “National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS)” kriterlerine göre
GSBL oluşturduğu doğrulanan bir mikroorganizma-
nın antibiyotik duyarlılık test sonucuna bakılmaksızın
bütün geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklere
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dirençli rapor edilmesi önerilmektedir. Bazı GSBL
oluşturan suşlar NCCLS tarafından önceden kullanı-
lan rehberlere göre fenotipik olarak dirençli gözük-
mezken, geniş spektrumlu antibiyotiklere aşırı di-
rençlidir. Bunun için klinik mikrobiyoloji laboratuva-
rı tarafından dirençli olarak rapor edilmemesine rağ-
men, oksiimino-sefalosporinlere artan minimum in-
hibitör konsantrasyon (MİK) değeri gösteren izolatla-
rın farkında olunması önemlidir. Klinik mikrobiyolo-
ji laboratuvarının bir ya da daha çok yöntem ile
GSBL araştırması önemlidir[13]. Beta-laktam/beta-
laktamaz inhibitör kombinasyonlarının duyarlılıkları
rapor edilmelidir. Bu inhibitörlü kombinasyonlar,
GSBL üreten mikroorganizmalar tarafından oluştu-
rulan infeksiyonların tedavisi için alternatiftirler. Be-
ta-laktamaz inhibitör kombinasyonlarının GSBL
meydana getiren infeksiyonların tedavisinde tutarlı
bir alternatif sağladığına dair çalışmalar vardır[3,14].

Dünyada GSBL oluşturan birçok suş için inokü-
lum artıyorken, geniş spektrumlu sefalosporinler için
MİK de artmaktadır. İnokülum sayısı 105’ten 107’ye
arttırılırken, çoğu sefalosporin için MİK değeri de
dramatik olarak artmaktadır. GSBL üreten suşlar ba-
zı geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklere du-
yarlı gibi gözükseler de inokülum etkisi görülür. Yani
bakteri sayısının arttığı durumlarda direnç düzeyle-
rinde de artma gözlenmektedir. Önerilen inokülum
düzeylerinde (5 x 105 bakteri/mL) MİK değerleri dü-
şüktür, inokülum değerleri 107’ye çıkarıldığında MİK
değeri de 100-500 kat yükselmektedir. Bu bakteriler
yukarıda belirlenen inokülum değerlerinde duyarlı
gözükseler bile infeksiyon alanında yüksek inokülum
sayısına ulaşabileceği için tedavide başarısızlık görü-
lebilir[15]. Patterson ve arkadaşları, görünürde duyar-
lı olan fakat GSBL üreten suşlar ile ciddi infeksiyon-
ların sefalosporinler ile tedavilerinin suboptimal so-
nuçlara neden olduğunu, bu nedenle Klebsiella spp.
veya E. coli suşlarının GSBL üretip üretmediğinin
belirlenmesini ve infeksiyon kontrol uygulayıcılarına
bildirilmesini önermiştir[16]. 

GSBL araştırma yöntemleri: GSBL meydana
getiren Enterobacteriaceae’ların artması, bu enzim-
lerin varlığını uygun olarak belirleyecek laboratuvar
test yöntemlerini gerekli kılmaktadır. GSBL’yi araş-
tırmak için kullanılan testlerin duyarlılığı ve özgüllü-
ğü test edilen sefalosporinler ile değişebilmektedir.
GSBL, genellikle seftazidim ve/veya sefotaksimin
MİK değerlerinde orta dereceli bir artışa yol açtığın-
dan dolayı rutin laboratuvarda tespit edilmeleri güç-
tür. E. coli ve K. pneumoniae suşlarında bir
GSBL’nin varlığını güvenli olarak araştırmak için

MİK veya disk difüzyon testlerinin herhangi birinin
tek başına uygulanması yeterli değildir. Etkilenen an-
tibiyotiklerde duyarlılık azalması GSBL göstergesi
olarak kabul edilir[3].

Enzim substrat değişikleri nedeniyle tutarsız so-
nuçlar alınabileceği için, antibiyotik duyarlılık testle-
rinde indikatör antibiyotiklerin hepsi yer almalıdır.
Üçüncü kuşak sefalosporinlerin herhangi biri için
MİK değerinin ≥ 2 µg ya da seftazidim ve sefpodok-
sim inhibisyon zon çapları ≤ 22 mm ise aztreonam
ve sefotaksim zon çapları ≤ 27 mm ise ve seftriak-
son zon çapı ≤ 25 mm ise GSBL için ileri değerlen-
dirme yapılmalıdır[17].

Çift disk sinerji (ÇDS) testi: “Kirby-Bauer”
disk difüzyon test yöntemi GSBL’yi belirleyen en
önemli testlerden biridir. En sık uygulananı da çift
disk difüzyon testidir. Bu testte mikroorganizma
“Mueller-Hinton” agar plağı yüzeyine yayılmakta,
amoksisilin-klavulanat içeren bir antibiyogram diski
plağın merkezine yerleştirilmekte ve sefotaksim, sef-
tazidim, aztreonam ve sefepim diskleri amoksisilin-
klavulanat diskinin 30 mm uzağına (merkezden mer-
keze) yerleştirilerek plak 35°C’de 18 saat inkübe
edilmektedir. Amoksisilin-klavulanat diskindeki kla-
vulanatın sinerjisi ile oluşan oksiimino beta-laktamın
inhibisyon zonunda genişleme, pozitif sonuç kabul
edilmektedir. Bu test GSBL’yi araştırmak için uygun
bir test olmakla birlikte test duyarlığının diskler ara-
sındaki mesafenin 20 mm’ye indirilmesi ile artacağı
gösterilmiştir. Alternatif bir yöntem “Mueller-Hin-
ton” agara klavulanat (4 µg/mL) ilave edilmesi ve bir
ya da daha çok diski içeren geniş spektrumlu sefa-
losporinlerin agar üzerine yerleştirilmesi ile yapılan
agar dilüsyon testidir. Geniş spektrumlu beta-laktam
ajanların MİK değerinde ≥ 8 kat azalma saptanır[3].

Klinik izolatlarda klavulanik asit veya diğer beta-
laktamaz inhibitörlerinden birinin ilavesi ya da bu ol-
maksızın geniş spektrumlu bir sefalosporin ile yapı-
lan dilüsyon testleri ile de GSBL araştırmak müm-
kündür. Bu amaçla belli ticari testler geliştirilmiştir.
E-test stripleri, bir ucunda seftazidim gradientini ve
diğer ucunda klavulanata ilaveten seftazidim gradi-
entini içeren iki yanlı striplerdir. Klavulanik asit var-
lığında seftazidim MİK’inde üç dilüsyon üzerinde bir
azalma varsa GSBL için pozitif kabul edilir. Bu testin
GSBL araştırmak için çift disk yönteminden daha
duyarlı olduğu gösterilmiştir. Otomatik mikrobiyal
hassasiyet test sistemi olan Vi-tek testi, tek başına
seftazidim veya sefotaksimin klavulanat ile kombi-
nasyonunu içeren gözlerden oluşan bir sistemdir.
Tek başına ilaç içeren gözlerle karşılaştırıldığında kla-
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vulanat içeren gözlerdeki üreme azalması, GSBL
varlığını gösterir[3].

Yukarıda tanımlanan testler sadece GSBL varlığı-
nı belirlemeye yönelik testlerdir. Spesifik GSBL’nin
klinik izolatlarda belirlenmesi işlevi daha karmaşıktır.
GSBL’nin ilk belirlendiği dönemlerde izoelektrik
noktanın tespit edilmesi genelde varolan GSBL’yi
göstermek için yeterli idi. Ancak çoğu aynı izoelekt-
rik noktaya sahip 90’ın üzerinde TEM tipi beta-lak-
tamaz olduğundan, bu test daha uzun süre yararlı
olamamıştır. Enzim ailesine ait beta-laktamazların
varlığını araştırmak için en sık ve en yaygın kullanı-
lan moleküler metod beta-laktamaz için özgül olan
oligonükleotid primerleri kullanılarak yapılan poli-
meraz zincir reaksiyonudur[3].

GSBL, hastanelerde genel olarak seftazidim ve
seftriakson gibi antibiyotiklerin kullanımına sekon-
der ortaya çıktığından, sefalosporinlerin kullanımla-
rının kısıtlanması, hatta mümkünse kullanılmaması
ve eş zamanlı olarak alternatif antibiyotikler ile deği-
şimlerin yapılması önerilmektedir. Antibiyotik değiş-
tirme işleminin GSBL kontrolündeki yeri tam olarak
belirlenememiştir. Ancak imipenem gibi bir karbape-
nem veya beta-laktam/beta-laktamaz inhibitör kom-
binasyonu (özellikle piperasilin/tazobaktam) umut
vericidir. Bu infeksiyonların tedavisinde çapraz di-
renç nedeniyle aminoglikozidler, tetrasiklinler ve tri-
metoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX) gibi antimik-
robiyallerin kullanımları sınırlıdır. Aynı şekilde son
yıllarda florokinolonlara da direnç giderek artmakta-
dır[18].

Karbapenemler GSBL oluşturan mikroorganiz-
malar ile gelişen ciddi infeksiyonların tedavisinde ilk
seçenek antimikrobiyal olarak düşünülmelidir. GSBL
meydana getiren K. pneumoniae salgınları gerçek-
leştiği zaman GSBL ile hidrolize karşı dirençli olan
imipenemin kullanılması önerilmiştir[19,20]. On Avru-
pa ülkesinden 31 merkezi içine alan bir çalışmada
aminoglikozid ve kinolona da dirençli olan ve beta-
laktamaz üreten suşlara karşı imipenem ve merope-
nem en etkili antibiyotik olarak bulunmuştur[21]. Ül-
kemizde yapılan ve 4 farklı hastanenin YBÜ’lerin-
den elde edilen GSBL pozitif gram-negatif bakterile-
rin imipeneme %89.7, meropeneme %95.1 oranın-
da duyarlı olduğu bulunmuştur. Klebsiella suşları ise
imipeneme %98.4, meropeneme %100 duyarlı bu-
lunmuştur[22]. GSBL pozitif mikroorganizmalar ile
oluşan uzamış nozokomiyal salgınların üstesinden
imipenem ile gelinebileceği bildirilmiştir. GSBL oluş-
turan K. pneumoniae bakteremisinde meropenem
ya da imipenem alan hastalarda mortalitenin

%10’dan daha az olduğu gösterilmiştir. Karbapenem
tek başına ya da diğer grup antibiyotikler ile bir ami-
noglikozid kombine olarak kullanılmaktadır. Tekli
antibiyotikler kombine antibiyotiklerle karşılaştırıldı-
ğında, kombinasyonun tek antibiyotiklere daha üs-
tün olduğunu gösteren bulgu yoktur. Bazı çalışmalar-
da kombine tedaviyle sinerji elde edildiği gösteril-
mekle birlikte bütün çalışmalar bu sonucu destekle-
me eğiliminde değildir. Ancak genellikle karbape-
nem yapılı bir antibiyotik, amikasin gibi aminogliko-
zid ile kombine olarak kullanılmaktadır[23].

GSBL pozitif mikroorganizmalarla oluşan infek-
siyonların tedavisinde alternatif olarak florokinolon-
lar da kullanılabilir. Siprofloksasinin imipenemin ye-
rine kullanıldığında etkili olduğu gösterilmesine rağ-
men, GSBL pozitif suşların önemli bir kısmında sip-
rofloksasin ve diğer florokinolonlara karşı direnç tes-
pit edilmiştir. Lautenbach ve arkadaşları, GSBL oluş-
turan E. coli ve K. pneumoniae ile yaptıkları bir ça-
lışmada, %55.8 oranında florokinolon direnci tespit
etmişlerdir[24]. Ülkemiz YBÜ’lerinden izole edilen
siprofloksasin dirençli gram-negatif suşların %52’si
imipeneme, %80’i seftazidime, %97’si ise seftriak-
sona dirençli bulunmuştur. Aynı çalışmada imipe-
nem dirençli suşların %19’u seftazidime, %18’i de
amikasine duyarlı bulunmuştur[6]. Bir başka çalışma-
da, 452 K. pneumoniae bakteremi atağından 25
(%5.5)’inde suşların kinolona dirençli olduğu bildiril-
miştir. Aynı çalışmada kinolona dirençli 25 suştan
15 (%60)’inin, kinolona duyarlı 427 suştan 68
(%16)’inin GSBL pozitif olduğu, ayrıca önceden ki-
nolon kullanımı ve GSBL varlığının kinolon direnci
ile ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Ayrıca yazarlar, da-
ha önce GSBL oluşturan bir K. pneumoniae suşun-
da plazmid aracılı siprofloksasin direnci gözlenmesi
nedeniyle, GSBL oluşumu ile siprofloksasin direnci
arasında ilişki olabileceğini düşünmüşlerdir[25]. Sefa-
losporinler gibi beta-laktam/beta-laktamaz inhibitör-
lü kombinasyonlarda da (tikarsilin-klavulanat veya
piperasilin-tazobaktam) bakteri inokülumu artıyor-
ken, MİK değeri de artmaya adaydır. Ayrıca, aşırı
beta-laktamaz oluşumu veya beta-laktamaz oluşumu
ile porin kaybının birlikte olması da beta-laktam/be-
ta-laktamaz inhibitör kombinasyonlarının etkinliğin-
de azalmaya yol açabilir. Aynı sorun sefalosporin ve
beta-laktamaz inhibitör kombinasyonlarında da ola-
bilir[23]. Beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörlerine
önemli oranda direnç olduğundan, GSBL pozitif bir
mikroorganizma ile oluşmuş salgını önlemek için
önerilmemektedir. Ancak yeni salgın olasılığını önle-
mek amacıyla ya da GSBL üreten mikroorganizma-
larla infeksiyon olasılığının bulunduğu durumlarda
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beta-laktam/beta-laktamaz kombinasyonlarının sef-
tazidime bir alternatif olabileceği belirtilmektedir. Bu
kombinasyonun 4 yıldan daha uzun bir süre kullanı-
mının GSBL üreten K. pneumoniae’nin oranının
azalması yanında piperasilin-tazobaktama dirençli
varyantlarda da %25’ten %5’e düşme bulunmuştur.
Ayrıca, Pseudomonas gibi diğer patojenlerin di-
rençli varyantlarında seçilme olmamış, vankomisin
dirençli enterokok (VRE) oranları da düşük seviyeler-
de kalmıştır[26,27]. Piroth ve arkadaşları Fransa’da
yaptıkları bir çalışmada, K. pneumoniae suşlarının
%55’inin GSBL oluşturduğu ve bu suşların sefamisin
ve imipenem hariç beta-laktam antibiyotiklere, ami-
noglikozidlere (gentamisin hariç), florokinolonlara,
sülfonamidlere ve kloramfenikole önemli oranlarda
dirençli olduğu ve beta-laktamaz oluşturan suşlarla
oluşan infeksiyon olgularında en önemli risk faktörü-
nün entübasyon olduğunu ifade etmişlerdir. Yazarla-
ra göre daha önce beta-laktamaz inhibitörlerinin kul-
lanımı GSBL yapan patojen mikroorganizmaların
ortaya çıkma ve yayılmasının kontrolünde yardımcı
olabilmektedir[28]. 

Birçok çalışma 3. kuşak sefalosporin kullanımı ile
K. pneumoniae suşlarındaki antibiyotik direnci ara-
sında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Pater-
son ve arkadaşları bir sunumlarında, bakteremili has-
talardan üretilen GSBL pozitif K. pneumoniae’lı
hastaların %31’inin daha önceden antibiyotik aldığı,
GSBL negatif olguların ise antibiyotik almadıklarını
göstermiştir[29]. Yine Meyer ve arkadaşları, kullanı-
lan seftazidim miktarıyla seftazidime dirençli K. pne-
umoniae infeksiyonları arasında güçlü bir ilişki oldu-
ğunu bildirmiştir. İlginç olarak bu çalışmada seftazi-
dim dirençli K. pneumoniae suşlarının %72’sinin 7
günden daha uzun süre antibiyotik, %41’inin ise da-
ha önce seftazidim aldığı belirtilmiştir. Daha da
önemlisi, seftazidim kullanımı ve ciddi infeksiyon ge-
lişmesi arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bu so-
runun çözümü için sınırlı antibiyotik kullanımı öneril-
miştir[19]. Başka bir çalışmada, “Cleveland Depart-
ment of Veterans Affairs Medical Center”da K. pne-
umoniae izolatlarındaki direnç oranının 1993 yılın-
da %6 iken, 1994 yılında %28’e çıktığı ve salgının
hastanede yaygın olmasına karşın seftazidimin fazla
kullanıldığı hastane alanlarında oranın daha yüksek
olduğu şeklindedir. Yazarlar, hastanelerinde seftazi-
dim kullanımının azaltılarak piperasilin-tazobaktam
kullanımının arttırılması ile piperasilin-tazobaktam
ve diğer ilaçlara karşı olan direnç artışı gözlememiş,
aksine seftazidim dirençli K. pneumoniae oranında
azalma gözlediklerini bildirmişlerdir[27]. Rahal ve ar-
kadaşları da “New York Queens Hastanesi”ndeki

antibiyotik direnci ile ilgili deneyimlerini yayınlamış-
lardır. Bu hastanede 1988 yılında seftazidim, imipe-
nem ve aminoglikozidler hariç bütün antibiyotiklere
kromozomal olarak dirençli olan Acinetobacter ba-
umannii suşları ile oluşan infeksiyonlara seftazidim
kullanımının artması yol açmıştır. Giderek imipenem
kullanımı artmış ve 1991-1992 yıllarında kromozo-
mal olarak imipenem ve seftazidime dirençli A. ba-
umannii suşları ortaya çıkmıştır. Bu suşlar temas
izolasyonu, hasta kohortlaması ve lokal polimiksin
kullanımı ile 1999 yılında ancak elimine edilebilmiş-
tir. Diğer yandan aynı hastanede seftazidim kullanı-
mının artması 1993 yılında plazmid aracılı seftazi-
dim dirençli K. pneumoniae yayılımına yol açmış,
bu da imipenem ve sefamisin kullanımında artma ve
1995 yılında da plazmid-kromozomal aracılı seftazi-
dim-sefamisin ve imipenem dirençli K. pneumoniae
suşlarının çıkması ile sonuçlanmıştır. Bunu önlemek
için sefamisin ve sefalosporinlerde sınıf sınırlandırıl-
ması yapılmıştır. Seftazidim direnci hastanede %44,
YBÜ’de ise %87 oranında azalmıştır. İmipenem kul-
lanımında artma sonucu 1996 yılında kromozomal
aracılı imipenem dirençli P. aeruginosa salgını ol-
muştur[30]. Rahal ve arkadaşları, sefalosporin kulla-
nımının sınırlandırılmasının Klebsiella kolonizasyo-
nu veya infeksiyonu üzerine olan etkisi konusundaki
başka bir araştırmalarında, hastanelerinde pediatrik
infeksiyonlar, tek doz profilaksi, akut bakteriyel me-
nenjit, spontan peritonit ve gonokokal infeksiyon
hariç olmak üzere sefalosporin dışında bir antibiyo-
tik kullanımını içeren bir kılavuz hazırlayarak sefalos-
porin kullanımı için infeksiyon hastalıkları onayını
zorunlu kabul etmişlerdir. Çalışma, sefalosporin kul-
lanımında %80.1 azalma, seftazidim dirençli K. pne-
umoniae kolonizasyon ve infeksiyonunda bütün
hastanede %44, YBÜ’lerde %70.9 ve cerrahi
YBÜ’de %87.5 azalma ile sonuçlanmıştır. Ancak bu
çalışmada, imipenem kullanımının artmasına paralel
olarak imipenem dirençli P. aeruginosa infeksiyon-
larında da %68.7 oranında bir artış olmuştur[31]. Bir
başka çalışmada, iki farklı hastanede seftazidim kul-
lanımı ve çoklu ilaç direnci olan K. pneumoniae in-
feksiyonu gelişimi arasındaki ilişki konusunda eğitim ve-
rilmiş ve eğitim öncesi ve eğitim sonrası antibiyotik kul-
lanım miktarları ve direnç oranları tespit edilmiştir. Has-
tanelerden birinde seftazidim kullanımı 4301 g’dan
1248 g’a düşerken, piperasilin-tazobaktam kullanı-
mı 12455 g’dan 17464 g’a yükselmiştir. Bu hasta-
nede K. pneumoniae’deki seftazidim direnci
%22’den %15’e düşerken, piperasilin-tazobaktam
direnci de %36’dan %19’a düşmüştür. Diğer hasta-
nede ise seftazidim kullanımı 6533 g’dan 4792 g’a
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düşerken, piperasilin-tazobaktam kullanımı 58691
g’dan 67027 g’a yükselmiştir. Bu hastanede seftazi-
dim direnci %10’dan %5’e düşerken, piperasilin-ta-
zobaktam direnci %22’den %14’e düşmüştür. Her
iki hastanede de piperasilin-tazobaktam kullanımın-
da artma olmasına rağmen, dirençte azalma meyda-
na gelmiştir. Ayrıca, erişkin YBÜ’de sefalosporin
kullanımının kısıtlanması ve piperasilin-tazobaktam
kullanımının artması dirençli gram-negatif bakteri in-
feksiyonunda da azalma meydana getirmiştir[14]. İn
vitro koşullarda yapılan bir çalışmada, GSBL pozitif
suşlara sefepim + sulbaktam veya sefpirom + sul-
baktamın imipeneme alternatif olabileceği belirtil-
miştir[32].

GSBL pozitif mikroorganizmalarla oluşan
salgınların önlenmesi: GSBL pozitif mikroorga-
nizmalar ile infekte ya da kolonize olan hastalara ba-
kım veren kişilerin eldiven ve önlük giymeleri, hasta-
lar arasında eldiven değiştirmeleri ve ellerini antisep-
tik sabunla yıkamaları, sürekli eğitim sağlanması, ko-
hortlarda GSBL pozitif suşlarla infekte ve kolonize
olan hastaların birlikte gruplandırılmaları, periyodik
olarak YBÜ’de rektal sürüntü ve idrar örneklerinin
alınarak GSBL oluşturan mikroorganizmalar açısın-
dan kültürünün yapılması, empirik tedavide 3. kuşak
sefalosporinlere alternatif antibiyotik düşünülmesi,
GSBL pozitif mikroorganizmalar ile infekte hastala-
rın transfer edilen yerlere bildirilmeleri ve bu hasta-
ların kayıtlarının tutulması önerilmektedir[33].

Özet olarak, GSBL üreten E. coli ve K. pne-
umoniae infeksiyonlarında çözüm olarak alternatif
antimikrobiyallerin kullanılması, antibiyotik kullanı-
mının kısıtlanması, hasta kohortlaması, el yıkama ve
temas önlemleri önerilmektedir.

Enterobacter spp. ve Serratia spp.’de 
Direnç Sorunu ve Çözüm Önerileri

AmpC beta-laktamaz (“Bush” grup 1 kro-
mozomal enzim) sorunu: Birçok gram-negatif
basil doğal olarak “Bush” grup 1 kromozomal enzi-
mi düşük seviyelerde üretir. Beta-laktamaz oluşumu-
nun indüksiyonunda en az üç gen rol alır ve sitoplaz-
madaki “murein” yıkım ürünlerinin seviyesi ile kont-
rol edilir[34]. 

Gram-negatif basillerin hemen hepsi kromozo-
mal AmpC tipi beta-laktamazlar üretmektedir. Bu
enzimler aktif bölgelerinin özellikleri nedeniyle 1, 2
ve 3. kuşak sefalosporinleri, penisilinleri ve mono-
baktamları hidrolize eder[35].

Grup 1 enzimlerinin çoğu indüklenebilir nitelikte-
dir. Yani ortamda bir beta-laktam antibiyotik varsa

salınırlar. Beta-laktamaz indüksiyonu için AmpC,
AmpD, AmpG ve AmpR olmak üzere 4 gen bulun-
malıdır. E. coli de AmpR geni bulunmadığı için bu
türde indüklenebilir kromozomal enzimler görülmez.
Dördüncü kuşak sefalosporinler bu enzimlere göre-
celi olarak dayanıklıdır. Karbapenemler üzerine etki-
leri son derece az olmasına karşın, bu enzimlerin aşı-
rı üretimi dış membran porin değişikliği gibi bir diğer
mekanizma ile birleştiğinde karbapenem direncine
yol açabilir. Bu enzimler aktif bölgelerinin özelliği ne-
deniyle klavulanik asit ve sülfonların beta-laktam hal-
kalarına bağlanamazlar. Bu nedenle bu beta-lakta-
maz inhibitörlerine dirençlidirler[36].

“Bush” grup 1 beta-laktamazları yüksek düzeyde
üreten bazı gram-negatif bakterilerde sefalosporinle-
re ve geniş spektrumlu penisilinlere direnç görül-
mektedir. Bu durum en sık Enterobacter spp., Cit-
robacter freundii, Serratia marcescens, Morganel-
la morganii, Proteus vulgaris, Providencia spp.,
ve P. aeruginosa’da saptanmaktadır. İndüklenebilir
niteliktedirler. Yani normalde az bir miktarda sentez-
lenen enzim ortama indükleyici konulunca yüksek
miktarda sentezlenmeye başlar. Farklı beta-laktamla-
rın bu enzimi indükleme yetenekleri ve indükledikle-
ri bu enzime dayanıklılıkları farklıdır. Normalde in-
düksiyon etkisi geçici olup indükleyicinin etkisi kal-
kınca bazal seviyelere dönerler. Ancak bu türden be-
ta-laktamazları üreten bakterilerde esas sorun indük-
siyona gerek olmaksızın yüksek oranda beta-lakta-
maz üreten (dereprese) mutantların bulunmasıdır.
AmpD genlerinde defekt bulunan bu mutantlar bak-
teri popülasyonunda 10-5-10-8 sıklığında bulunurlar.
İkinci ve 3. kuşak sefalosporinler, aztreonam ve üre-
idopenisilinler bu tip beta-laktamlar için zayıf indük-
leyici olmalarına karşın, üretilen enzime duyarlıdır-
lar. Dolayısıyla bu ajanlar tedavide tek başlarına kul-
lanıldıklarında dereprese mutantların seçilmesine ne-
den olabilirler. Bunun sonucunda tedavide başarısız-
lıklar ortaya çıkmaktadır[17]. Direnç gelişme oranı in-
feksiyon alanı, kullanılan ilacın tipi, hastanın altta
yatan hastalığına bağlı olarak %20-70 oranında de-
ğiştiği belirtilmektedir[37].

GSBL’nin ilk olarak Avrupa’da ortaya çıktığı ve
giderek sorunun büyüdüğü belirtilmektedir. Üçüncü
kuşak sefalosporinler ve diğer yeni beta-laktamların
kullanımlarında artmaya paralel olarak da bu soru-
nun büyüdüğü görülmektedir. Almanya’da 1990 yı-
lında 10 YBÜ’den toplanan indüklenebilir gram-ne-
gatif bakteri arasında seftazidim direncinin %8-47
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sefotaksim diren-
cinin hastaneler arasında değiştiği ve Belçika’daki
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YBÜ’lerde %50’ye kadar arttığı belirtilmektedir (36).
Boston’da 10 YBÜ’de yapılan bir çalışmada Entero-
bacter, Serratia ve Citrobacter suşları arasında sef-
tazidim direnci %24-48 arasında bulunmuştur[38].
Geniş bir sürveyans çalışmasında 242 YBÜ’nün
200’ünde klas I beta-laktamaz taşıyan Enterobacte-
riaceae sorunu olduğu ve seftazidim direncinin
%20’den fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu stabil de-
represe mutantlar karbapenemler hariç bütün diğer
beta-laktamlara dirençli bulunmuştur. Seftazidime di-
rençli suşlar genellikle aminoglikozidler ve siproflok-
sasine de direnç göstermektedir[39]. Ülkemizde 8
hastanenin YBÜ’lerinden soyutlanan gram-negatif
bakterilerin dirençleri ile ilgili bir çalışmada, Entero-
bacter suşlarında seftazidime direnç %77.6 olarak
bulunmuştur. Seftazidim dirençli suşların %19’unun
imipenem, %66’sının amikasin, %53’ünün de sip-
rofloksasine dirençli oldukları belirlenmiştir[40].

AmpC Beta-Laktamaz (“Bush” grup 1 
kromozomal enzim) Sorunu İçin 
Çözüm Önerileri

AmpC beta-laktamaz tanımlanması: Rutin
laboratuvar yöntemleri ile direnç tespiti başarılama-
dığı için sorunun büyüklüğü tespit edilememekte-
dir[41]. Bu nedenle laboratuvar, indüklenebilir beta-
laktamaz varlığını disk indüksiyon testiyle gösterebi-
lir. Bu testte kuvvetli indükleyiciler olan imipenem ve
sefoksitin diskleri 3. kuşak sefalosporin diskleriyle
aralarındaki mesafe 1.5-2 cm olacak şekilde yan ya-
na agar yüzeyine yerleştirilir. Sefalosporin diskinin
zonunda indükleyiciye bakan tarafta bir düzelme ol-
ması, indüklenebilir beta-laktamaz varlığı açısından
pozitif olarak yorumlanır[17]. Direnç sorunu ve bu di-
rence bağlı tedavi yetersizliklerinin olabileceği yerler-
de bu testlerin yapılması antibiyotik politikasının be-
lirlenmesi açısından yararlı olabilir.

Enterobacter spp. ve Serratia spp. gibi etken-
lerle gelişen infeksiyonların tedavisinde 2. ve 3. ku-
şak sefalosporinler ya da aztreonam ile tek başına
tedaviden kaçınılmalıdır. Chow ve arkadaşları, 3. ku-
şak sefalosporinlerin daha dikkatli kullanılmalarının
Enterobacter spp.’ye bağlı mortaliteyi azaltabilece-
ğini ve nozokomiyal çoklu dirençli Enterobacter
spp. insidansını azaltabileceğini belirtmiştir[42]. 

“Kombine antimikrobiyal kullanımı stabil derep-
rese mutantların seçilmesini önleyebilir mi?” San-
ders ve arkadaşları, Pseudomonas spp., Enterobac-
ter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus
spp. (indol pozitif) ve Providencia spp. gibi mikroor-
ganizmalarla infekte hastaların %14-56’sında direnç
tespit etmiş ve bu hastaların %25-75’inde klinik ye-

tersizlik veya rölaps gözlemiştir. Kombine tedavinin
klinik sonuç ya da direnç üzerine etkisi az bulunmuş-
tur. Beta-laktam antibiyotiklerden biri ile tedavi süre-
since çoklu beta-laktam antibiyotik direncine sahip
Enterobacter suşlarının ortaya çıkması önemli bir
sorundur. Direnç gelişme oranı infeksiyon alanı, te-
davide kullanılan ilaç ve hastanın altta bulunan has-
talığına bağlı olarak %20-70 arasında değişir. Teda-
vi sırasında direncin aminoglikozid ya da diğer beta-
laktam antibiyotiklerin kullanımından daha çok geniş
spektrumlu sefalosporinlerin kullanımı ile ortaya çık-
tığı ve bir aminoglikozid ilave edilmesinin direnç ge-
lişimini önlemediği belirtilmiştir[37]. Direnç gelişmesi
tedaviyi takip eden 2-3 gün içinde çıkabileceği gibi
2-3 hafta sonra da çıkabilir. Uzun süreli tedavi söz-
konusu ise bu türlerin antibiyotik duyarlılıkları 3-4
günde bir tekrarlanmalıdır[17]. 

Dördüncü kuşak sefalosporinler bu enzimlere gö-
receli olarak dayanıklıdır. Karbapenemler üzerine et-
kileri son derece az olmasına karşın, bu enzimlerin
aşırı üretimi dış membran porin değişikliği gibi bir di-
ğer mekanizma ile birleştiğinde, karbapenem diren-
cine yol açabilir. Kinolonlar ve aminoglikozidler du-
yarlılık durumlarına göre seçilebilecek ilaçlardır[36].

Lucet ve arkadaşları, 1992-1996 yılları arasında
Fransa’da yaptıkları bir çalışmada, GSBL pozitif En-
terobacteriaceae oranını azaltmak için 1992 yılında
bir kontrol programı (YBÜ’lerde tarama testleri, bü-
tün birimlerde temas izolasyon önlemlerini içeren)
başlatmışlardır. GSBL pozitif mikroorganizma izole
edilen cerrahi hastalar için cerrahi septik izolasyon
birimi oluşturulmuştur. Bu çalışmada, 1992 yılında
GSBL insidansında azalma başarılamamış ve yeni ol-
guların çoğu YBÜ’de gelişmiştir. Bu ünitelerde bari-
yer önlemler için uygun yaklaşımlar harekete geçiril-
miştir. Sonuç olarak yeni olgu sayısı azalmıştır. Bu
azalma çoklu ilaç direnci olan mikroorganizmaların
azalmasını da kapsamıştır. Bariyer önlemleri, YBÜ
hastaları için tarama testleri ve YBÜ’den çıkartıldık-
tan sonra kohortların gruplandırılması çapraz konta-
minasyon ile çoklu ilaç direnci olan mikroorganiz-
maların yayılmasının kontrolünde etkili bulunmuştur.
Bu salgınlar antibiyotik sınırlaması olmaksızın kont-
rol edilmiştir[43].

Bu mikroorganizmaların kontrolü için uygulama-
lar oldukça sınırlıdır. İnfeksiyonların kontrolünde ka-
tı infeksiyon kontrol önlemleri ve antisepsi kuralları-
nın uygulanmasının etkisi azdır. İnfeksiyonlar kronik
olarak kolonize olan endojen floradan kaynaklandığı
için genel infeksiyon kontrol işlemleri infeksiyon in-
sidansını etkilemez. Gastrointestinal sistemin selektif
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dekontaminasyonu ve orofarengeal kolonizasyonu
azaltmak için gastrik pH’ı düşüren ajanların kullanı-
mından kaçınmak rasyonel yaklaşım olabilirse de et-
kisi kanıtlanmamış yaklaşımlardır. Geniş spektrumlu
sefalosporinler Enterobacter türlerinin kolonizas-
yon ve infeksiyonunda önemli rol oynamaktadır. Bu
nedenle bu sefalosporinlerin kullanımlarının sınırlan-
dırılması direnci azaltabilir ya da elimine edebilir[37].

Geniş spektrumlu sefalosporin kullanımı ile di-
renç gelişmesi arasında güçlü bir ilişki bulunduğu ve
kinolon kullanımının direnç oranını azalttığı bildiril-
mektedir. İstatistiksel olarak önemli olmamasına kar-
şın, geniş spektrumlu sefalosporin ve aminoglikozid
veya imipenem kullanıldığında direnç azalmaya eği-
lim göstermektedir. Geniş spektrumlu sefalosporin
alan hastaların %19’unda direnç gelişmektedir[44].

Plazmid kökenli AmpC tipi beta-laktamaz-
lar: Plazmid kökenli aktarılabilir AmpC tipi beta-lak-
tamazlar, kromozomal AmpC beta-laktamaz genleri-
nin transferi ile gelişmiştir. Bu tür enzimler, E. co-
li, K. pneumoniae, Salmonella spp., C. freundii,
E. aerogenes ve P. mirabilis suşlarında bulunabil-
mektedir. Bu beta-laktamazların substrat profili kö-
ken aldıkları kromozomal enzimlerle aynıdır. Ancak
plazmid kökenli AmpC tipi enzimler indüklenebilir
olmamaları ile ana enzimlerden ayrılır. Bu enzimler
geniş spektrumlu olmalarının yanında aktarılabilir ol-
maları ile sorun yaratırlar. Özellikle AmpC tipi enzim
aşırı üretimi dış membran porin kaybı veya bir diğer
beta-laktamazın sentezi gibi ek bir mekanizma ile
birleştiğinde enzimlerin etki spektrumları iyice geniş-
lemektedir. Örneğin; plazmid kökenli ACT-1 beta-
laktamazı üreten K. pneumoniae suşlarında 42
kDa’luk bir dış membran proteinin kaybı imipenem
direncine yol açmaktadır. Sonuç olarak AmpC tipi
enzimlerin enterik bakteriler arasında yayılıyor olma-
sı tedavi seçeneklerinin iyice daralıyor olması açısın-
dan sorun oluşturmaktadır. Bu tip bakterilerin selek-
siyonu açısından en düşük riski sefepimin taşıdığı ile-
ri sürülmektedir. E. coli ve K. pneumoniae suşların-
da, 3. kuşak sefalosporinlerin yanısıra sefoksitine ve
beta-laktamaz inhibitörlerine direnç bulunması,
AmpC tipi bir enzim varlığını düşündürmelidir[45]. 

Nonfermentatif Gram-Negatif Bakterilerde 
Karşılaşılan Çoğul Direnç Sorunu ve 
Çözüm Önerileri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde YBÜ’ler-
de yapılan çalışmalarda, P. aeruginosa’nın E. co-
li’den sonra en sık karşılaşılan etken olduğu belirtil-
miştir (%19.7). Diğer önemli nonfermentatif bakte-
riler ise Acinetobacter spp. (%5.3), Stenotropho-

monas maltophilia (%3.7) ve Burkholderia cepa-
cia’dır[46]. 

Pseudomonas aeruginosa: Nonfermenta-
tif grup içinde en sık karşılaşılan hastane infeksiyo-
nu etkenidir. Birçok antibiyotiğe içsel olarak direnç-
li, nispeten düşük virülanslı bir mikroorganizmadır.
P. aeruginosa’da çok sayıda kazanılmış beta-lakta-
maz ve aminoglikozid modifiye eden enzim belirlen-
miştir. Beta-laktamlara karşı direnç, beta-laktamaz
oluşumu, efluks pompa aktivasyonu, hücre duvar
sentezinde rol alan transpeptidaz veya karboksipep-
tidaza ilacın bağlanamaması ve hücre duvar memb-
ran penetrasyonunda azalma şeklinde belirlenen 4
mekanizma ile meydana gelmektedir[47].

P. aeruginosa bazı Enterobacteriaceae türlerinde
olduğu gibi indüklenebilir AmpC beta-laktamaz enzi-
mi içerir. Bu enzimi indükleyen beta-laktamlara (se-
falotin, ampisilin) kalıtsal olarak dirençlidir. Kromo-
zomal AmpC beta-laktamazların dereprese olmasıy-
la, birçok penisilin ve sefalosporinlere karşı direnç
gelişir[48]. Ayrıca, P. aeruginosa birçok antibiyotiğin
hücre içine alınımını önleyen direnç mekanizmasına
da sahip olabilir. Bu özellik bakterinin porin yapısın-
dan kaynaklanmaktadır. Yine son yıllarda hücre içi-
ne alınan antibiyotiklerin hücre dışına atılımını (ef-
luks) sağlayan pompa sistemlerine de sahip oldukla-
rı tespit edilmiştir. Bu iki sistem kabaca porin-efluks
sistemini oluşturmaktadır. Her iki sistemde içsel me-
kanizmalar ile sağlanır. Kromozomal beta-laktamaz
ve porin-efluks sistemleri birlikte ya da ayrı ayrı akti-
ve oldukları zaman, karbapenemler de dahil birçok
antibiyotiğe direnç gelişebilir[47,49]. 

Aslında P. aeruginosa’ya karşı bazı penisilinler
ve sefalosporinler, karbapenemler, monobaktamlar,
aminoglikozidler ve florokinolonlar etkilidir. Ancak
bunların hepsi mutasyon sonucu dirençli hale gelebi-
lirler. Topoizomeraz II ve IV’te meydana gelen mu-
tasyonlar ile florokinolonlara karşı dirençli hale gelir-
ler. MexA-MexB-OprM ve diğer efluks sistemlerinin
aşırı oluşumu ile florokinolonlar, penisilinler, sefalos-
porinler, meropenem ve aminoglikozidlere karşı di-
renç gelişebilir. Ayrıca, permeabilite mutasyonları da
beta-laktamlar ve florokinolonlar için direnç oluştu-
rabilir. OprF porin kaybı beta-laktam ve florokinolon
MİK’leri üzerine hafif bir etkiye sahiptir[47,49]. Kar-
bapenemlerin hücre içine geçişinde önemli olan ka-
nallardaki porinlerin mutasyonla kaybedilmesi sonu-
cu gelişen direnç önemlidir. OprD gibi porin kaybı
imipeneme direnç gelişimi ve meropenem duyarlılı-
ğında ise azalma ile sonuçlanır. Bazen sorun daha da
karmaşık hale gelebilir. OprD porin kaybı MexE-
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MexF-OprN efluks sistemiyle birlikte düzenlenerek
imipenem ve florokinolona direnç gelişmesi ile bir-
likte meropenem duyarlılığında azalma ile sonuçlan-
sa da polimiksinlere duyarlılık genellikle korunmak-
tadır[47,49]. 

P. aeruginosa infeksiyonlarında güçlüklerden bi-
ri de tedavi sırasında da direnç ortaya çıkmasıdır. Ya-
ni tedaviye başlanırken duyarlı olan bakteri tedavi sı-
rasında dirençli hale gelebilir. Meropenem ve imipe-
nemin her ikisi ile de tedavi sırasında dirençli P. ae-
ruginosa suşları seçilebilir. Hangisinin kullanılması-
nın direnç açısından daha riskli olduğu tartışmalı bir
konudur. İmipenem tedavisi süresince P. aeruginosa
suşlarında %17 oranında direnç geliştiği belirtilmiş-
tir[50]. Carmeli ve arkadaşları, imipenem tedavisi sü-
resince seftazidim, piperasilin veya siprofloksasine
dirençli mutantların seçilmesinin daha sık olduğunu
bildirmektedirler[51]. Bir başka çalışmada, imipenem
kullanımının direnç gelişmesini etkileyen önemli fak-
törlerden biri olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada imi-
penem direnci %9 olarak tespit edilmiştir. İmipenem
direnci olan suşların %15’i seftazidime, %40’ı sip-
rofloksasine, %7.5’i piperasiline ve %2.5’i de tobra-
misine dirençli bulunmuştur[52]. Ancak bu konu tar-
tışmalıdır. İmipenem tedavisinin OprD- mutantları-
nın seçilmesine yol açmasına karşın, direncin sınırlı ol-
duğu ve birçok antibiyotiğe duyarlı kaldığı belirtilmek-
tedir. Meropenem direnci MexA-MexB-OprM’nin
oluşumunu gerektirerek florokinolon ve diğer beta-
laktam antibiyotiklere de direnç gelişir. Ancak mero-
peneme direnç gelişimi daha zordur. Çünkü OprD
porin protein kaybı ve MexA-MexB-OprM oluşumu-
nun her ikisini de içine alan mutasyonu gerektirir. Her
iki mutasyonun birlikte olma olasılığı 10-14’tür. İmi-
penem dirençli mutantların gelişme riski ise 10-7’dir.
Kesin olmamakla birlikte gözlemler, tedavi sırasında
meropeneme karşı direnç gelişme riskinin daha az
olduğu şeklindedir[49]. Ancak P. aeruginosa direnci
sadece MexA-MexB-OprM oluşumu ve OprD kay-
bından ibaret değildir. Örneğin; MexEF-OprN oluşu-
mu florokinolon ve kloramfenikol direnci kadar imi-
penem direncine de yol açar[53]. 

Son yıllarda florokinolonların yaygın kullanımı
sonucu artan direnç sorunu ile karşılaşılmıştır. Floro-
kinolonlara direnç DNA-giraz ve topoizomeraz IV
enzim alt birimlerini kodlayan kromozomal genlerde
mutasyon sonucu gelişir. Ayrıca, efluks sistemi ile
ilacın atılmasını sağlayan çoklu ilaç efluks sistemi de
tanımlanmıştır[54]. Zhang ve arkadaşları, bütün floro-
kinolonlara dirençli P. aeruginosa suşlarında birden
çok ilaca direnç sağlayan efluks sistemi tanımlamış-
tır. Substrat olarak kullanılan 7 florokinolonun

(siprofloksasin, klinafloksasin, BAYy3118, travof-
loksasin, gemifloksasin, sparfloksasin, moksifloksa-
sin) hepsi için MİK değerinin 4-8 kat arttığını göster-
mişlerdir. Bu 7 florokinolondan siprofloksasin ve kli-
nafloksasinin en etkili antibiyotikler olduğu bulun-
muştur[55]. Bu efluks sistemlerinin en önemli özelliği
birden çok ilacı substrat olarak kullanmalarıdır. P. ae-
ruginosa suşlarında florokinolonları substrat olarak
kullanan en az 4 efluks sistemi belirlenmiştir[56]. 

P. aeruginosa’da birçok beta-laktam ve aminog-
likozidleri modifiye eden enzimler belirlenmiştir. En
sık kazanılmış beta-laktamazlar PSE-1 ve PSE-4’tür.
Karbapenemler, oksiimino-aminotiyazolil sefalospo-
rinler (seftazidim, sefepim, sefpirom) veya mono-
baktamların kullanımı ile ortaya çıkabilirler. Ancak
P. aeruginosa’da daha geniş direnç oluşturan beta-
laktamazlar tespit edilmiştir. IMP ve VIM metalobe-
ta-laktamazları kadar PER-1 ve OXA tipi geniş
spektrumlu beta-laktamazların da tartışılması gerek-
mektedir[47]. PER-1 beta-laktamazı seftazidime yük-
sek seviyede direnç sağlar ve klavulanatın ilavesiyle
düzelebilirse de piperasilin üzerine in vitro etkinliği
azdır. PER-1 beta-laktamazlara karbapenemler sta-
bildir. PER-1 sıklıkla Türkiye’deki P. aeruginosa suş-
larında belirlenmiştir[57]. OXA grubu enzimlerin iki
tipi önemlidir. Birincisi, P. aeruginosa suşlarında ra-
por edilen genişlemiş spektrumlu türevleri, ikincisi
de karbapenemleri hidrolize eden türevleridir[17].
OXA tipi enzimler GSBL ailesinin diğer bir yeni ge-
lişen üyesidir. Bu beta-laktamazlar moleküler klas D
ve fonksiyonel grup 2d’ye ait olan TEM ve SHV en-
zimlerinden farklıdır. OXA tipi beta-laktamazlar, am-
pisilin ve sefalotine direnç sağlayarak oksasilin ve
kloksasiline karşı yüksek hidrolitik aktiviteye sahip-
tir ve klavulanik asit tarafından zayıf olarak inhibe
edilme özelliği gösterirler[58]. Çoğu GSBL E. coli,
K. pneumoniae ve diğer Enterobacteriaceae’da bu-
lunurken, OXA tipi GSBL esas olarak P. aerugino-
sa’da bulunmuştur[3].

OXA tipi GSBL E. coli için klonlandığı zaman
oksiimino-sefalosporinlere zayıf direnç sağlar, fakat
P. aeruginosa transkonjugasyonunda yüksek seviye-
de direnç sağlar. Seftazidime direnç sağlayan OXA
tipi GSBL’lerin büyük çoğunun tersine, OXA-17 be-
ta-laktamazı sefotaksim ve seftriaksona direnç sağla-
sa da sadece seftazidime karşı sınırlı bir koruyuculuk
sağlar[59]. Beta-laktamaz inhibitörleri ile uyumlu ola-
rak orjinal OXA enzimleri klavulanik asit ile inhibis-
yonun olmaması ile karakterizedir. Ancak OXA-18
beta-laktamazı bu bileşik ile inhibe edilebileceği ra-
por edilmiştir[60]. 
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Karbapenemazlar: En azından meropenem
ve/veya imipenemi hidrolizleyen beta-laktamazlar
olarak tanımlanabilir. Kazanılmış dirence dahil olan
karbapenemazlar, Ambler moleküler sınıflamasında
A, B ve D grubundadırlar. Klas A klavulanik asit
ile inhibe edilen karbapenemazlardır ve nadirdir.
Kromozomal olarak (Enterobacter cloacae, Serra-
tia marcescens) veya plazmidler (K. pneumoniae,
P. aeruginosa) ile kodlanmaktadır. Klas B karbape-
nemazlar klinik olarak en önemli karbapenemazlar-
dır. IMP ve VIM serisi metaloenzimlerdir. Dünyada
yaygın olarak bildirilmiş olmasına rağmen en sık ola-
rak Güney-Doğu Asya ve Avrupa’dan bildirilmiştir.
Genleri plazmid ya da integron üzerinde bulunan
metaloenzimler aztreonam hariç bütün beta-laktam-
ları hidrolize ederler. Klas D karbapenemazları artan
sıklıkta A. baumannii’de tespit edilmiştir. İmipenem
ve meropenem duyarlılığında kısmi bir azalma söz-
konusudur[61]. 

Metalobeta-laktamazlar daha önce de belirtildiği
gibi klinik olarak karşılaşılan en önemli karbapene-
mazlardır. Şimdiye kadar gördüğümüz enzimlerden
farklı olarak aktif bölgelerinde bir Zn+2 iyonu bulu-
nan enzimlerdir. Dolayısıyla bu enzimler klavulanat,
tazobaktam ve sulbaktam gibi klasik beta-laktamaz
inhibitörlerinden etkilenmezken, EDTA gibi metal
şelatörü ile inaktive olurlar. Bu enzimlerin en önem-
li özelliği, monobaktamlar hariç tüm beta-laktamları
ve bu arada karbapenemleri de hidrolize edebilmele-
ridir. Önceleri bu grupta sadece kromozomal enzim-
lerin varlığı bilinirken, Japonya’da S. marcescens ve
P. aeruginosa suşlarında plazmid kökenli bir beta-
laktamazın saptanması (IMP-1) karbapenemlerin ge-
leceği konusunda endişe doğurmuştur. Nitekim ge-
çen süre içinde integron kökenli IMP (IMP-1-8) ve
VIM (VIM 1-3) ailesi üyeler giderek artmakta-
dır[17,61]. 

P. aeruginosa infeksiyonları yüksek mortalite ile
seyretmektedir[62]. Diğer önemli bir nokta da eğer
ilk 2 gün içinde uygun antipsödomonal tedavi başla-
nırsa mortalite anlamlı olarak azalmaktadır[63]. Çok-
lu ilaç direncine sahip P. aeruginosa suşları ile olu-
şan infeksiyonlarda mortalitenin 3 kat, sekonder
baktereminin ise 9 kat daha yüksek olduğu, hastane-
de kalış süresinin 2.1 kat arttığı ve tedavi maliyetle-
rinde de artış gözlendiği belirtilmiştir[51]. P. aerugi-
nosa’ya bağlı infeksiyonların tedavisinde kültür so-
nuçları bekleniyorken, başlangıç infeksiyonun şidde-
ti, altta yatan risk faktörleri ve hastalıklar, epidemi-
yolojik bilgiler, duyarlılık durumu ve farmakokinetik-
farmakodinamik parametrelere bağlı olarak empirik

tedavi seçilir. Ancak çoklu ilaç direncinin yaygın ol-
duğu durumlarda seçenekler sınırlıdır. Son yıllarda
yan etkilerine rağmen kolistin gibi antibiyotikler tek-
rar gündeme gelmiştir[64]. P. aeruginosa’ya bağlı
pnömonili olgularda seftazidim, siprofloksasin, pipe-
rasilin-tazobaktam ve imipenem ile yapılan karşılaş-
tırmalı çalışmalarda seftazidim ve siprofloksasin imi-
penemden daha etkili bulunmuştur[65,66]. 

ABD ve İngiltere’de uygun bir beta-laktam ve
aminoglikozid kombinasyonu ile P. aeruginosa in-
feksiyonlarının %70-98’inin tedavi edilebileceği be-
lirtilmektedir. Aslında çoklu ilaç direnci olan suşların
daha çok yanık ünitesi ve YBÜ gibi alanlara sınırlı
kaldığı ifade edilmektedir. ABD’de 1990-1993 yılla-
rı arasında YBÜ’de yatan hastalardan izole edilen
6675 P. aeruginosa suşunda seftazidim direnç ora-
nı %14.2 bulunmuştur. Seftazidim dirençli ve duyar-
lı olan suşlarda direnç oranları sırayla gentamisin
için %54.5’e karşın %31.7, amikasin için %26.9’a
karşın %7.8 olarak bulunmuştur. ABD’de elde edilen
bu bilgiler P. aeruginosa için çoklu ilaç dirençli suş-
ların arttığını göstermesi açısından önemlidir. Ami-
kasin, seftazidim, siprofloksasin, gentamisin, imipe-
nem ve piperasilin gibi antimikrobiyallerden üç ya
da daha fazlasına %16, altı ya da daha fazlasına %1
oranında direnç bulunmuştur[47]. 

P. aeruginosa ile oluşturulan ventilasyona bağlı
pnömoni olgularında yapılan bir çalışmada, bir ami-
noglikozid ile imipenemin ya da siprofloksasinin
kombine edilmesi aynı başarısızlık oranlarını sağla-
mıştır. Nötropeni ve fizik semptomların derinliğine
bağlı olarak hatta nötropenik hastalarda bile ikinci
bir ilacın ilave edilmesi sorgulanmalıdır. Bir başka ça-
lışmada tek ya da kombine tedavi verilen bakteremik
olgularda sonuçlar farklı bulunmamıştır[67]. İmipe-
nem ile siprofloksasin gibi, seftazidim veya karbape-
neme ilaveten amikasinin in vitro sinerjistik etkisi
ümit verici bulunmuştur. 1980 yılı başlarında yapılan
çalışmalarda gentamisinin karbenisilin ve tikarsilin
ile yapılan kombinasyonlarının nötropenik ve bakte-
remik hastalarda kullanılmasıyla yaşam süresinin da-
ha iyi olduğu gösterilmiştir. Geleneksel olarak yaşa-
mı tehdit eden Pseudomonas infeksiyonlarının teda-
visinde bir aminoglikozid ile antipsödomonal beta-
laktam ilaç kombine edilmektedir. P. aeruginosa’ya
bağlı ventilasyonla ilgili pnömonili olgularda imipe-
nem veya siprofloksasin tek başına ya da bir ami-
noglikozid ile kombine edildiklerinde, sonuçlar ben-
zer bulunmuştur. Diğer yandan P. aeruginosa bakte-
remisi olan hastalarda in vitro duyarlı olan iki ya da
daha çok antibiyotik kombine edildiği zaman tek

Flora 2002;7(3):142-156 151

Hastane İnfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Gram-Negatif Basiller:
Tedavide Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri Bakır M.



başlarına kullanıldıklarında elde edilen sonuçlardan
daha iyi olmadığı gösterilmiştir. Ancak ciddi Pseudo-
monas infeksiyonlarının tedavisinde tek ya da iki ve
daha fazla antibiyotiğin birlikte verilmesinin etkileri-
nin çalışıldığı geniş, ileriye dönük randomize edilmiş
çalışmalar yoktur. Bu nedenle, hala ciddi Pseudo-
monas infeksiyonlarında bir aminoglikozid ile an-
tipsödomonal beta-laktamın kombine edilmesi ge-
rekliliğine inanılmaktadır[68].

P. aeruginosa’nın çoklu ilaç direncine sahip olan
suşları özellikle YBÜ gibi alanlarda sık görülmekte-
dir. Önceki 2 haftalık süre içinde geniş spektrumlu
bir antimikrobiyal ilaç kullanımı ve 7 gün ve daha
uzun süre mekanik ventilasyona bağlı kalma, çoklu
ilaç direnci olan P. aeruginosa suşları ile infeksiyon
riskini arttırmaktadır. Daha önce antibiyotik kullanı-
lan geç başlangıçlı nozokomiyal pnömonili hastalar-
da karbapenem seçimi, daha önce antibiyotik alan
erken başlangıçlı nozokomiyal pnömonili ve antibi-
yotik almayan geç başlangıçlı nozokomiyal pnömo-
nili hastalarda bir aminoglikozide ilaveten antipsödo-
monal aktiviteli bir sefalosporin veya piperasilin-ta-
zobaktam seçilmesi uygun olabilir[68]. 

Özellikle YBÜ gibi alanlarda rasyonel antibiyotik
kullanım rehberleri geliştirilebilir. Ayrıca el yıkama,
antiseptiklerin uygun kullanımı ve eldiven giyilmesi
ile çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa infeksiyon ora-
nı ve taşınımı azaltılacaktır[68]. 

Acinetobacter spp.: Hastane infeksiyonu et-
keni nonfermentatif bakteriler içinde 2. sıklıkta gö-
rülmektedir. Bu etken de yüksek mortalite ile ilgilidir.
Sık olarak solunum sekresyonlarından elde edilmek-
tedir. Entübasyon, antibiyotiklere maruz kalma ve
YBÜ’de yatma, bu etken ile infeksiyon için önemli
risk faktörleridir. Mikroorganizmanın antibiyotik di-
renci, oluşan infeksiyonların tedavisinde büyük so-
run oluşturmaktadır[46]. Acinetobacter suşları çoğul
dirençli olmasına karşılık genelde karbapenemlere
duyarlıdır. Ancak birçok ülkede karbapenemleri hid-
rolize eden klas D beta-laktamazları olarak isimlendi-
rilen oksasilinaz oluşturan suşlar tanımlanmıştır. An-
cak oksasilinazların karbapenemlere karşı düşük de-
recede etkinliği vardır ve porin protein kaybı ve ef-
luks gibi diğer direnç mekanizmaları da varsa direnç
artar. Etkili olarak karbapenemleri hidrolizleyen Aci-
netobacter beta-laktamazlarının diğer bir grubu IMP
metalobeta-laktamazlarıdır[69]. 

Acinetobacter suşları farklı beta-laktamazlar
oluşturabilmektedir. Beta-laktam ile kombine edilen
beta-laktamaz inhibitörleri Acinetobacter suşlarına
karşı etkilidirler. Esas olarak klavulanat, tazobaktam

ve sulbaktam gibi beta-laktamaz inhibitörlerinin en-
zimlerin aktif alanlarına yüksek afinite ile ve geri dö-
nüşümsüz olarak bağlanmalarına rağmen, bunların
hepsi A. baumannii’ye karşı içsel aktiviteye sahip-
tir[70]. 

Ülkemizde GSBL oluşturan Acinetobacter türle-
ri ile gelişen infeksiyonlar önemli bir sorundur. Has-
tane kökenli izolatların %40’ında PER-1 türü direnç
tespit edilmiştir. Bu suşlarda sulbaktama da direncin
azalması nedeniyle tedavisi neredeyse imkansız suş-
lar ile infeksiyonlar meydana gelmektedir[57]. Heine-
mann ve arkadaşları, 140 A. baumannii izolatının
farklı florokinolonlara karşı etkinliğini çalışmışlar ve
yeni florokinolonların siprofloksasinden 4-16 kat da-
ha etkin olduğunu, yeni florokinolonlar arasında et-
kinlik açısından büyük farklılıkların olmadığını gös-
termişlerdir. Etkinlik siprofloksasin > gatifloksasin =
levofloksasin > trovafloksasin = gemifloksasin =
moksifloksasin şeklinde bulunmuştur. Bu çalışmada
sporadik suşlarla salgın yapan suşlar karşılaştırılmış
ve salgın yapan suşların daha dirençli olduğu görül-
müştür. Florokinolon duyarlılığı sporadik suşlar ara-
sında %76-86 iken, salgın yapan suşlar arasında
%32-55’tir. A. baumannii’nin florokinolon direnci
Gyr A ve Par C genlerindeki mutasyon sonucu olu-
şan DNA giraz ve topoizomeraz IV yapısındaki deği-
şikler ve kromozomal genler tarafından kodlanan ef-
luks pompa sisteminin etkisi ile meydana gelmekte-
dir[71]. Villers ve arkadaşları ise florokinolon direnci
için florokinolon kullanımının bağımsız bir risk faktö-
rü oluşturduğunu ve en az 5 yıl süre ile çoklu ilaç di-
rençli A. baumannii’nin epidemik yayılıma neden
olduğunu göstermişlerdir[72]. 

SENTRY çalışmasında, Acinetobacter suşlarının
Kanada ve ABD’de en sık tanımlandığı alan yara ve
solunum yolu infeksiyonları iken, Latin Amerika’da
en sık solunum yolu infeksiyonlarından izole edilmiş-
lerdir. Çalışılan antimikrobiyallere duyarlılık oranları
seftazidim için %67-25.9, piperasilin-tazobaktam
için %68.5-25, siprofloksasin için %69.6-29.7,
amikasin için %87.5-32.2 ve tetrasiklinler için
%70.7-57.1 olarak bulunmuştur. En duyarlı antimik-
robiyal karbapenemlerdir (%89-95.5). Kuzey Ameri-
ka’da beta-laktamlar arasında en etkili imipenem
(%88-95) ve meropenem (%87.3-94.1), florokino-
lonlar arasında gatifloksasin (%75-76), aminogliko-
zidler arasında amikasin (%87.5-91.3) ve tetrasiklin-
ler (%70.7)’dir. Latin Amerika’da ise sadece karba-
penemler %80’den fazla etkili, tetrasiklinler ise ikin-
ci sırada yer almaktadır (%57.1-58.8). Aynı çalışma-
da son yıllarda önemi artan karbapenem dirençli
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Acinetobacter suşları da değerlendirilmiştir. Bu suş-
ların en sık elde edildikleri alan solunum yolu ve kan
dolaşımı infeksiyonlarıdır. ABD’de bu suşlara karşı
en etkili ilaçlar amikasin ve tobramisin (%95.7-
69.6)’dir. Latin Amerika’da ise en etkili ilaçlar tetra-
siklin ve gatifloksasin ve bu suşların %40’tan daha
azına etkilidir. Bu suşlar için en etkili sulbaktam-am-
pisilin, polimiksin ve kolistin bulunmuştur. Polimik-
sin ve kolistin ≤ 2 µg/mL konsantrasyonlarda suşla-
rın %90’dan fazlasına etkili bulunmuştur[73]. İspan-
ya’da 9 farklı hastaneden izole edilen amikasin di-
rençli A. baumannii suşlarında yapılan çalışmada, 8
hastanede aynı klondan yayılım bulunmuş ve amika-
sin direncinden sorumlu olan aph (3’)–VIa genini ta-
şıyan bir transpozon ile yayılımın olduğu tespit edil-
miştir[74]. 

Fare pnömoni modelinde sefalosporinaz ve çok-
lu ilaç direnci olan suşlar ile deneysel çalışmalar ya-
pılmıştır. Sefalosporinaz meydana getiren suşlarla
yapılan çalışmada imipenem, sulbaktam, imipenem-
rifampin ve tikarsilin-klavulanat-sulbaktam bakterisi-
dal etkilidir. En iyi yaşam oranı ise tikarsilin-klavula-
nat-sulbaktam kombinasyonu ile elde edilmiştir.
Çoklu ilaç direnci olan suş ile yapılan çalışmada ise
rifampin içeren rejimler ve imipenem-sulbaktam
kombinasyonları bakterisidal etkiye sahiptir. En iyi
yaşam oranı rifampin ve sulbaktam içeren rejimler
ile bulunmuştur. Bu sonuçlar beta-laktamlar, beta-
laktamaz inhibitörleri ve rifampini içeren ilaç kombi-
nasyonlarının A. baumannii ile oluşan nozokomiyal
pnömoninin tedavisinde düşünülmesi gerektiğini
göstermektedir[75]. 

İn vitro koşullarda bir kinolonla amikasin ya da
bir beta-laktam kombinasyonlarının sinerjistik etkiye
sahip olduğu gösterilmiştir[76]. Aminoglikozidler, se-
falosporinler, kinolonlar, penisilinler, monobaktam
ve imipeneme dirençli olan Acinetobacter ve P. ae-
ruginosa’ya bağlı nozokomiyal infeksiyonlu hasta-
larda kolistin ile %58 oranında iyi sonuç elde edil-
miştir. En kötü sonuç ise nozokomiyal pnömonili ol-
gularda elde edilmiştir[64]. Çoklu ilaç direnci olan
P. aeruginosa ve Acinetobacter suşları için kolistin
ve polimiksin NCCLS önerileri doğrultusunda araştı-
rılmış ve mükemmel olarak etkili bulunmuştur. Tersi-
ne Burkholderia cepacia için değişik sonuçlar elde
edilmiştir[77]. Bu bakterilerin en önemli özelliği sul-
baktama duyarlı olmasıdır. Yani sulbaktam-ampisilin,
sulbaktam-sefoperazon gibi kombinasyonlar bu suş-
lar ile oluşan infeksiyonlarda oldukça etkilidir. 

Stenotrophomonas maltophilia: Birçok
nozokomiyal infeksiyona neden olduğu belirtilmesi-

ne rağmen sıklıkla nozokomiyal pnömonili olgular-
dan tespit edilmiştir. SENTRY çalışmasında en sık
izole edildiği alan solunum sistemidir. Kan dolaşımı
infeksiyonundaki oranı %0.4-1.3 arasında değiş-
mekte; yara ve üriner sistem infeksiyonlarından ise
nadiren izole edildiği belirtilmektedir[73]. S. maltop-
hilia ile gelişen infeksiyonlar için risk faktörleri ma-
lignansiler, santral venöz kateter ve geniş spektrum-
lu antibiyotik kullanımını içerir. S. maltophilia son
yıllarda geliştirilen antimikrobiyallerin tümüne di-
rençlidir. Bir antibiyotik kullanılarak florokinolonlar,
kloramfenikol ve tetrasiklin gibi antibiyotiklere di-
rençli fakat aminoglikozidlere farklı duyarlılık göste-
ren suşlar izole edilmiştir. Bu birden çok ilaca direnç-
li mutantlarda direnç, multidrug efluks sistemine
bağlanmıştır. Daha önce tanımlanan klinik izolatların
test edilen bütün florokinolonlara (siprofloksasin, kli-
nafloksasin, BAYy3118, trovafloksasin, gemifloksa-
sin, sparfloksasin, moksifloksasin) dirençli olduğu
gösterilmiştir. İlginç olarak P. aeruginosa’nın tersine
siprofloksasin en kötü etkiye, klinafloksasin ve
BAYy3118’in ise en iyi etkiye sahip olduğu bulun-
muştur[55]. S. maltophilia suşlarının birçok antibiyo-
tiğe içsel bir dirence sahip olduğu belirtilmiştir. Bu
mikroorganizmalar, kromozomal olarak kodlanan
karbapenemler ve birçok beta-laktam antibiyotiğe
direnç sağlayan metalobeta-laktamazlar üretmekte-
dirler. 

Bu mikroorganizmalara karşı en etkili antibiyoti-
ğin TMP-SMX olduğu bildirilmektedir. Ancak bakte-
riyostatik etkiye sahip olmasından dolayı yüksek doz
kullanılması önerilmektedir. Bu da ilacın yan etkisini
arttırmaktadır. Son yıllarda bu ilaca karşı direncin gi-
derek arttığı belirtilmiştir. Penisilinler, sefalosporinler
ve karbapenemler çok az etkili olması nedeniyle em-
pirik tedavide önerilmemektedir. Tikarsilin-klavula-
natın iyi etki gösterdiği ve TMP-SMX’e intoleran
olan hastalarda alternatif olabileceği ifade edilmiştir.
Diğer beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörlü kombi-
nasyonlar zayıf etkili ilaçlardır. Aminoglikozidler tek
başına kullanıldığında etkinlikleri çok sınırlıdır. An-
cak bu ilaçların diğer antimikrobiyaller ile in vitro
olarak sinerjik etkiye sahip oldukları bulunmuştur.
Ayrıca, minosiklin ve doksisiklin, tetrasiklinin aksine
iyi etkiye sahiptir[78]. 

SENTRY antimikrobiyal sürveyans programı çer-
çevesinde 5 farklı coğrafi bölgeden (Kanada, ABD,
Latin Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik) 1997-1999
yılları arasında elde edilen 842 S. maltophilia suşu-
nun antimikrobiyal duyarlılıkları çalışılmıştır. En etki-
li antimikrobiyal TMP-SMX ve tikarsilin-klavulanat
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bulunmuştur. TMP-SMX’e direnç oranı Kanada ve
Latin Amerika’da ortalama %2, Avrupa’da ise orta-
lama %10 olarak bulunmuştur. Potansiyel tedavi de-
ğeri olan diğer ilaçlar için direnç oranları yüksek bu-
lunmuştur. Bu çalışmada yeni kinolonların etkinliği
yüksek bulunmuş ve tercih edilebilecek ilaçlar olarak
belirtilmiştir[73]. 

Burkholderia cepacia: Birçok antimikrobi-
yal ajana yüksek oranda dirençlidir. Birden çok ilaca
dirençli B. cepacia suşlarının hepsi test edilen bütün
florokinolonlara (siprofloksasin, klinafloksasin,
BAYy3118, trovafloksasin, gemifloksasin, sparflok-
sasin, moksifloksasin) azalmış duyarlılığa sahip oldu-
ğu bulunmuştur. Klinafloksasin ve BAYy3118’in ise
en iyi etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Direncin
multidrug efluks sistemi ile ilişkisi gösterilememiş fa-
kat efluks sisteminin en muhtemel yol olabileceği be-
lirtilmiştir[55]. 

Sonuç olarak, hastane infeksiyonu etkeni çoğul
dirençli gram-negatif basillerin oluşturduğu infeksi-
yonlarda çözüm olarak alternatif antimikrobiyallerin
kullanılması, antibiyotik kullanımının kısıtlanması,
hasta kohortlaması, el yıkama ve temas önlemleri gi-
bi yöntemler önerilmektedir. 
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