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ÖZET

Giriş: Metisiline duyarl› Staphylococcus aureus sufllar›nda gittikçe artan oranlarda makrolid-linkozamid-
streptogramin B (MLSB) direnci görülmektedir. Bu çal›flman›n amac› MSSA sufllar›nda MLSB, ketolid ve line-
zolid direncinin araflt›r›lmas›d›r. 

Materyal ve Metod: Çeflitli klinik örneklerden infeksiyon etkeni olarak izole edilen 100 metisiline duyar-
l› Staphylococcus aureus (MSSA) suflunda D-test yöntemiyle fenotipik olarak makrolid-linkozamid-streptog-
ramin B (MLSB) direnci araflt›r›lm›flt›r. Ayr›ca, azitromisin, spiramisin, kinupristin/dalfopristin (K/D), telitromi-
sin ve linezolid antibiyotiklerinin duyarl›l›k oranlar› disk difüzyon yöntemi ile incelenmifltir. 

Bulgular: MSSA sufllar›nda en yayg›n direnç fenotipi s›ras›yla; indüklenebilir MLSB (%11), antibiyotik inak-
tivasyonu (%9), yap›sal MLSB (%4) ve M/MSB fenotip direnci (%3) olarak belirlenmifltir. Sufllar›n %73’ü eritro-
misin ve klindamisine duyarl› olarak saptanm›flt›r. En etkili üç antibiyotik ise linezolid (%100), K/D (%98) ve
telitromisin (%95) olarak belirlenmifltir.

Sonuç: Çal›flmam›zda di¤er çal›flmalarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda yap›sal MLSB direnç oran› düflük bulunmufltur.

Anahtar Kelimeler: Makrolid, Linkozamid, Streptogramin, Direnç, Ketolid, Linezolid, Staphylococcus au-
reus, MSSA

SUMMARY

An Investigation of Resistance to Macrolide-Lincosamide-Streptogramine B (MLSB), 
Ketolid and Linezolid in Methicillin-Susceptibile Staphylococcus aureus Strains 

Introduction: Macrolide-lincosamide-streptogramine-B (MLSB) phenotype resistance has been incre-
asingly detected in Staphylococcus aureus. The aim of this study was to investigate MLSB, ketolid and linezo-
lid resistance in methicillin susceptible S. aureus strains.

Materials and Methods: In the study, macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) phenotype resis-
tance of 100 methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) strains isolated from various clinical spe-
cimens was investigated by using D-test. Disk diffusion method was used to determine the susceptibility of
the strains to azithromycin, spiramycin, quinupristin/dalfopristin (Q/D), telithromycin, and linezolid.
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Staphylococcus aureus, kullanılan antimikrobi-
yallere hızla direnç geliştirme özelliğine sahiptir. Bu
durum etken olduğu infeksiyonların tedavisinde güç-
lük yaratmakta, geliştirilen antimikrobiyallere rağ-
men dünyada infeksiyon hastalıklarının etyolojisin-
deki önemini korumaktadır. Son 50 yıl içinde S.au-
reus suşlarının antimikrobiyal duyarlılık paternlerin-
de birçok değişiklikler meydana gelmiştir. Metisilin
direncinin yanı sıra gittikçe artan oranlarda sapta-
nan makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB)
direnci de özellikle dikkat çekmektedir. MLSB grubu
antibiyotiklerin tedavide artan sıklıkta kullanımı,
dünyanın birçok bölgesinde MLSB direnç oranların-
daki artışı da beraberinde getirmektedir[1]. Stafilo-
koklarda makrolid direnci üç farklı mekanizma ile or-
taya çıkmaktadır:

1. Makrolidin bağlandığı hedef bölgede
oluşan değişiklik: Bu değişiklikten erm (eryth-
romycin resistance methylase) genleri sorumludur.
Bu genlerin (ermA, ermB, ermC) varlığında bakteri
ribozomundaki 23S metilasyonu ile hedef bölge de-
ğişmektedir. Bu bölge aynı zamanda linkozamid ve
streptogramin grubu antibiyotiklerin de bağlanma
bölgesi olduğundan, oluşan direnç tüm MLSB grubu
antibiyotiklere çapraz dirençle sonuçlanmaktadır. 

MLSB direnci yapısal (sürekli) veya indüklenebilir
olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Yapısal MLSB
(yMLSB) direnci taşıyan bir suş 14, 15 ve 16 üyeli
makrolidlere, ketolid, linkozamid ve streptogramin
B’ye dirençli olarak kabul edilmektedir. İndüklenebi-
lir MLSB (iMLSB) direncinde ise sadece 14 ve 15
üyeli makrolidlere ve klindamisine direnç kazanıl-
makta, 16 üyeli makrolidler, streptograminler ve ke-
tolidlere direnç gelişmemektedir. Eritromisine duyar-
lı suşlar indüklenme özelliği taşımamaktadır.

2. Atılım pompası (efluks, M veya MSB fe-
notip direnç): Bu direnç tipi msrA geni tarafından
kodlanmaktadır. Bu mekanizma ile direnç geliştiren
stafilokoklar 14 ve 15 üyeli makrolidlerin yanı sıra

streptogramin B grubu antibiyotiklere de dirençli
olup, linkozamidlere ve ketolidlere duyarlı olmaktadır.

3. Ribozomal mutasyona bağlı direnç: Bu
direnç tipine stafilokoklarda daha az oranda rastlan-
maktadır. InuA genleri taşıyan stafilokoklarda ortaya
çıkmaktadır ve bu direnç tipinde linkomisin ve klin-
damisine karşı direnç oluşmaktadır[2,3].

Bu çalışmada, hastanemiz bakteriyoloji laboratu-
varına gönderilen kan kültürü ağırlıklı çeşitli klinik
örneklerden infeksiyon etkeni olarak izole edilen,
100 metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) suşunda
MLSB direnç fenotipinin yanı sıra, azitromisin, spi-
ramisin, kinupristin/dalfopristin (K/D), telitromisin
ve linezolide karşı direnç oranlarının saptanması
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bu prospektif çalışma, 2006 yılında Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mik-
robiyoloji Laboratuvarında yapılmıştır. Çeşitli klinik-
lerde yatan hastalardan alınan kan, trakeal aspirat
ve apse örneklerinden izole edilen, ardışık olmayan,
infeksiyon etkeni 100 MSSA suşu kullanılmıştır. Her
hastaya ait tek bir suş çalışmaya alınmıştır. D-test
yöntemi ile MLSB fenotipinin sıklığı araştırılmış, ay-
rıca disk difüzyon yöntemiyle eritromisin, klindami-
sin, azitromisin, telitromisin, K/D, linezolid ve spira-
misine karşı direnç oranları saptanmıştır.

Bakteri İzolatları

Gram-pozitif kok, katalaz pozitif, koagülaz pozi-
tif ve DNaz pozitif suşlar S. aureus olarak tanımlan-
mış, disk difüzyon yöntemi ile oksasilin ve sefoksiti-
ne karşı duyarlı olan suşlar MSSA olarak kabul edil-
miştir.

Antibiyotik

Makrolid-linkozamid-streptogramin B (MLSB) di-
rencini saptamak amacıyla 14, 15 ve 16 üyeli mak-
rolidler için sırasıyla eritromisin (15 µg-Oxoid), azit-
romisin (15 µg-Oxoid) ve spiramisin (100 µg-Oxoid)

Results: It was found that the inducible MLSB resistance was the most common resistance phenotype
(11%) followed by antibiotic inactivation (9%), constitutive MLSB resistance (4%), and M/MSB phenotype re-
sistance (3%). The susceptiblity of the strains to both erythromycin and clindamycin was found to be very
high (73%). The results were also shown that the linezolid (100%), Q/D (98%), and telithromycin (95%) we-
re the most three efficient antibiotics.

Conclusion: Constitutive MLSB resistance rate was found low when it is compared with other studies.
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diskleri, linkozamid grubu için klindamisin (2 µg-
Oxoid) diski, streptogramin grubu için %30 kinupris-
tin (streptogramin B) + %70 dalfopristin (streptogra-
min A) (K/D) içeren 15 µg’lık kombine diskler, 14
üyeli yarısentetik bir makrolid olan ketolid direncinin
belirlenmesi için telitromisin (15 µg-Oxoid) diskleri
ve oksazolidinon grubunun klinik kullanıma giren ilk
üyesi olan linezolid diski (30 µg-Oxoid) kullanılmıştır.

Tüm suşlar çalışılıncaya kadar -20°C’de saklan-
mış olup, çalışmadan bir gece önce pasajlanarak ta-
ze kültürler elde edilmiştir. On sekiz-yirmi dört saat-
lik saf MSSA suşlarının kolonilerinden 0.5 McFar-
land bulanıklığı ile uyumlu tuzlu su (%0.85 NaCl)
süspansiyonları hazırlanıp, 4 mm kalınlığındaki Mu-
eller-Hinton (Oxoid) agar yüzeyine yayılmıştır. 

D-test Yöntemi

2007 Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitü-
sü (CLSI) önerileri doğrultusunda çalışılmıştır[4]. Erit-
romisin (E) ve klindamisin (C) disklerinin kenarları
arasındaki mesafe 15-26 mm olacak şekilde yerleş-
tirilmiş ve 35°C’lik etüvde, normal atmosferde, 24
saat inkübe edilmiştir. Eritromisin ve klindamisine di-
rençli ise yMLSB direnci, eritromisine dirençli klin-
damisine duyarlı fakat eritromisine bakan kısmında
daralma var ise (D-zone) iMLSB direnci, eritromisine
dirençli ve klindamisine duyarlı ancak D-zone yoksa
M/MSB fenotipik direnç, bunların dışında görülen
direnç şekli ise antibiyotik inaktivasyon direnci ola-
rak değerlendirilmiştir[5]. 

Disk Difüzyon Yöntemi

CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer stan-
dart disk difüzyon yöntemine uygun olarak yapılmış
ve bu kriterlere göre değerlendirilmiştir[4]. Ancak
CLSI kriterleri olmayan spiramisinin duyarlılığı Fran-
sa Mikrobiyoloji Cemiyetinin (Comite de de’l Antibi-
ogramme de la Societe Française de Microbiologie)
belirlediği kriterlere göre (inhibisyon zon çapı sınırla-
rı ≥ 24 mm duyarlı, ≤ 19 mm dirençli) değerlendiril-
miştir. Kontrol suşu olarak S. aureus ATCC 25923
suşu kullanılmıştır.

BULGULAR

Çalışmaya alınan 100 MSSA suşunda; D-test
yöntemi ile suşların 11 (%11)’inde iMLSB direnci, 9
(%9)’unda antibiyotik inaktivasyon direnci, 4
(%4)’ünde yMLSB direnci ve 3 (%3)’ünde M/MSB
fenotip direnci saptanmıştır. Eritromisine karşı 18
(%18) suşta direnç belirlenmiştir (Tablo 1).

Sadece eritromisine dirençli 18 suşun 11
(%61)’inin iMLSB, 4 (%22)’ünün yMLSB ve 3
(%17)’ünün M/MSB tipi direnç oranlarına sahip ol-
duğu bulunmuştur.

Eritromisin ile aynı anda klindamisine 18 suşta
direnç gözlenirken, bu suşların dışındaki dokuz suşta
klindamisine karşı antibiyotik inaktivasyonu saptan-
mıştır.

Sonuç olarak, disk difüzyon yöntemi ile suşların
%73’ü hem eritromisin hem de klindamisine aynı
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Tablo 1. Yüz MSSA suşunda saptanan fenotipik direncin dağılımı

Azitromisin Spiramisin Telitromisin Kinupristin/dalfopristin Linezolid
Direnç fenotipi (n= 18) (n= 37) (n= 5) (n= 2) (n= 0)

• Yapısal MLSB direnci 4 4 4** 0 0
(n= 4)

• İndüklenebilir MLSB 11 1* 0 0 0
direnci (n= 11)

• M/MSB direnci 3 3** 0 0 0
(n= 3)

• Antibiyotik inaktivasyon 0 6* 1* 2* 0
direnci  (n= 9)

• Aynı anda hem 0 23*   0 0 0
eritromisin hem de
klindamisine duyarlı 
(n= 73)

• Toplam (n= 100) 18 37 5 2 0

* Azalmış duyarlılık.

** İki suşta azalmış duyarlılık.

MSSA: Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus.



anda duyarlı bulunurken, en etkili antibiyotikler sıra-
sıyla, linezolid (%100), K/D (%98), telitromisin
(%95), azitromisin (%82) ve spiramisin (%63) olarak
belirlenmiştir.

TARTIŞMA

Klindamisin, linkozamid grubu bir antibiyotiktir.
Hem intravenöz hem de oral yolla uygulanabilmesi,
oral biyoyararlanımının (%90) yüksek olması, deri ve
yumuşak dokuya geçişinin iyi olması, fiyatının alter-
natif antimikrobiyal ajanlara kıyasla ucuz olması ve
stafilokoklara ait toksin ve virülans faktörlerinin ba-
zılarını etkisizleştirmesi S. aureus’un etken olduğu
infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek uygun bir
antibiyotik olmasını sağlamaktadır[6]. Ancak son yıl-
larda MLSB direnci nedeniyle klindamisinle tedavide
başarısızlıklara rastlanmaktadır. Başarısızlık riskini
ortadan kaldırmak için yapılan antimikrobiyal duyar-
lılık testlerinin bu tip direncin varlığını ortaya koya-
bilmesi son derece önemlidir. Stafilokoklar söz ko-
nusu olduğunda, iMLSB direnci araştırılmadığı tak-
dirde in vitro duyarlılık testi klindamisin için yanlış
sonuç verebilmektedir[6,7]. CLSI’nın 2004 ve sonra-
sı antimikrobiyal duyarlılık rehberlerinde infeksiyon
etkeni olduğu düşünülen tüm stafilokok suşlarında
iMLSB direncine bakılması önerilmektedir[8].

Çalışmamızda 100 MSSA suşunda MLSB diren-
cinin yanı sıra ketolid, K/D ve linezolid direnci araş-
tırılmıştır. Suşların %11’inde iMLSB direnci, %9’un-
da antibiyotik inaktivasyon direnci, %4’ünde yMLSB
direnci ve %3’ünde M/MSB direnci saptanmıştır.
Aktaş ve arkadaşları eritromisine dirençli 78 koagü-
laz-negatif stafilokok (KNS) ve 24 S. aureus ile yap-
tıkları çalışmada; KNS ve S. aureus için iMLSB di-
rencini %20 olarak saptamışlardır[2]. Yıldız ve arka-
daşları 98 MRSA suşu ile yaptıkları bir diğer çalış-
mada iMLSB direnç oranını %20 olarak belirlemiş-
lerdir[9]. Azap ve arkadaşlarının yaptığı bir başka ça-
lışmada ise bu oran çok daha düşük olup %4.6 ola-
rak saptanmıştır[10]. Çalışmamızda iMLSB direnç
oranı %11 olmakla beraber, bu direnç oranı sadece
eritromisine dirençli suşlarda (n= 18) bakıldığında
%61’e ulaşmaktadır. Aktaş ve arkadaşları İstanbul
Tıp Fakültesinde yaptıkları aynı çalışmada yMLSB
direncini %58.3, M/MSB direncini %20.8 olarak
saptamışlardır[2]. Çalışmamızda bu direnç oranları sı-
rasıyla %4 ve %3 olarak belirlenmiştir. Sadece erit-
romisine dirençli suşlar dikkate alındığında bu oran-
lar sırasıyla %22 ve %17 olarak saptanmaktadır. Ça-
lışmamızda yMLSB direnç oranının düşük bulunma-
sında MSSA suşlarının kullanılmasının rolü olduğunu

düşünmekteyiz. Ülkemiz dışında yapılan çalışmalar-
da da MLSB direnç oranları arasında farklılıklar gö-
rülmektedir. Hamilton-Miller ve arkadaşları elde et-
tikleri sonuçlarda iMLSB direncinin (%12), yMLSB
direncinden (%2) daha yaygın olduğunu bulmuşlar-
dır[11]. Bu verilere dayanarak MLSB direnç oranları-
nın merkezden merkeze belirgin farklılıklar göstere-
bileceği anlaşılmaktadır.  

Kinupristin/dalfopristin, streptogramin grubun-
dan yeni bir antibiyotiktir ve dünyada bu antibiyotik-
le yapılan çalışmalarda çok farklı direnç oranları bil-
dirilmiştir. Kim ve arkadaşlarının Kore’de yaptığı ça-
lışmada 682 S. aureus kökeninde K/D direncine
rastlanmazken, Luh ve arkadaşlarının Taiwan’da
yaptığı çalışmada metisiline dirençli S. aureus
(MRSA)’lar için bu direnç %31 olarak bildirilmiş-
tir[12,13]. Baysallar ve arkadaşları MRSA için K/D
direncini %1, Tünger ve arkadaşları %2.3 olarak bil-
dirirken, Kılıç ve arkadaşları yaptıkları çalışmada
K/D’ye karşı herhangi bir direnç saptamamışlar-
dır[14-16]. Bizim çalışmamızda ise 2 (%2) suşta azal-
mış direnç saptanmıştır. Yapılan çalışmalar K/D’nin
glikopeptidlere iyi bir alternatif olacağını düşündürse
de ülkemizde henüz kullanıma girmeyen bu antibiyo-
tiğe karşı düşük düzeyde de olsa direnç görülmesi
çapraz direncin olabileceğini düşündürmektedir.

Linezolid ise oksazolidinon grubu yeni antibiyo-
tiklerdendir ve yapılan çalışmalar bu antibiyotiğe
karşı düşük düzeyde direnç varlığını ortaya koymak-
tadır. Zarakolu ve arkadaşları 109 MRSA, Dizbay ve
arkadaşları 120 MRSA suşu ile yaptıkları çalışmada
linezolide direnç saptamamışlardır[17,18]. Çalışma-
mızda da linezolide direnç saptanmamıştır.

Telitromisin iMLSB direncinden etkilenmeyen
yarısentetik bir makroliddir. Ulloa ve arkadaşları
yaptıkları bir çalışmada 30 MSSA suşunun (farklı
bakterilerden oluşan toplam 280 suş) tamamını in
vitro koşullarda telitromisine duyarlı bulmuşlardır[19].
Yirmi dokuz ülkede 85 merkezin katıldığı bir çalış-
mada 272 MSSA suşu telitromisine %98.9 oranın-
da duyarlı bulunmuştur[20]. Ülkemizde ise, Kaya ve
arkadaşları yaptıkları bir çalışmada 61 S. aureus su-
şundan 8 (%13)’ini telitromisine dirençli bulmuşlar-
dır[21]. Gülhan ve arkadaşları ise 38 S. aureus suşu-
nun 24 (%63)’ünü telitromisine dirençli saptamışlar-
dır[22]. Çalışmamızda üç suşta telitromisine karşı
azalmış duyarlılık saptanmasının yanı sıra iki suş an-
tibiyogramda duyarlı görülmesine rağmen yMLSB
fenotipi taşıdığından telitromisine dirençli kabul edil-
miş ve telitromisin direnci %5 (n= 5) olarak saptan-
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mıştır. Yurt dışında telitromisine karşı direnç oranı
düşük olmasına rağmen, yurdumuzda bu oranların
daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak, akılcı antibiyotik kullanımı, direnç
gelişiminin takibi ve tedavi protokollerinin bu doğrul-
tuda hazırlanması, klinikte görülen tüm direnç tiple-
rinde olduğu gibi MLSB direncinde de azalmaya kat-
kı sağlayacaktır.
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