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ÖZET

Giriş: Nozokomiyal klebsiella izolatları arasında karbapenem direncinin tespit edilmesi infeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve uy-
gun tedavinin başlanması için önemlidir. Bu çalışma hastanemizde yoğun bakım üniteleri, hematoloji ve kök hücre nakli ünitelerinde
yatan hastalardan izole edilmiş klebsiella izolatlarında, karbapenem direnç sıklığının saptanması ve fenotipik yöntemlerle direnç meka-
nizmalarının araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Materyal ve Metod: Ocak 2009-Şubat 2012 tarihleri arasında izole edilen klebsiella izolatları ertapenem direnci açısından disk difüz-
yon yöntemiyle taranmıştır. “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” 2009 kriterlerine göre ertapenem zon  çapı  < 16  mm
olanlar E-test ile doğrulanmıştır. Minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) düzeyi  ≥ 8 µg/mL olan izolatlar dirençli kabul edilmiştir. Er-
tapeneme dirençli izolatlarda, fenotipik testler olarak modifiye hodge testi (MHT),  MBL E-test  (IP/IP-EDTA) ve boronik asit çift disk si-
nerji testi yapılmıştır. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığını göstermek için sefotaksim/sefotaksim + klavulanik asit ve
seftazidim/seftazidim + klavulanik asit diskleri kullanılmıştır. Ertapeneme dirençli izolatlarda diğer antibiyotiklere direnç disk difüzyon
yöntemiyle saptanmıştır. Kolistin direnci ise E-test yöntemiyle belirlenmiştir. 

Bulgular: Klebsiella suşları arasında ertapenem direncinde 2009 yılından itibaren her yıl istatistiksel olarak anlamlı artış saptanmıştır.
Ertapeneme dirençli izolatların %58’inde MHT pozitif, %23’ünde MBL pozitif, %8’inde boronik asit çift disk sinerji testi pozitif, %48’in-
de ise GSBL pozitif saptanmıştır. Ertapeneme dirençli izolatların %28’inde fenotipik yöntemler negatif olarak bulunmuştur. Karbapene-
me direnç oranları yoğun bakım ünitelerinde (p< 0.001) ve Klebsiella pneumoniae’da (p= 0.003) anlamlı derecede yüksek saptanmış-
tır. Yıllara göre kolistin direncinde anlamlı artış saptanmıştır (p< 0.001).

Sonuç: Hastanemizde klebsiella türleri arasında karbapenem direnci yıllar içinde anlamlı artış göstermiştir. Moleküler inceleme yapıla-
madığı durumlarda karbapenem direncinin tespit edilmesinde fenotipik yöntemlerin kullanılması uygun görünmektedir. Bu durum diren-
cin erkenden saptanması ve infeksiyon kontrol önlemlerinin uygun şekilde alınabilmesi açısından önem taşımaktadır.
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GİRİŞ

Gram-negatif bakterilerde antibiyotik direncindeki
artış, toplum sağlığı için önemli bir tehdit unsuru ha-
line gelmiştir. Gram-negatif bakterilerde yeni direnç
mekanizmaları sonucu şekillenen “çoklu ilaç direnci”,
ilaç endüstrisindeki etkin yeni ilaç gelişimi konusun-
daki yetersizlikle birlikte, büyüyen tehdit karşısında
kaygıların artmasına neden olmaktadır[1].

Enterik bakteriler arasında antibiyotik direncinden
sorumlu olan genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) varlığının yanı sıra karbapenemaz aktivitesin-
deki artış, tedavi seçeneklerini önemli oranda azalt-
maktadır. Karbapenemaz aktivitesi gösteren enterik
bakterilerle gelişen infeksiyonlarda mortalite yüksek
seyretmekte, bu nedenle mobil genetik materyaller
aracılığıyla global hızlı yayılım, ölümcül bir “pandemi
korkusunu” beraberinde getirmektedir[2,3].

Bu çalışmada, hastanemizde başlıca yoğun ba-
kım üniteleri, hematoloji ve kök hücre nakli ünitele-

rinde yatan hastalardan izole edilen ve infeksiyon
etkeni olarak kabul edilen Klebsiella spp. izolatla-
rında, karbapenem direnç sıklığının yıllar içerisinde-
ki değişiminin saptanması ve fenotipik yöntemlerin
direncin tespitindeki etkinliğinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Ocak 2009-Şubat 2012 tarihleri arasında infeksi-
yon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarına
gönderilen, çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve
nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak kabul edilen
klebsiella suşları çalışmaya alınmıştır.

İzolatların tiplendirilmesinde konvansiyonel bi-
yokimyasal testlerin yanı sıra BBL Crystal Gram-
Negative/Non-fermentative ID Kit (Becton Dickin-
son, US) kullanılmıştır. İzolatlar çalışmaya alınana
kadar -80°C’de MicroBank™ mikroorganizma sak-
lama sisteminde muhafaza edilmiştir. 
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SUMMARY

The Frequency of Carbapenem Resistance Among Nosocomial Klebsiella Isolates 
and the Evaluation of Resistance by Phenotypic Methods

H. Selçuk ÖZGER1, Ömer KARAŞAHİN1, Gülçin TELLİ1, Gülsüm GAYGISIZ1, Füsun CİVİL2, Murat DİZBAY1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

Introduction: Detection of carbapenem resistance among nosocomial klebsiella isolates is crucial for the application of proper infecti-
on control measures and antimicrobial therapy. In this study, we aimed to determine the frequency of carbapenem resistance among
klebsiella isolates in our hospital, especially in haemotology, stem cell transplantation and intensive care units, and to detect carbape-
nemase activity by phenotypic methods.

Materials and Methods: All klebsiella strains isolated between Januvary 2009 and February 2012 were evaluated for ertapenem resis-
tance by disc diffusion method. The strains revelaed a zone diameter < 16 mm for ertapenem were confirmed by E-test. The isolates
with minimum inhibitor concentration (MIC) level ≥ 8 µg/mL were accepted as carbapenem resistant. Modified Hodge test (MHT), MBL-
E test (IP/IP-EDTA) and boronic acid double disc syneygy test were performed to show carbapenemase activity as phenotypic methods
among ertapenem resistant strains. Cefotaxim/cefotaxim + clavulanic acid and ceftazidime/ceftazidime + clavulanic acid discs were
used to detect extended spectrum beta-lactamase (ESBL) activity. Antibiotic resistance among ertapenem resistant strains was detec-
ted by disc diffusion method. Colistin resistance was determined by E-test method.

Results: Ertapenem resistance among klebsiella isolates has significantly increased each year since 2009. Of the ertapenem resistant
Klebsiella isolates, 58% were positive for MHT, 23% were positive for MBL E-test, 8% were positive for boronic acid double disc syner-
gy test, and 48% were positive for ESBL activity. All of the phenotypic methods were negative in 28% of ertapenem resistant isolates.
The rate of carbapenem resitance were significantly higher in intensive care units and Klebsiella pneumoniae isolates. The rate of colis-
tin resistance has significantly increased each year since 2009 (p< 0.001).

Conclusion: Carbapenem resistance among klebsiella strains significanly increased since 2009 in our hospital. The use of phenotypic
methods in detection of carbapenem resistance in lack of molecular methods seems reasonable. It is important for early detection of
carbapenem resistance and application of  appropriate infection control measures.

Key Words: Klebsiella; Carbapenems; Drug resistance



İzolatların çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları disk
difüzyon yöntemiyle test edilmiştir. 0.5 McFarland
bulanıklığında bakteri süspansiyonu hazırlanarak ste-
ril eküvyon ile Mueller-Hinton agar (MHA) plaklarına
ekim yapılmış ve ertapenem (10 mg), imipenem (10
mg) diskleri yerleştirilmiştir. 35°C’lik etüvde 24 saat
inkübasyon sonrası disklerin etrafındaki inhibisyon
zon çapları ölçülerek ≤ 16 mm olanlar karbapeneme
dirençli olarak kabul edilmiştir[4]. Disk difüzyon yön-
temiyle karbapenem direnci tespit edilen suşlarda E-
test (AB Biodisk, İsveç) yöntemi kullanılarak mini-
mum inhibitör konsantrasyon (MİK) düzeyleri belir-
lenmiştir.

GSBL aktivitesi kombine disk yöntemiyle bakıl-
mıştır. Sefotaksim (30 µg) ve sefotaksim-klavulanik
asit (30 µg) ile seftazidim (30 µg) ve seftazidim-klavu-
lanik asit (30 µg) diskleri kullanılmıştır. 0.5 McFarland
bulanıklığında bakteri süspansiyonunun yayıldığı
MHA plaklarına diskler konularak 35°C’de 24 saatlik
inkübasyondan sonra değerlendirilmiştir. Klavulanik
asitli disklerin etrafındaki zon çaplarının, sefotaksim
ve seftazidim diskleri etrafındakilere kıyasla 5 mm’-
den daha geniş olması GSBL üretimi açısından pozi-
tif kabul edilmiştir[4].

Metallo-beta-laktamaz (MBL) aktivitesinin fenoti-
pik olarak belirlenmesinde Modifiye Hodge testi
(MHT) ve MBL E-test kullanılmıştır. MHT testi için er-
tapeneme duyarlı olan Escherichia coli ATCC
25922 standart suşunun 0.5 McFarland bulanıklığın-
daki süspansiyonundan MHA besiyerine ekim yapıl-
mıştır. Plağın merkezine ertapenem diski konularak
klebsiella suşları ertapenem disklerinin sağından ve
solundan perifere doğru çizgi halinde eküvyonla ekil-
miştir. 35°C’de 24 saatlik inkübasyondan sonra dis-
kin etrafındaki inhibisyon zonundaki yonca görünü-
mü karbapenemaz üretimi açısından pozitif kabul
edilmiştir[4].

MBL E-testi için, bir tarafında 4-256 µg/mL imi-
penem, diğer tarafında ise sabit konsantrasyonda
EDTA ile birlikte 1-64 µg/mL imipenem içeren E-test
MBL stripleri kullanılmıştır. Test edilecek bakteri izo-
latlarının 0.5 McFarland bulanıklığındaki süspansiyo-
nu MHA plaklarına yayılarak MBL E-test stripleri
plak üzerine yerleştirilmiştir. 35°C’de bir gecelik inkü-
basyondan sonra imipenem/imipenem-EDTA MİK
değerleri oranlandığında ≥ 8 gibi bir değer çıkması
MBL üretimi açısından pozitif kabul edilmiştir[4]. 

Klebsiella pneumoniae karbapenemaz (KPC) ak-
tivitesini belirlemek için 0.5 McFarland bulanıklığın-
daki süspansiyon MHA plaklarına yayılarak plağın
merkezine ertapenem diski ve 30 mm uzağına boro-
nik asit (100 µg) diski konulmuştur. 35°C’de 24 saat-
lik inkübasyondan sonra ertapenem diskinin etrafın-
daki inhibisyon zonunun boronik asit diskine doğru
genişlemesi KPC üretimi açısından pozitif kabul edil-
miştir[4].

Karbapeneme dirençli suşların diğer antimikrobi-
yallere (tigesiklin, aminoglikozid, siprofloksasin) du-
yarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Ko-
listin duyarlılığı ise E-test yöntemiyle belirlenmiştir.

Veriler kategorik olması nedeniyle sayı ve yüzde
olarak sunulmuştur. Verilerin karşılaştırılmasında ki-
kare testi uygulanmış, p anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
kabul edilmiştir. 

BULGULAR

Çalışmaya 434 klebsiella suşu dahil edilmiştir. İn-
celenen klebsiella suşlarının tanımlayıcı özelliklerinin
dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.

Toplam 434 suşun 115 (%26.5)’inde ertapenem
direnci tespit edilmiştir. Ertapeneme dirençli suşların
yıllar içerisindeki dağılımları incelendiğinde her yıl is-
tatistiksel olarak anlamlı direnç artışı saptanmıştır (p<
0.01) (Şekil 1).

Suşlar izole edildikleri yere göre incelendiğinde, yo-
ğun bakımdan izole edilen suşların %34.1’inde, diğer
servislerden izole edilen suşların gelen örneklerin ise
%10.1’inde ertapenem direnci saptanmıştır. Aradaki
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.01).

Klebsiella suşlarının izole edildiği örnekler arasın-
da ertapenem direnci açısından istatistiksel anlamlı
fark saptanmamıştır. K. pneumoniae suşlarında erta-
penem direnci %29.2, Klebsiella oxytoca suşlarında
ise %12.7 olarak saptanmış olup, aradaki fark istatis-
tiksel olarak anlamlıdır (p< 0.01).

Ertapeneme dirençli olan 115 suşun 55 (%47.8)’i
imipeneme duyarlı olarak saptanmıştır. Yüz on beş
dirençli suşun 67 (%53.8)’sinde MHT, 26
(%22.6)’sında MBL E-test, 9 (%7.8)’unda ise boronik
asit çift disk sinerji testi pozitif olarak saptanmıştır.
MHT negatif olan 48 suşun 9 (%18.7)’unda boronik
asit çift disk sinerji testi, 7 (%14.6)’sinde MBL E-test
pozitifliği saptanmıştır. Ertapeneme dirençli suşların
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%28’inde fenotipik yöntemlerle pozitiflik saptanma-
mıştır. Ertapeneme dirençli suşlar içerisinde MBL sık-
lığı imipeneme duyarlı suşlarda %18.2, imipeneme
dirençli suşlarda ise %26.7 olarak bulunmuştur. Ara-
daki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05).

Klebsiella suşları arasında GSBL sıklığı %34.6
olarak saptanmıştır. GSBL sıklığının yıllar içerisindeki
artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<
0.01). Ertapeneme dirençli suşlarda GSBL sıklığı
%43.5 iken, duyarlı suşlarda %31.3 olup, aradaki
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p< 0.01).

İzole edilen suşlar antibiyotik duyarlılıkları açısın-
dan yıllara göre değerlendirildiğinde kolistin direncin-
de istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır (p<
0.01). Tigesiklin, aminoglikozid ve kinolon duyarlılık-
larında ise yıllar içerisinde anlamlı değişim tespit edil-
memiştir. Antibiyotik direnç sıklıklarının yıllara göre
dağılımı Şekil 2’de belirtilmiştir.

TARTIŞMA

Çalışmamızın sonuçlarında en dikkati çeken bulgu
hastanemizde 2009-2012 yıllarında klebsiella suşları
arasında karbapenem direncinin anlamlı artış göster-
mesidir. 2009 yılından itibaren ertapeneme direnç
oranları her yıl istatistiksel olarak anlamlı şekilde art-
mış, 2009 yılında %10’un altında olan karbapenem
direnci 2011 yılında %40’a yükselmiştir. Klebsiella
türleri arasındaki karbapenem direncinin artış göster-
mesinin en önemli nedeni olarak hastanemizde ende-
mik olan asinetobakter ve psödomonas türlerinin ya-
nı sıra GSBL pozitif enterik bakterilerle gelişen infek-
siyonların tedavisinde karbapenemlerin aşırı kullanımı
olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra özellikle yo-
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Şekil 1. Ertapenem direncinin yıllara göre değişimi.
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Şekil 2. Antibiyotik direncinin yıllara göre değişimi.

Tablo 1. İncelenen klebsiella suşlarının tanımlayı-
cı özelliklerinin dağılımı (n= 434)

Mikroorganizma 
özellikleri Sayı %

Örneğin geldiği bölüm 

Yoğun bakım ünitesi 296 68.2

Servis 138 31.8

Örneğin türü 

Apse 21 4.8

Balgam 22 5.1

Beyin omurilik sıvısı 1 0.2

Endotrakeal aspirat 125 28.8

İdrar 131 30.2

Kan 70 16.1

Kateter ucu 9 2.1

Periton sıvısı 3 0.7

Plevral sıvı 2 0.5

Yara yeri 50 11.5

Mikroorganizma türü 

K. oxytoca 71 16.4

K. pneumoniae 363 83.6

Yıllara göre çalışmaya 
dahil edilen suşlar 

2009 122 28.1

2010 127 29.3

2011 165 38.0

2012 (Ocak-Şubat) 20 4.6



ğun bakım ünitelerinde ortaya çıkan salgınların yük-
sek direnç sıklığına katkıda bulunduğunu düşünmek-
teyiz. Nitekim 2012 yılının ilk iki ayında özellikle bir
yoğun bakım ünitesinden izole edilen suşlar arasında
%70 direnç saptanması epidemiyle açıklanmıştır.
Suşlar arasında moleküler analiz yapılamamış olması
çalışmamızın en önemli kısıtlılığıdır. 

Çalışmamızın sonuçlarıyla benzer şekilde dünyada
birçok ülkede klebsiella izolatları arasında giderek ar-
tan sıklıkta karbapenem direnci bildirilmektedir. Bildi-
rimlerin çoğu salgınlarla ilişkilidir. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde 1986-1990 yılları arasında en-
terik bakteriler arasında imipenem direnci %2.3 ola-
rak saptanırken, 2006-2007 yıllarında sağlık bakımı
ile ilişkili infeksiyonlar değerlendirildiğinde K. pne-
umoniae’daki karbapenem direnci %10.8’e yüksel-
miştir[5]. 2010 EARS (European Antimicrobial Resis-
tance Surveillance Network) verileri klebsiella suşları
arasındaki karbapenem direnç sıklığının Yunanistan
(%49.1), İtalya (%15.2), Kıbrıs (%16.4) gibi yakın
coğrafi bölgelerde giderek artmakta olduğunu göster-
mektedir[6].

Karbapeneme dirençli Klebsiella infeksiyonları
için literatürde tanımlanmış başlıca risk faktörleri;
transplantasyon (organ ve kök hücre), ağır hastalık,
yoğun bakımda uzun süre yatış ve mekanik ventilas-
yon ile gram-negatif bakteri etkinliği olan antibiyotik
kullanımıdır[7,8]. Özellikle florokinolon, geniş spekt-
rumlu sefalosporin ve karbapenem kullanımının kleb-
siella türleri arasında karbapeneme direnç gelişme ris-
kini artırdığı gösterilmiştir[7,9]. Çalışmamızın esas ko-
nusu karbapeneme dirençli klebsiella infeksiyonların-
daki risk faktörlerini değerlendirmek değildir. Bunun-
la birlikte örneklerin yüksek riskli bölümler olan yo-
ğun bakım üniteleri ile hematoloji ve kök hücre nakil
ünitesinden elde edilmiş olması, direnç oranlarımızın
yüksek olmasının bir nedeni olarak düşünülmüştür.
Nitekim hastanemiz infeksiyon kontrol komitesi sür-
veyans verilerine göre yoğun bakım ünitelerinde
2009, 2010 ve 2011 yıllarında izole edilen klebsiella
türleri arasında karbapeneme direnç sıklıkları sırasıy-
la %10, %10.4 ve %16 olarak saptanmıştır (Yayın-
lanmamış veri).

Karbapeneme dirençli klebsiella infeksiyonlarının
gelişimi için risk faktörlerinin bilinmesi kadar klinik
uygulamada direncin erken tanımlanması hem akılcı
antibiyotik tedavisinin uygulanabilmesi hem de kolo-

nize ve infekte hastalarda uygun infeksiyon kontrol
önlemlerinin erken uygulanabilmesi için önem taşı-
maktadır. Karbapenem direncinin saptanmasında fe-
notipik ve genotipik yöntemler tanımlanmış ve algo-
ritmalar oluşturulmuştur[10]. 2010 yılında “Clinical
and Laboratory Standards Institute (CLSI)” karbape-
nemaz aktivitesinin saptanmasında karbapenemler
için disk zon çapları/MİK değerlerini yeniden düzen-
lemiş ve doğrulama testi olarak MHT’yi önermiş-
tir[11]. CLSI’nın 2012 kılavuzunda ise yeni sınır de-
ğerleri kullanılırsa, epidemiyolojik ya da infeksiyon
kontrolü dışındaki amaçlarla MHT yapılmasına gerek
olmadığı belirtilmektedir[12]. Ancak çalışmamız 2012
CLSI kılavuzu henüz yayınlanmadan tamamlanmıştır,
bu nedenle eski değerler kullanılmıştır. Çalışmamızda-
ki veriler hastanemiz için epidemiyolojik açıdan ve in-
feksiyon kontrol önlemlerinin alınması konusunda bi-
ze değerli veriler sunmaktadır.

Çalışmamızda karbapenem direncinin tespitinde
ertapenem direnci dikkate alınmıştır. Enterik bakteri-
lerde karbapenem direncinin saptanmasında ertape-
nemin kullanılması meropenem ve imipenem ile kar-
şılaştırıldığında daha doğru sonuçlar vermektedir. An-
derson ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
KPC pozitif K. pneumoniae suşlarında ertapenem,
karbapenem direncini saptamada imipenem ve me-
ropeneme göre daha duyarlı bulunmuştur[13]. Marc-
haim ve arkadaşları tarafından yapılan benzer bir ça-
lışmada KPC pozitif enterobakter suşlarında, ertape-
nemle karşılaştırıldığında meropenemin direnci sapta-
mada yetersiz kaldığı, suşların %24’ünde direncin tes-
pit edilemediği gösterilmiştir[14]. Bizim çalışmamızda
da ertapenem direnci saptanan suşların 55
(%47.8)’inde imipeneme duyarlı olarak saptanmıştır.
Enterik bakterilerde antibiyotik duyarlılıklarının tespi-
tinde rutin uygulamada ertapenem diski kullanılmalı-
dır. 

Karbapeneme dirençli olduğu tespit edilen suşlar-
da MHT testi kullanılarak doğrulama yapılmasının kı-
sıtlılığı, MHT’nin dirence neden olan enzim tipinin ta-
nımlanmasında yetersiz kalabilmesi, özellikle
KPC/MBL ayırımını yapamamasıdır. Ayrıca, AmpC
ve GSBL üreten enterik bakterilerde yalancı pozitif
sonuçlar verebilmektedir[15]. CTX-M tipi GSBL pre-
valansının yüksek olarak saptandığı coğrafi bölgeler-
de MHT’nin yorumlanması konusunda dikkatli olun-
ması önerilmektedir[16]. Girlich ve arkadaşları tarafın-
dan yapılan çalışmada MHT’nin KPC ve OXA (sınıf
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D) karbapenemazların gösterilmesinde duyarlılığı yük-
sek, ancak NDM-1 aktivitesinin gösterilmesinde ise
duyarlılığı düşük olarak saptanmıştır[17].

Çalışmamızda ertapeneme dirençli olan suşların
%42’sinde MHT negatif olarak saptanmıştır. Bu du-
rum izolatlarımız arasında karbapenemaz aktivitesi dı-
şında efluks pompası ve porin kaybı gibi diğer direnç
mekanizmalarının da olduğunu düşündürmüştür. Tür-
kiye’de daha önce yapılan çalışmalar, karbapenem di-
renç mekanizması olarak en yaygın OXA (oksasilinaz)
tipi enzim aktivitesinin bulunduğunu göstermekte-
dir[18]. Carrër ve arkadaşları tarafından İstanbul’da
izole edilen 39 suşta yapılan çalışmada, karbapene-
me dirençli klebsiella izolatlarında OXA-48 ile birlikte
SHV-12 ve CTX-15 ekspresyonu tespit edilmiştir[18].
Tanımlanmış direnç mekanizmalarının birlikteliği
MHT pozitifliğinin yorumlanmasını giderek zorlaştır-
maktadır. Ancak direncin moleküler yöntemlerle ta-
nımlanamadığı durumlarda fenotipik bir yöntem olan
MHT’nin tarama testi olarak uygulanması karbapene-
maz aktivitesini göstermede basit ve ucuz bir yöntem
olarak değerlidir.

MHT’nin diğer fenotipik yöntemlerle birleştirilme-
si durumunda dirence neden olan enzim tipi hakkın-
da yorum yapmak mümkün olabilmektedir. KPC’leri
diğer beta-laktamazlardan ayırt etmede fenotipik bir
yöntem olarak boronik asit diskleri kullanılmaktadır.
Tsakris ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
genetik olarak KPC pozitif ve negatif olduğu bilinen
suşlarda testin duyarlılık ve özgüllüğü %100 ve %95
olarak saptanmıştır. Ancak artmış Amp-C üretimi
olan suşlarda boronik asit testinde yalancı pozitiflik
olabileceği bildirilmiştir[19]. Çalışmamızda suşların
%8’inde boronik asit çift disk sinerji testi pozitif ola-
rak saptanmıştır. KPC varlığında pozitifleşmesi bekle-
nen MHT’nin bu suşlarda negatif olması boronik çift
disk sinerji testindeki pozitifliğinin Amp-C aşırı üreti-
minden kaynaklanabileceğini akla getirmiştir. Mole-
küler inceleme yapılmadığından bunu kesin olarak
söylemek mümkün değildir.

MBL’lerin tespitinde farklı fenotipik yöntemler
kullanılabilmektedir. MBL taşıyan suşların imipeneme
duyarlı olabileceği, bu nedenle direncin saptanmasın-
da E-test yönteminin yetersiz olabileceği belirtilmesi-
ne rağmen, karbapeneme dirençli olan suşlarda (En-
terobacteriaceae ≥ 2 µg/mL) yöntemin kullanımı
pek çok laboratuvar tarafından önerilmektedir[20].

Walsh ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
yöntemin duyarlılığı %94, özgüllüğü ise %95 olarak
saptanmıştır[21]. Çalışmamızda MBL’leri tanımlamak
için MBL E-test yöntemi kullanılmıştır. Ertapeneme
dirençli suşların %22.6’sında, MHT pozitif olan suş-
ların ise %28.4’ünde MBL E-test pozitif olarak sap-
tanmıştır. Ertapeneme dirençli suşlar içerisinde MBL
sıklığı imipeneme duyarlı suşlarda (%18.2), imipene-
me dirençli suşlara (%26.7) göre daha yüksek saptan-
mıştır, ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı
değildir. EDTA varlığının dış membran ve çinko trans-
port sistemi üzerine etkisi nedeniyle yanlış pozitif so-
nuçlara yol açabildiği psödomonas suşlarında gösteril-
miştir, ancak enterik bakterilerdeki etkisi bilinmemek-
tedir[19]. MBL aktivitesinin moleküler tespiti için yapı-
lan çalışmalar psödomonas, asinetobakter ve klebsiel-
la suşlarında IPM, VIM tipi MBL’lerin Türkiye’deki
varlığını göstermiştir[22-24]. Moleküler yöntemlerin
kullanılamadığı durumlarda duyarlılık, özgüllük ve ne-
gatif prediktif değerinin yüksek olması, ayrıca pratik,
ucuz ve uygulanabilir olmaları nedeniyle fenotipik
yöntemler epidemiyolojik amaçlı olarak direncin tes-
pitinde kullanılabilir.

Enterik bakteriler arasında karbapenem direnci-
nin yanı sıra diğer antibiyotiklere de sıklıkla direnç ge-
lişimi nedeniyle tedavide sıkıntılar yaşanmaktadır. Ça-
lışmamızda karbapenem direncinin yanı sıra diğer an-
tibiyotiklere de direnç durumu incelenmiştir. Özellikle
karbapeneme dirençli gram-negatif bakteri infeksi-
yonlarında son ve tek alternatif haline gelen kolistin
direnci yıllar içerisinde istatistiksel olarak anlamlı artış
göstererek %20’lere yükselmiştir. Bu yüksek direnç
sıklığının son dönemde karbapenem ve kolistine di-
rençli suşlarla gelişen epidemiyle ilişkili olduğu düşü-
nülmüştür. Hastane genelinde klebsiella suşları ara-
sındaki kolistin direnç sıklığı infeksiyon kontrol komi-
tesi verilerine göre 2011 yılında %10 olarak saptan-
mıştır. Hastanemizde asinetobakter sıklığının yüksek
olması nedeniyle ampirik tedavide kolistin kullanımı,
karbapeneme dirençli klebsiella infeksiyonlarında er-
ken dönem ampirik tedavi uygunluğunu sağlamakla
birlikte, kullanım oranlarıyla artan direnç kaygı verici-
dir. Ancak halen, direnç oranları dikkate alındığında,
kolistin, aminoglikozidler ve tigesiklin karbapeneme
dirençli gram-negatif bakteri infeksiyonları için “zora-
ki” alternatif olma özelliğini korumaktadır. 

Dirençli gram-negatif bakterilerle mücadele eder-
ken antibiyotik seçimi ve antibiyotiklerin akılcı kulla-
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nımının yanı sıra uygun infeksiyon kontrol önlemleri-
nin alınması da önem taşımaktadır[25]. Bunun için de
merkezlerin kendi direnç durumlarını saptaması ve
ona göre uygun kontrol önlemlerini alması gerek-
mektedir.

Sonuç olarak; hastanemizde yoğun bakım ünitele-
ri ve riskli ünitelerde izole edilen klebsiella türleri ara-
sında karbapenem direncinin yıllar içerisinde anlamlı
oranda artış gösterdiği saptanmıştır. Bu türlerin diğer
antibiyotiklere de yüksek sıklıkta direnç göstermesi
tedavide zorluklara neden olmaktadır. Moleküler yön-
temlerle direncin tespit edilemediği durumlarda feno-
tipik yöntemlerin kullanılması, karbapenem direnci-
nin saptanması ve infeksiyon kontrol önlemlerinin
uygun şekilde alınabilmesi açısından önem taşımakta-
dır. Her merkezin kendi lokal verilerini çıkarması ve
yıllar içindeki dağılımını belirlemesi önemlidir.
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