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ÖZET

Enterobacteriaceae ailesi üyesi mikroorganizmalar tüm dünyada önemli infeksiyon etkenleri aras›nda yer
almaktad›r. Genifllemifl spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oluflturan türler ise son y›llarda önemli bir tedavi
sorunu oluflturmaktad›r. Ertapenem beta-laktamazlar›n büyük bir k›sm›n›n inaktivasyonuna karfl› dirençli ve
günde tek doz kullan›m kolayl›¤› olan yeni bir karbapenem üyesidir. Çal›flmam›z›n amac›; Türkiye’de henüz kul-
lan›ma girmemifl olan ertapenemin, GSBL oluflturan ve oluflturmayan Enterobacteriaceae ailesi üyesi mikroor-
ganizmalara karfl› in vitro etkinli¤inin disk difüzyon yöntemi ile araflt›r›lmas› ve di¤er karbapenemlerle
karfl›laflt›r›lmas›d›r. GSBL oluflturan izolatlarda ertapeneme, meropeneme ve imipeneme s›ras›yla %1.65,
%1.24 ve %1.24 oran›nda, oluflturmayanlarda ise %2.46, %0.49 ve %0.98 oran›nda direnç tespit edildi. Bu
sonuçlara göre, hem GSBL oluflturan hem de oluflturmayan mikroorganizmalara karfl› ertapenemin in vitro
etkinli¤inin di¤er karbapenemlerle benzer oldu¤u gözlendi (s›ras›yla p= 0.90 ve p= 0.19). 

Anahtar Kelimeler: Karbapenemler, Ertapenem, Enterobacteriaceae

SUMMARY
In Vitro Effectiveness of Ertapenem Against Enterobacteriaceae Isolates

Members of Enterobacteriaceae family are important causative agents of several infections. Extended spec-
trum beta-lactamase (ESBL) producing species are serious threats to therapeutic efficacy. Ertapenem is a new
carbapenem resistant to inactivation by most ESBL’s and has the advantage of single daily use. The aim of the
study is to test in vitro activity of ertapenem, that is not available in Turkey, against ESBL producing and non-
ESBL producing Enterobacteriaceae isolates by disk diffusion method and to compare its activity with the
other carbapenems. The resistance rates of ertapenem, meropenem and imipenem were 1.65%, 1.24%, and
1.24% for ESBL producing isolates and 2.46%, 0.49%, and 0.98% for non-ESBL producing isolates, respective-
ly. According to these results, it was determined that the in vitro activity of ertapenem was similar with other
carbapenems against both ESBL producing and non-ESBL producing microorganisms (p= 0.90 and p= 0.19,
respectively). 
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Enterobacteriaceae ailesi üyesi mikroorganizma-
lar günümüzde önemli infeksiyon etkenleri arasında
yer almaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri labora-
tuvarlarında izole edilen gram-negatif mikroorganiz-
maların %80’ini, tüm mikroorganizmaların ise
%50’sini oluşturmaktadır. Escherichia coli, Klebsi-
ella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter
türleri ve Serratia marcescens klinik örneklerden
izole edilen önemli mikroorganizmalardır. Diğer
mikroorganizmalara olduğu gibi Enterobacteriaceae
ailesi üyesi mikroorganizmalara karşı da direnç
önemli oranda artmıştır[1]. Genişlemiş spektrumlu
beta-laktamaz (GSBL) ilk tanımlandığı 1980’li yılla-
rın başından beri çeşitli mikroorganizmalarda tespit
edilmiş ve önemli tedavi sorunu haline gelmiştir[2].
Bu tip direnç son 20 yıl içerisinde tüm dünyada ve
özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık olarak ta-
nımlanmıştır[3].

Ertapenem, beta-laktam ajanlardan karbape-
nemlerin yeni üyesidir. Beta-laktamazların büyük bir
çoğunluğunun inaktivasyonuna karşı dirençli olup,
parenteral olarak günde tek doz kullanım kolaylığı
sağlamaktadır[4]. Gram-negatif, gram-pozitif, aerop
ve anaerop mikroorganizmaların neden olduğu çe-
şitli infeksiyonlarda etkili bir biçimde kullanılmakta-
dır. Ertapenem ayrıca 1-beta-metil yapısı ile insan
böbrek dehidropeptidazına karşı stabilite sağladığın-
dan, kullanımı esnasında ayrıca bir ajana gerek du-
yulmamaktadır[5]. 

Çalışmamızın amacı; Türkiye’de henüz kullanıma
girmemiş olan ertapenemin hastanemizde çeşitli kli-
niklerden izole edilen GSBL oluşturan ve oluşturma-
yan Enterobacteriaceae izolatlarına karşı etkinliğinin
araştırılmasıdır.

MATERYAL ve METOD

Bakteriyel İzolatlar

Hastanemizdeki kliniklerden laboratuvarımıza
gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş
241 GSBL üreten, 203 GSBL üretmeyen Entero-
bacteriaceae ailesi üyesi izolat çalışmaya alındı (Tab-
lo 1-3). İzolatlar klasik yöntemle tanımlandı ve çalış-
ma öncesinde %15 gliserol içeren trypticase soy
broth (Merck, Almanya) içinde -70°C’de saklandı[6].
GSBL üreten mikroorganizmalar çift disk sinerji yön-
temi kullanılarak tespit edildi. Bu yöntemde 20 + 10 µg
amoksisilin-klavulanik asit ve 30 µg seftazidim disk-
leri (Oxoid, İngiltere) aralarında 25-30 mm mesafe
olacak şekilde Mueller-Hinton agara yerleştirildi.
Plaklar bir gece 37°C’de inkübe edildi. Seftazidim
zon çapı klavulanik asit tarafından genişletilmiş olan
izolatlar GSBL üretenler olarak değerlendirildi[7].
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Tablo 1. İzolatların izole edildikleri klinikler

İzolat sayısı

GSBL GSBL
oluşturan oluşturmayan

Klinikler Sayı % Sayı %

• Genel cerrahi 37 15.5 47 23.1

• Acil  tıp 35 14.4 29 14.2

• Çocuk sağlığı ve 
hastalıkları 35 14.4 29 14.2

• Üroloji 32 13.3 6 3

• Beyin cerrahisi 26 10.8 19 9.4

• Nefroloji 20 8.3 4 2

• Ortopedi 7 2.9 3 1.5

• Dahiliye 8 3.3 21 10.3

• Tıbbi onkoloji 8 3.3 19 9.4

• Nöroloji 8 3.3 4 2

• Kalp damar cerrahisi 4 1.7 3 1.5

• Plastik cerrahi 5 2.1 14 6.9

• Hematoloji 4 1.7 -

• Göğüs hastalıkları 4 1.7 -

• Fizik tedavi 2 0.8 -

• Kardiyoloji 2 0.8 4 2

• Kadın hastalıkları ve 
doğum 4 1.7 1 0.5

• Toplam 241 100 203 100

GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.

Tablo 2. İzolatların izole edildikleri kaynaklar

İzolat sayısı

GSBL GSBL 
oluşturan oluşturmayan

Kaynak Sayı % Sayı %

• İdrar 132 54.8 78 38.4

• Yara 62 25.7 48 23.6

• Kan 30 12.4 42 20.7

• Apse 8 3.3 26 12.8

• Solunum sistemi 5 2.1 6 3

• Diğer 4 1.7 3 1.5

• Toplam 241 100 203 100

GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.



Antibiyotik Duyarlılık Testleri

Antibiyotik duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüz-
yon yöntemi ile 10 µg ertapenem, 10 µg imipenem
ve 10 µg meropenem diskleri (Oxoid, İngiltere) kul-
lanılarak “Clinical Laboratory Standards Institute
(CLSI)” (eski adı ile NCCLS) kriterlerine göre yapıldı
ve değerlendirildi[8,9]. Kontrol olarak E. coli ATCC
25922 izolatı kullanıldı.

İstatistiksel analizler SPSS for Windows 10.0 pa-
ket programı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar frekans
ve yüzde olarak verilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları-
nın karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. İs-
tatistiksel önemlilik için p< 0.05 kabul edilmiştir. 

BULGULAR

Enterobacteriaceae ailesi üyesi mikroorganizma-
ların içinde GSBL oluşturan üç izolat (E. coli, K.
pneumoniae ve Enterobacter türü) her üç karbape-
neme karşı, bir Enterobacter türü sadece ertapene-
me karşı dirençli bulundu. GSBL oluşturmayanlarda
ise bir S. marcescens izolatı her üç ajana, dört izo-

lat (iki E. coli, S. marcescens ve Enterobacter türü)
sadece ertapeneme, bir E. coli izolatı ise sadece imi-
peneme dirençli bulundu. Sonuç olarak, GSBL oluş-
turan izolatlarda ertapeneme, meropeneme ve imi-
peneme sırasıyla %1.65, %1.24 ve %1.24, oluştur-
mayanlarda ise %2.46, %0.49 ve %0.98 oranında
direnç tespit edildi. Antibiyotik duyarlılıkları yönün-
den istatistiksel olarak önemli fark bulunmamıştır (sı-
rasıyla p= 0.90, p= 0.19) (Tablo 4). 

TARTIŞMA

GSBL oluşturan izolatlar direnç sorununda
önemli yer tutmaktadır. Bugün 150 farklı GSBL ta-
nımlanmıştır. Dünyada özellikle Enterobacteriaceae
ve Pseudomonas aeruginosa türlerinde yaygın ola-
rak bulunmaktadır[10]. Türkiye’de yapılan çalışmalar-
da GSBL oranı, Klebsiella türlerinde %11-86.6 ara-
sında, E. coli izolatlarında ise %0-57.8 arasında de-
ğişmektedir[11]. Son yıllarda içerisinde beta-lakta-
mazların hidrolitik aktivitesine dirençli yeni beta-lak-
tam antibiyotikler geliştirilmiştir. Karbapenemler,
gram-pozitif, gram-negatif ve anaerop mikroorga-
nizmalara karşı in vitro olarak iyi derecede etkilidir.
İnsan dehidropeptidazına karşı meropenemden da-
ha az stabilite sağladığından imipenemin silastatin ile
birlikte verilmesi gerekmektedir. Her iki ilacın da ya-
rılanma ömrü yaklaşık bir saattir[12]. İki ilacın da et-
ki spektrumları birbirine benzemekte ve özellikle has-
tane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen P. aerugi-
nosa ve Acinetobacter türlerinin neden olduğu in-
feksiyonlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Çok
genel olmamakla birlikte lokal karbapenem dirençli
gram-negatif infeksiyon salgınları bildirilmiştir[5].

Ertapenem, günde tek doz, intramusküler ve int-
ravenöz kullanılan karbapenem grubu yeni bir anti-
biyotiktir. Dört saat gibi uzun bir yarılanma ömrüne
sahiptir ve yaklaşık %95’i proteinlere bağlanmakta-
dır. Yetişkin dozu günde 1 gramdır ve böbrekler yo-
luyla metabolize olmaktadır[5]. Ertapenem, hızlı bak-
terisidal etkiye sahiptir. Genellikle toplum kaynaklı
infeksiyonlara neden olan gram-pozitif ve gram-ne-
gatif aerop, fakültatif aerop ve anaerop bakterilere
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Tablo 3. İzole edilen mikroorganizmalar

İzolat sayısı

GSBL GSBL 
Oluşturan Oluşturmayan

Mikroorganizma Sayı % Sayı %

• Escherichia coli 180 74.7 143 70.4

• Klebsiella pneumoniae 37 15.4 23 11.3

• Klebsiella oxytoca 4 1.7 5 2.5

• Proteus vulgaris 1 0.4 1 0.5

• Proteus mirabilis 2 0.8 7 3.4

• Serratia marcescens 7 2.8 12 5.9

• Enterobacter türleri 9 3.8 6 3

• Citrobacter freundii 1 0.4 5 2.5

• Providencia rettgeri - 1 0.5

• Toplam 241 100 203 100

GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.

Tablo 4. İzole edilen mikroorganizmaların direnç oranları

Antibiyotikler

Mikroorganizmalar Ertapenem (%) Meropenem (%) İmipenem (%) p

• GSBL oluşturan (n= 241) 1.65 (n= 4) 1.24 (n= 3) 1.24 (n= 3) = 0.90

• GSBL oluşturmayan (n= 203) 2.46 (n= 5) 0.49 (n= 1) 0.98 (n= 2) = 0.19

GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz.
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karşı iyi derecede etkili iken, P. aeruginosa, Acine-
tobacter türleri, metisiline dirençli stafilokoklar ve
enterokoklara karşı etkileri sınırlıdır[13-15]. Özellikle
toplum kökenli aerop, anaerop ve karışık mikroor-
ganizmaların neden olduğu deri ve yumuşak doku, ji-
nekolojik ve intraabdominal, komplike üriner sistem
infeksiyonları ve toplum kökenli pnömoni tedavisin-
de kullanılmaktadır[16]. Türkiye’de henüz kullanılma-
yan ertapenem, Amerika Birleşik Devletleri’nde
2001 yılı Kasım ayında, Avrupa’da ise 2002 yılı Ma-
yıs ayında lisanslı olarak kullanıma girmiştir[17]. 

Kırkdört farklı merkezde 2002 yılında 540 deri
ve yumuşak doku infeksiyonlu hastanın örneklerin-
den izole edilen 871 aerop ve anaerop mikroorga-
nizma ile yapılan çalışmada ertapenemin, bu tür in-
feksiyonlarda kullanılan diğer antibiyotikler kadar ve-
ya onlardan daha iyi etkiye sahip olduğu görülmüş-
tür[18]. Ertapenem Enterobacteriaceae ailesi üyesi
mikroorganizmalara karşı iyi düzeyde etki göster-
mektedir. Gesser ve arkadaşları ertapenemi, Entero-
bacteriaceae ailesi üyesi mikroorganizmaların neden
olduğu ciddi infeksiyonlarda kullanmış ve piperasilin-
tazobaktam ve seftriakson kadar etkili olduğunu ve
tedavisi sırasında ertapeneme karşı bir direnç geliş-
mediğini gözlemlemişlerdir[19]. Livermore ve arka-
daşları, ertapenemi, imipeneme göre Avrupa ve
Avustralya’daki 12 merkezde izole edilen 1610 En-
terobacteriaceae ailesi üyesi bakteriye karşı daha et-
kili, P. aeruginosa ve Acinetobacter türlerine karşı
ise daha az etkili bulmuşlardır[20]. Odenholt ve arka-
daşları büyük bir çoğunluğunu Enterobacteriaceae
ailesi üyelerinin oluşturduğu gram-negatif mikroor-
ganizmalara karşı imipenemden daha etkili iken,
gram-pozitif mikroorganizmalara karşı imipenem-
den daha az etkili olduğunu bildirmiştir[12]. Tomera
ve arkadaşları çoğunluğu E. coli ve K. pneumoni-
ae’nın neden olduğu komplike üriner sistem infeksi-
yonlu 592 yetişkin hasta ile yaptıkları çalışmada, er-
tapenemin seftriakson kadar etkili olduğunu ve iyi
tolere edildiğini bildirmişlerdir[21]. Hicks ve arkadaş-
ları akut bakteriyel bronşitli veya toplum kökenli
pnömonili 320 hastadan izole edilen 97 Enterobac-
teriaceae ailesi üyesine karşı ertapenemin seftriak-
son, sefepim, siprofloksasin ve amoksisilin-klavula-
nik asite göre çok daha etkili olduğunu saptamışlar-
dır[22]. Pelak ve arkadaşları ertapenemin deri ve yu-
muşak doku infeksiyonlu 340 hastadan izole edilen
118, akut pelvik infeksiyonlu 212 hastadan izole
edilen 151 Enterobacteriaceae ailesi üyesi bakterile-
rin %100’üne etkili ve seftriakson, amoksisilin-kla-
vulanik asit ve piperasilin-tazobaktama göre etkinli-
ğinin yüksek olduğunu bildirmişlerdir[17,23]. Fuchs

ve arkadaşları ertapenemin Enterobacteriaceae aile-
si üyelerine karşı imipenemden in vitro olarak daha
etkili, P. aeruginosa ve çoğu gram-pozitif bakteriye
daha az etkili olduğunu tespit etmişlerdir[24]. 

Ertapenem, Enterobacteriaceae ailesi üyesi beta-
laktamaz üreten izolatlara karşı da iyi aktivite göster-
mektedir[25]. Kohler ve arkadaşları ertapenemin aynı
zamanda diğer karbapenemler gibi GSBL üreten E.
coli ve K. pneumoniae izolatlarına karşı iyi derecede
etkili olduğunu bildirmişlerdir[26]. Ertapenem, Ente-
robacteriaceae ailesi üyesi beta-laktamaz üretmeyen
izolatlara, üretenlere göre dört kat daha iyi aktivite
göstermektedir. Ayrıca, aynı çalışmada ertapenemin
meropenem ve imipeneme göre beta-laktamaz üre-
ten izolatlara karşı stabilitesinin az olduğu görülmüş-
tür[25]. Bizim bir çalışmamızda, ertapenemin P. aeru-
ginosa izolatlarına karşı meropenem ve imipenem-
den daha az etkili olduğu görülmüştür[27].

Çalışmamızda GSBL oluşturan ve oluşturmayan
mikroorganizmalara karşı ertapenemin in vitro et-
kinliğinin diğer karbapenemlerle benzer olduğu gö-
rülmüştür. Yüksek hasta sayılı klinik çalışmalarla er-
tapenemin in vivo etkinliğinin de değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.
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