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Bakteriyel bir infeksiyonun tedavisinde öncelikli (ilk seçenek) olarak ve ilk seçenek kullan›lamayacaksa alternatif
seçenek olarak kullan›labilecek antibiyotikler, uzun y›llar
alan in-vitro, in-vivo ve klinik çal›ﬂmalar sonucunda belirlenmektedir. Dolay›s›yle bir infeksiyondan izole edilen veya
infeksiyondan sorumlu oldu¤u tahmin edilen bir bakteriye
karﬂ› tedavide kullan›labilecek ve kullan›lamayacak antibiyotikler kolayca bilinir. Bakteri ad› bize tedavide kullanamayaca¤›m›z antibiyotikler konusunda oldukça aç›k bilgiler verir. Çünkü baz› bakteriler baz› antibiyotiklere do¤al
olarak dirençlidir. Örne¤in anaerop bakteriler ve streptokoklar aminoglikozidlere, Gram negatif çomaklar penisilin, eritromisin, klindamisin ve vankomisine do¤al olarak
dirençlidirler (Tablo 1). Baz› bakterilerde ise baz› antibiyotiklere direnç hiç geliﬂmemiﬂtir veya çok seyrektir. Örne¤in bir bo¤az salg›s› örne¤i raporunda ‘A grubu -hemolitik
streptokok üredi’ cümlesi bir kontrendikasyon yoksa, duyarl›l›k sonucuna bakmadan tedavide penisilin kullan›lmas›n› gerektirir. Benzer ﬂekilde Neisseria gonorrhoeae’ye
ba¤l› bir üretritte de seftriakson kullanmak için duyarl›l›k
sonucuna gerek olmaz. Ama pratikte ço¤unlukla bakteri
bu örneklerde oldu¤u gibi tedavide ilk veya alternatif seçenek olarak kullan›lacak antibiyotiklere duyarl›l›¤› önceden
kestirilemeyen Staphylococcus aureus, Escherichia coli veya Pseudomonas aeruginosa... gibi bir bakteridir. Temel kitaplar ve tedavi rehberlerinde etkene ve infeksiyon bölgesine göre tedavide kullan›labilecek seçeneklerden, bakterinin dirençli bulunduklar›n› tedavide kullanamayaca¤›m›zdan, etkenin kullanmay› düﬂündü¤ümüz antibiyotiklerden
hangilerine dirençli bulundu¤unu bilmek isteriz. ‹ﬂte duyarl›l›k deneyinin as›l amac›, etkenin tedavide kullanabilecek bu seçeneklerden hangisine dirençli oldu¤unu (yani seçeneklerden hangisinin kullan›lamayaca¤›n›) saptamakt›r.
Geçmiﬂte sadece üretilen etkenin in-vitro duyarl›l›¤›n›
araﬂt›ran ve antibiyotik kullan›m›nda aktif bir rol almayan
mikrobiyoloji laboratuvar›, günümüzde art›k antibiyotiklerin ak›lc› kullan›m›nda aktif rol amaya baﬂlam›ﬂtr. Bu
amaçla bakterilere karﬂ› denenecek antibiyotiklerin seçiminide (seçimli antibiyogam), sonuçlar›n›n bildirilmesinde
(destekleyici bildirim), hatal› olabilecek sonuçlar›n ay›klanmas›nda ve elde edilen sonuçlar›n yorumlanmas›nda bu
yaz›da bahsedilecek baz› kurallar oluﬂturulmuﬂtur.

SEÇ‹ML‹ ANT‹B‹YOGRAM
Her antibiyotik her bakterye etkili olmad›¤› gibi, bir bakteriye in-vitro etkili olan bir antibiyotik tedavide etkisiz olabilir. Bu nedenle mikrobiyolji laboratuvar›nda izole edilen
bir bakteriye karﬂ› tedavide etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ antibiyotikler denenir. Böylece klinisyenin in-vitro etkili bulunan
ama tedavide etkisiz kalan bir antibiyoti¤e yönelmesi önlenir. Denenecek çok say›da antibiyotik vard›r ve hepsinin denenmesi tedaviye etkisi aç›s›ndan gereksizdir, ayr›ca gereksiz masrafa ve zaman kayb›na neden olur. Bu nedenle mikrobiyoloji laboratuvar› çal›ﬂt›¤› kurum ve ülkeyi göz önüne
alarak, di¤er dal uzmanlar›, farmakolog ve eczac› ile birlikte uygun bir liste haz›rlayaak deneyece¤i antibiyotikleri
seçmektedir. Geçmiﬂte tedavide kullan›lan tüm antibiyotikler, Gram negatif çomaklar için eritromisin ve penisilin gibi denenmesinin gereksizli¤i çabucak göze batan bir-iki istisnas› d›ﬂ›nda, hemen her etken için denenirdi. Asl›nda bu
uygulamalar do¤ru de¤ildi ve tadaviyi yanl›ﬂ yönlendirecek
sonuçlar da içeriyordu. Örne¤in 1. ve 3. kuﬂak sefalosporinler metisiline dirençli olmayan stafilokoklara in-vitro etkili
bulunurlar fakat 1. kuﬂak sefalosporinler tedavide daha etkili oldu¤undan tercih edilen ilaçlard›r. O zamanlar 3. kuﬂak sefalosporinler de denenir ve sonuçlar› bildirilirdi. Benzer ﬂekilde Pseudomonas’lara etkinlikleri belirgin olan seftazidim ve sefoperazon gibi 3. kuﬂak sefalosporinler yan›nda, Pseudomonas’lara etkinlikleri zay›f olan seftriakson ve
sefotaksim gibi di¤er 3. kuﬂak sefalosporinler de denenir ve
sonuçlar› da bildirilirdi. Sefalosporinler enterokok infeksiyonlar›n›n tedavisinde tamamen etkisiz olmas›na karﬂ›n, bu
bakteriler için de sefalosporinler denenir ve sonuçlar› bildirilirdi. Baﬂta da belirtti¤imiz üzere Bu ﬂekilde in-vitro duyarl› bulunan ama tedavide az etkili veya etkisiz olan antibiyotikler duyarl›l›k deneylerinde denenmemelidir.
Duyarl›l›k deneylerinde denenecek antibiyotik seçilirken
etkenin izole edildi¤i infeksiyon bölgesi de dikkate al›nmal›d›r. Geçmiﬂte idrardan izole edilen bakteriler için, karaci¤erde metabolize edilen ve dolay›s› ile idrardaki yo¤unlu¤u yeterli olmayan, eritromisin ve kloramfenikol gibi antibiyotikler de denenerek sonuçlar› bildirilirdi. Bunun tedaviyi zora sokacak bir uygulama olaca¤› aç›kt›r.
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Tablo 1. Bakterilerin do¤al olarak dirençli bulunduklar› antibiyotikler.
Enterobacteriaceae

Penisilin, fusidik asit, makrolid, linkozamid, linezolid,
streptograminler, glikopeptid, mupirosin
Klebsiella, Citrobacter diversus
Ampisilin, amoksisilin, karbenisilin, tikarsilin
Enterobacter, Citrobacter freundii
Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin+klavulanik asit,
1.kuﬂak sefalosporinler, sefoksitin
Morganella morganii
Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin+klavulanik asit,
1.kuﬂak sefalosporinler, sefuroksim, kolistin, nitrofurantoin
Providencia
Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin+klavulanik asit,
1.kuﬂak sefalosporinler, sefuroksim, gentamisin, netilmisin,
tobramisin, kolistin, nitrofurantoin
Proteus mirabilis
Tetrasiklinler,kolistin, nitrofurantoin
Proteus vulgaris
Ampisilin, amoksisilin, sefuroksim, kolistin, nitrofurantoin
Serratia
Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin+klavulanik asit,
1.kuﬂak sefalosporinler, sefuroksim, kolistin
Yersinia enterocolitica
Ampisilin, amoksisilin, karbenisilin, tikarsilin, 1.kuﬂak sefalosporinler
Nonfermentatif Gram negatif çomaklar Penisilin, fusidik asit, makrolid, linkozamid,
linezolid, streptograminler, glikopeptid, mupirosin
Acinetobacter baumannii
Ampisilin, amoksisilin,1.kuﬂak sefalosporinler, nitrofurantoin, trimetoprim
Pseudomonas aeruginosa
Ampisilin, amoksisilin, amoksisilin+klavulanik asit, ampisilin+sulbaktam,
1.ve 2. kuﬂak sefalosporinler, nalidiksik asit, trimetoprim
Burkholderia cepacia
Ampisilin, amoksisilin, karbenisilin, tikarsilin,
1. ve 2. kuﬂak sefalosporinler, aminoglikozidler, kolistin
Stenotrophomonas maltophilia
Tikarsilin+klavulanik asit d›ﬂ›nda tüm β-laktamlar, aminoglikozidler
Haemophilus influenzae
Penisilin, eritromisin, linkozamid, glikopeptid
Neisseria
Linkozamid, glikopeptid, trimetoprim
Moraxella
Trimetoprim, linkozamid, glikopeptid
Tüm Gram pozitif bakteriler
Aztroenam, temosilin, kolistin, nalidiksik asit
Streptokok, enterokok
Aminoglikozidler*
Micrococcus
Nitrofurantoin
Enterococcus faecalis, Listeria, Nocardia Linkozamid
Lactobacillus, Leuconostoc
Vankomisin
Pediococcus, Nocardia
Vankomisin
Erisipelotrix rhusiopathiae
Vankomisin
Bacillus anthracis
2. ve 3. kuﬂak sefalosporinler
Listeria
Tüm sefalosporinler
Anaerop bakteriler
Aminoglikozidler, aztroenam
Clostridium difficile
Sefoksitin
* Sinerjik (bakterisid) etki amac›yla kullan›labilir.

Günümüzde etkene ve infeksiyon bölgesine göre tedavide
kullan›lacak ve dolay›s› ile laboratuvar taraf›ndan denenecek antibiyotikleri belirleyen standartlar belirtilen sak›ncalar› ortadan kald›rmaktad›r. Duyarl›k deneyleri bu ﬂekilde yani antibiyotikler aras›ndan belirli prensiplere uyularak bir seçim ile (seçimli antibiyogram) yap›ld›ktan sonra
s›ra elde edilen sonuçlar›n bildirilmesine gelir.

KISITLI B‹LD‹R‹M
Eskiden duyarl›l›k deneyinde elde edilen tüm sonuçlar bildirilirdi. Hatta eski, ucuz ve güvenilir birçok antibiyoti¤e

duyarl› bulunan bir bakteri için, yeni ç›kan, çok pahal› ve
belki de hem daha az etkili hem de daha toksik olan yeni
bir antibiyoti¤in sonuçlar› da bildirilirdi. Bugün bu uygulamalar da giderek de¤iﬂmektedir. Üretilen etken eski,
ucuz ve dar spektrumlu da olsa bir antibiyoti¤e duyarl› ise,
o antibiyoti¤e benzer grupta bulunan veya benzer kullan›m
alan› olan, pahal›, toksik ve geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin sonuçlar› bildirilmemektedir. Bu uygulama k›s›tl› bildirim olarak adland›r›lmaktad›r (selective reporting). K›s›tl› bildirim ile asl›nda klinisyenin ak›lc› olmayacak antibiyotik kullan›m› (etkili, ucuz, az toksik ve dar spektrum-

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
lu antibiyotikler varken, tedavide daha pahal›, daha toksik
ve daha geniﬂ spektrumlu antibiyotikleri kullanma) bir
baﬂka deyiﬂle yanl›ﬂ antibiyoti¤i seçme özgürlü¤ü k›s›tlanmakta ve do¤ru antibiyoti¤i seçmesine yard›mc› olunmaktad›r. Bu nedenle kulland›¤› araç de¤il de hedefledi¤i amaç
dikkate al›narak, yap›lan bu uygulaman›n asl›nda do¤ru
antibiyoti¤i seçmeyi destekleyen bir bildirim (supportive
reporting!) oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r.
Denenecek antibiyotiklerin seçiminde ve sonuçlar›n bildirilmesinde hastanede bulunan Antibiyotik Kontrol Komite'
sinin (AKK) önerilerine de uyulmal›d›r. Çünkü etki spektrumlar› ve kullan›m alanlar› birbirlerine benzeyen çok say›da antibiyotik aras›ndan toksik etkileri ve tedavi maliyetleri daha az olan birkaç antibiyoti¤in seçilip hastane eczanesinde bulundurulmas› yan›nda, hastanede belirli bir antibiyoti¤e karﬂ› oluﬂan direncin azalt›lmas› ve belirli bir
antibiyoti¤e karﬂ› direnç oluﬂmas›n›n geciktirilmesi amac›yla, antibiyotik kullan›m›n›n belirli kurallara ba¤lanmas› AKK' nin görevleri aras›ndad›r. K›s›tl› bildirim uygulamas›n›n hiçbir sak›ncas› yoktur çünkü hastan›n özel bir durumu nedeniyle sonucu bildirilen antibiyotiklerden hiçbiri
kullan›lamayacaksa, laboratuvardan di¤er antibiyotiklere
ait sonuçlar da istenebilir. Bir grup içindeki antibiyotiklerin etkinlikleri genellikle yenilerden eskilere do¤ru hiyerarﬂik bir düzen gösterir ve bu nedenle bir grup içinde daha eski bir antibiyoti¤e duyarl› bulunan bir etken o antibiyoti¤in daha yeni üyelerine, istisnalar› olmakla birlikte,
genellikle duyarl›d›r ve bu nedenle sonucu bildirilmeyen
birçok antibiyoti¤in duyarl›l›k sonucu kolayca tahmin edilebilir. Bu kural› bozan antibiyotiklerin (gentamisine duyarl›, amikasine dirençli veya seftriaksona duyarl›, imipeneme dirençli bir Gram negatif çomak için, gentamisinle
birlikte amikasin veya seftriaksonla birlikte imipenemin)
sonuçlar›n›n herhangi bir yanl›ﬂl›¤a meydan vermemek
için bildirilmesini önerenler de bulunmaktad›r.

DUYARLILIK DENEYLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹
SORUNLAR
Uzun y›llardan beri antibiyotik duyarl›l›k deneyleri tedavide en uygun antibiyoti¤in seçimine yard›mc› olmak üzere
kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte tüm laboratuvar testlerinde oldu¤u gibi çeﬂitli nedenlerle, antibiyotik duyarl›l›k
deneylerinde de hatal› sonuçlar›n al›nmas› olas›d›r. Mikrobiyologlar›n ve klinisyenlerin antibiyotik duyarl›l›k deneylerinin ayr›nt›lar› ve eksiklikleri konusunda bilgilenmeleribilgilendirilmeleri, bu gibi hatalar› fark etmelerine yard›mc› olacakt›r. Antibiyotik duyarl›l›k deneyleri ile ilgili ve
tedavide önemli olabilecek problemler ile bunlar›n anlaﬂ›labilmesi ve çözümü için nelere dikkat edilmesi gerekti¤i
yaz›n›n bundan sonraki k›sm›nda özetlenecektir.
Bakterinin in-vitro duyarl› bulundu¤u antibiyotik tedavide
etkisiz kalabilir
Antibiyotiklerin in-vitro etki spektrumlar› ile klinik etki
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spektrumlar› bakteriye ve kona¤a ait çeﬂitli faktörler nedeniyle farkl› olabilir. Bu durumlarda in-vitro etkili bulunan
bir antibiyotik tedavide etkisiz kalabilir. Bir bakterinin duyarl›l›k deneyi sonucunda bir antibiyoti¤e dirençli bulunmas›, o antibiyoti¤in tedavide faydal› olamayaca¤›n› gösterirse de, bir bakteri belirli bir antibiyoti¤e duyarl› bulundu¤unda, bu sonuç antibiyoti¤in tedavide etkili olaca¤›n› garanti etmez! Çünkü antibiyotiklerin tedavideki etkinlikleri,
mikroorganizman›n belirli antibiyoti¤e duyarl› olmas›ndan
baﬂka; o antibiyoti¤in infeksiyon bölgesine ulaﬂabilmesine,
antibiyoti¤in etki mekanizmas›na, antibiyoti¤in farmakolojik özelliklerine, infeksiyon bölgesinde yabanc› cisim ve/veya abse varl›¤›na, altta yatan di¤er ciddi hastal›klara, nötrofil say›s› gibi immün sistemi etkileyen faktörlere de önemli ölçüde ba¤›ml›d›r. Örne¤in eritromisin idrar ve BOS' da
yeterli konsantrasyona ulaﬂamad›¤›ndan, bu bölgelerde oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde düﬂünülmez. Bu nedenle idrar veya BOS' dan izole edilen bir bakterinin eritromisine
duyarl› bulunmas› bir anlam taﬂ›maz. Bakteri konak hücresi içinde yaﬂay›p ço¤alabilen bir bakteri ise, konak hücresi
bakteriyi hem konak savunmas›ndan hem de antibiyotiklerden koruyabilir. Örne¤in, Salmonella typhi birçok antibiyoti¤e in-vitro duyarl› bulunur. Bununla birlikte bakterinin genellikle fagositik hücreler içinde bulunmas› nedeniyle in vivo cevap bu duyarl›l›ktan tahmin edilemez. S.typhi suﬂlar›na in-vitro etkili olan aminoglikozidler hücre içi penetrasyonlar›n›n az olmas› ve fagositik hücreler içindeki düﬂük
pH’dan etkilenmeleri nedeniyle tifo tedavisinde etkisiz kal›rlar. Benzer ﬂekilde Chlamydia’lar zorunlu hücre içi parazitleridir ve tedavide bu bakterilere etkili olan ve hücre içinde konsantre olan tetrasiklin ve makrolidler kullan›l›r. Mikobakteri, Brucella, Listeria, Legionella gibi fakültatif hücre içi bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›lacak antibiyotiklerin de konak hücreleri içinde konsantre
olabilme özellikleri olmal›d›r. Baﬂar›l› bir tedavi için gerekli birçok di¤er koﬂulun yeterince sa¤lanamamas› nedeniyle,
duyarl›l›k deneylerinde (in-vitro) etkili bulunan baz› antibiyotikler, baz› bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde
(in-vivo) etkisiz kalmaktad›r (Tablo 2). Tüm bunlar antibiyotik duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n, tedavide etkili olabilecek tüm di¤er faktörlerin göz önünde bulundurularak yorumlanmas› gerekti¤ini göstermektedir. Antibiyotiklerin tedavideki etkinli¤ini gösteren güvenilir bilgiler klinik çal›ﬂmalardan elde edilir ve bu nedenle duyarl›l›k deneylerinden
elde edilen sonuçlar, antibiyotiklerin klinik etkinliklerini
araﬂt›ran çal›ﬂmalardan elde edilen bilgiler dikkate al›narak yorumlanmal›d›r. Klinik çal›ﬂmalarla etkinli¤i gösterilmeyen, ilgili temel kitaplar ve güncel tedavi rehberlerinde
infeksiyon etkenleri, infeksiyon bölgesi ve hastan›n özellikleri dikkate al›narak önerilen tedavi ﬂemalar›nda kullan›lacak bir seçenek olarak yer almayan bir antibiyoti¤in, in-vitro etkili olsa da tedavide etkisiz kalabilece¤i bilinmelidir.
Ülkemizdeki antibiyotik prospektüslerinde antibiyoti¤in
etkinli¤i belirtilirken in-vitro ve in-vivo etkinli¤in bir tutu-
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Tablo 2. ‹n-vitro etkili bulunsa bile tedavide kullan›lmamas› gereken antibiyotikler.*
Enterokoklar için
Streptokoklar için
Salmonella ve Shigella için
Anaerop bakteriler için
Yersinia pestis için

Sefalosporinler, klindamisin, kotrimoksazol, tek baﬂ›na aminoglikozidler
Tek baﬂ›na aminoglikozidler
Aminoglikozidler, 1. ve 2. kuﬂak sefalosporinler
Aminoglikozidler
Penisilin

* Tablo 1'deki birçok antibiyotik-bakteri çifti için de geçerlidir.

larak yanl›ﬂ anlamalara meydan verilmektedir. Oysa
ABD’de prospektüslerde yer alan bilgilerde in-vitro etkinlik ile klinik etkinli¤in farkl› olabilece¤i aç›kça vurgulanmakta ve/veya antibiyoti¤in hangi bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde kullan›labilece¤i klinik endikasyonlar baﬂl›¤› alt›nda ayr›ca ve aç›kça ifade edilmekte,
böylece yanl›ﬂ ve eksik anlamaya meydan verilmemektedir.
Endikasyon ve kullan›m baﬂl›¤› alt›ndaki bilgilendirmelerde bile azami dikkat gösterilmekte ve bir antibiyoti¤in klinik kullan›m› konusundaki bilgiler az say›da ise bu durum
da ayr›ca belirtilmektedir. Ülkemizdeki ilaç firmalar›n›n
prospektüslerinde ise; önce antibiyoti¤e in-vitro duyarl› bulunan bakteriler s›ralanmakta ve daha sonra da endikasyonlar bölümünde ‘’ in-vitro etkili oldu¤u bakterilere ba¤l› aﬂa¤›daki infeksiyonlarda kullan›l›r ‘’ ﬂeklinde bir genelleme ile aç›klanarak, in-vitro etkinlik ile klinik etkinlik bir
tutulmaktad›r. Bu nedenle baz› prospektüslerden, aminoglikozid antibiyotiklerin ve baz› beta-laktam antibitotiklerin
Salmonella ve Shigella gastroenteritlerinde hiç seçenek olmad›klar› halde, sanki tedavide kullan›labilece¤i anlam›
ç›kabilmektedir.
Standardizasyon ile ilgili problemler hatal› sonuçlara
neden olabilir
Duyarl›l›k deneyleri stafilokok, enterokok, streptokoklar,
Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Haemophilus influenzae,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Helicobacter
pylori, Brucella spp, Burkholderia mallei, Burkholderia pseudomallei, Francisella tularensis, Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Vibrio cholera, anaerop bakteriler ve Mycobacterium tuberculosis gibi klinik örneklerden s›k olarak izole
edilen veya klinik önemi fazla olan ve antibiyotiklere duyarl›l›klar› de¤iﬂiklik gösteren bakteriler için standardize edilmiﬂtir. Standardize edilmemiﬂ bir yöntem ile duyarl›l›k deneyinin bir yarar› olmaz hatta yanl›ﬂ sonuçlar›n al›nmas›na
yol açabilir. Bu nedenle standardizasyonun sa¤lanmad›¤› di¤er bakteriler için duyarl›l›k deneyi yap›lmadan ampirik tedavi yap›lmal›d›r. Bundan baﬂka antibiyotik tedavisi endikasyonu bulunmayan durumlarda antibiyogram yap›lmas›n›n gereksizli¤i ortadad›r. Bu durumlarda, asl›nda antibiyotiklerin uygun kullan›m› için geliﬂtirilmiﬂ olan bir testin, çeliﬂkili ﬂekilde antibiyotiklerin yersiz ve uygunsuz kullan›m›-

na neden olaca¤› unutulmamal›d›r. Örne¤in üst solunum yollar› infeksiyonlar›nda, etkenin viral olma olas›l›¤› hesaba
kat›lmadan rutin olarak flora bakterilerine duyarl›l›k deneyi yap›lmas› gereksiz antibiyotik kullan›m›na, Salmonella
typhimurium gastroenteritinde duyarl›l›k deneyi yap›lmas›
ise portörlük olas›l›¤›n›/süresini art›ran yanl›ﬂ (kontrendike)
bir antibiyotik kullan›m›na yol açar.
CLSI (Clinical and Laboratory Standarts Institute) Enterobacteriaceae için β-laktam+inhibitör kombinasyonlar›n›n sadece birinin denenmesini ve elde edilen sonucun di¤er β-laktam+inhibitör kombinasyonlar› için de geçerli
kabul edilmesini önermekte ise de, bir β-laktam+inhibitör
kombinasyonuna dirençli bulunan bir suﬂ, baﬂka bir β-laktam+inhibitör kombinasyonuna duyarl› bulunabilmektedir. Penisilin+β-laktam inhibitörü kombinasyonlar› ile elde edilen duyarl›l›k testlerinin klinik anlam›, duyarl›l›k deneyleri standardize edilirken seçilen antibiyotik+inhibitör
konsantrasyonlar› ile s›n›r de¤erlerinin uygun olmamas›
nedeniyle halen tart›ﬂmal›d›r ve bu kombinasyonlarla duyarl›l›k testlerinde, yanl›ﬂ dirençlilik (ampisilin+sulbaktam) veya yanl›ﬂ duyarl›l›k (tikarsiklin+klavulanik asit)
sonuçlar› al›nabilece¤i bildirilmiﬂtir. Örne¤in bir çal›ﬂmada disk difüzyonu ile ampisiline dirençli suﬂlar›n % 10' u
amoksisilin+klavulanik asite, % 44’ ü de ampisilin+sulbaktama dirençli bulunmuﬂtur. Tikarsilin+klavulanik asit
ile disk difüzyonunda CLSI’in sonradan de¤iﬂtirilen yorumlama kriterlerine ba¤l› olarak % 65-77 oran›nda yanl›ﬂ duyarl›l›k oluﬂtu¤u bildirilmiﬂtir. Halen kullan›lmakta
olan sefoperazon+sulbaktam diski ile yap›lan duyarl›l›k
deneyleri dilüsyon testleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, disk içeri¤inde fazla miktarda bulunan sefoperazon ve sulbaktama
ba¤l› olarak, % 7-16 kadar yanl›ﬂ duyarl›l›k saptanm›ﬂt›r.
‘Çok büyük hata’ olarak tan›mlanan bu yanl›ﬂ duyarl›l›klar
FDA taraf›ndan kabul edilebilir say›lan ≤%1.5 oran›n›n
birkaç kat üzerindedir. Bu bulgular duyarl›l›k deneylerinde
kullan›lan inhibitörler ve β-laktam miktarlar›, oranlar› ve
yorumlama kriterleri konusunda halen eksiklikler oldu¤unu do¤rulamaktad›r. Tüm bu verilerden bir β-laktam+inhibitör kombinasyonuna dirençli bulunan bir Enterobacteriaceae üyesi ile oluﬂan infeksiyonda, suﬂun duyarl› bulundu¤u baﬂka bir β-laktam+inhibitör kombinasyonunun tedavide kullan›m›na karar verilirken, özellikle yaﬂam› tehdit eden ciddi infeksiyonlarda dikkatli olmak gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
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Bakterilerin antibiyotiklere direncini belirlemede kullan›lan s›n›r (breakpoint) de¤erleri (mg/l olarak ifade edilen
M‹K de¤erleri veya mm olarak ifade edilen inhibisyon zonu çaplar›) ülkeler aras›nda farkl›l›k gösterebilmekte, bir
ülkede dirençli say›lan bir suﬂ baﬂka bir ülkede duyarl› kabul edilebilmektedir. Farkl› s›n›r de¤erleri kullanan ülkelere ait sonuçlar karﬂ›laﬂt›r›l›rken bu durum göz önünde bulundurulmal›d›r.
Duyarl›l›k deneyleri hatal› sonuçlar verebilir
Her test gibi antibiyotik duyarl›l›k testlerinin tekrarlanabilir ve do¤ru sonuç vermesi beklenir. Tekrarlanabilirlik ayn› ölçümün, ayn› koﬂullarda tekrar tekrar yap›ld›¤›nda sonuçlar›n birbirine yak›n olmas›n› belirtir. Tekrarlanabilirlik bir ölçümün güvenirlili¤ini sa¤lar. Dolay›s› ile tekrarlanabilirli¤i olmayan bir ölçümümün güvenirlili¤i de kalmaz.
Duyarl›l›k deneylerinde örne¤in biyokimyasal bir test olan
pH ölçülmünde oldu¤u gibi tekrarlanabilirlik sa¤lanmas›
güçtür. Çünkü kullan›lan canl› bir organizma nedeniyle duyarl›l›k deneyleri biyolojik bir testtir ve test koﬂullar›ndaki
küçük de¤iﬂiklikler bile tekrarlanabilirli¤i önemli ölçüde
etkiler. Bu nedenle duyarl›l›k deneyleri yap›l›rken test sonucuna etki edebilecek faktörlerin uygunlu¤u her zaman
kalite kontrol suﬂlar› ile kontrol edilir. Kalite kontrol suﬂlar› duyarl›l›k sonucu bilinen ve bu nedenle bir duyarl›l›k
testinin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› anlamak için, incelenen izolatlarla birlikte, duyarl›l›¤›na tekrar bak›lan ve
beklenen sonuç al›n›p al›nmad›¤› gözlenen suﬂlard›r. Deney
s›ras›nda kalite kontrol suﬂu bilinen sonucu vermezse, duyarl›l›k deneylerinin standartlara uygun (do¤ru) ﬂekilde
yap›lmad›¤› anlaﬂ›l›r ve test tekrarlan›r. Bu anlat›lanlardan kalite kontrol suﬂlar›n›n her zaman ayn› tekrarlanabilir minimal inhibitör konsantrasyonu (M‹K) veya inhibisyon zonu ölçümünü veren suﬂlar oldu¤u anlaﬂ›labilirse de
gerçekte durum böyle de¤ildir ve duyarl›l›k deneylerinde
kullan›lan kalite kontrol suﬂlar› ile elde edilen sonuçlar
tekrarlanabilirli¤i > % 95 oran›nda belirli s›n›rlar aras›nda olan suﬂlard›r. Duyarl›l›k deneylerinin tekrarlanabilirli¤i konusundaki bu kaç›n›lamaz eksiklik nedeniyle, pek seyrek de olsa asl›nda duyarl› bir suﬂun dirençli, dirençli bir
suﬂun da duyarl› bulunmas› mümkündür. Bir duyarl›l›k deneyinde bir bakterinin yanl›ﬂ ﬂekilde duyarl› saptanmas›
'çok büyük hata', yanl›ﬂ ﬂekilde dirençli saptanmas› 'büyük
hata' olarak de¤erlendirilir. Çünkü bir bakterinin bir antibiyoti¤e yanl›ﬂ duyarl› bildirilmesi o antibiyotikle yap›lan
tedavinin etkisiz kalmas›na, yanl›ﬂ dirençli bildirilmesi ise
tedavide daha az etkili, daha pahal› veya daha toksik olabilecek bir baﬂka antibiyoti¤in seçimine neden olacakt›r.
Örne¤in metisiline dirençli bir Staphylococcus aureus
(MRSA) suﬂunun, metisiline duyarl› olarak bulunmas›, bu
suﬂ ile oluﬂan infeksiyonlarda tamam›yle etkisiz olan bir βlaktam antibiyoti¤in, metisilin direnci olmayan bir S. aureus suﬂunun metisiline dirençli olarak bildirilmesi ise,
β-laktamlardan daha az etkili, daha toksik ve çok daha pahal› glikopeptid bir antibiyoti¤in tedavide kullan›m›na yol
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açar. Bu nedenle duyarl›l›k testinin bu ﬂekildeki istenmeyen ve bazen oldukça tehlikeli de olabilecek sonuçlar› vermesi pek istenmez. Bununla birlikte en iyi standardize
edilmiﬂ yöntemlerle yap›lsa bile, test koﬂullar›n› etkileyen
birçok faktör nedeniyle duyarl›l›k deneylerinde tekrarlanabilirlik ve do¤ruluk % 100 sa¤lanamaz ve az da olsa baz›
hatalar›n kabul edilmesi zorunludur. Örne¤in FDA
(ABD’de) bir duyarl›l›k testinin; çok büyük hata oran› %
1.5 (direnci saptayamama), büyük hata oran› % 3 (yanl›ﬂ
dirençli bulma) oldu¤unda testin kullan›labilirli¤ini onaylamaktad›r. Rastlant›sal olarak ve düﬂük oranda oluﬂan bir
hatal› sonucun deneyin tekrar›nda da oluﬂmas› olas›l›¤› çok
düﬂüktür. Bu nedenle beklenilmeyen duyarl›l›k-dirençlilik
durumlar›nda deneyin tekrar› hemen daima hatal› sonucun
anlaﬂ›lmas›na yarar. Örne¤in 'çok büyük hata' oran› % 1
olan bir testle al›nan duyarl› sonucunun yanl›ﬂ olabilece¤i
düﬂünülüp deney tekrarlan›rsa, ayn› hatan›n peﬂ peﬂe iki
kez oluﬂmas› olas›l›¤› onbinde 1, peﬂ peﬂe üç kez oluﬂmas›
olas›l›¤› ise milyonda 1' dir! Hatan›n ileride belirtilece¤i
gibi, belirli bir testin yetersizli¤inden kaynakland›¤› durumlarda ise, testin tekrar›n›n hatal› sonucu anlamaya bir
yarar› olmaz. Bu durumda testte gerekli de¤iﬂikliklerin yap›lmas› veya baﬂka bir testin kullan›lmas› gerekir.
Duyarl›l›k deneyleri antibiyotik direncini saptamada
yetersiz kalabilir
Duyarl›l›k deneylerinde kullan›lan standardize yöntemlerden birinin di¤erine genel bir üstünlü¤ünden söz edilemez.
Her yöntemin eksikleri bulunur ve bu da baﬂka bir test veya yöntemle giderilebilir. Bu nedenle seçilen yöntemlerin
do¤ru yerde ve do¤ru ﬂekilde kullan›lmas› gereklidir. Hatal› sonuçlardan kaç›nmak için, her yöntemin eksiklikleri bilinmeli, yöntemlerde yap›lan de¤iﬂiklikler takip edilmeli ve
sorun olan direnç ﬂekillerini saptamak için gerekti¤inde di¤er yard›mc› testlerden veya yöntemlerden yararlan›lmal›d›r. Disk difüzyonu, en kolay, en ucuz, en iyi standardize
edilmiﬂ, tekrarlanabilirli¤i en iyi, dolay›s› ile san›lan›n aksine en güvenilir yöntemlerden biridir. ‹stisnai durumlar d›ﬂ›nda (Tablo 3) kantitatif sonuç veren yöntemlerle minimal
inhibitör konsantrasyonu (M‹K) saptanmas›n›n tedavi aç›s›ndan daha yararl› olaca¤›n› savunmak güçtür. Bu nedenle
test seçimi asl›nda laboratuvar›n ekonomik kaynaklar›na, iﬂ
yo¤unlu¤una ve iﬂleyiﬂine ba¤l› stratejik bir seçimdir.
Rutinde kullan›lan duyarl›l›k testleri ile baz› direnç ﬂekillerinin de¤iﬂik nedenlerle saptanamamas› duyarl›l›k deneyleri ile ilgili önemli bir sorundur. Stafilokoklarda heterojen
metisilin direncinde oldu¤u gibi, direncin bakteri populasyonunun az bir k›sm› taraf›ndan oluﬂturuldu¤u veya Moraxella catarrhalis ile H. influenzae' de β-laktamaza ba¤l› dirençte oldu¤u gibi, dirence neden olan enzimin bazen düﬂük düzeyde sentezlendi¤i, ya da Klebsiella pneumoniae' de
geniﬂlemiﬂ spektrumlu β-laktamazlara (GSBL) ba¤l› dirençte oldu¤u gibi, enzimin de¤iﬂik antibiyotikleri farkl›
ﬂekilde etkiledi¤i durumlarda, duyarl›l›k deneyleri antibiyotik direncini saptamada yetersiz kalabilir. Birçok ticari
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ve otomatize sistemlerde genellikle, düﬂük inokulum kullan›lmas› ve inkübasyon süresinin k›sa olmas›na ba¤l› olarak, stafilokok ve enterokolarda glikopeptid direncinin, enterokoklarda yüksek düzeyde aminoglikozid direncinin,
stafiloklarda metisilin direncinin, metisiline dirençli
Tablo 3. M‹K bak›lmas›n›n gerekli oldu¤u durumlar.
- Disk difüzyonu ile güvenilir sonuç al›namayan bakteri-antibiyotik çiftleri için (Örne¤in S.pneumoniae için 3.kuﬂak
sefalosporin direnci araﬂt›r›lmas›).
- Mueller- Hinton agarda (disk difüzyonunda) üremeyen
bakteriler için.
- Disk difüzyonu ile tedavide vazgeçilemez özellikteki bir
antibiyotikle al›nan sonuç ﬂüpheli
(orta) ise
- Disk difüzyon testi sonucu ile tedavi sonucu uyuﬂmuyor ise
- Anaerop bakteriler için
- Mantarlar için

stafilokoklarda birçok antibiyoti¤e direncin, Gram negatif
çomaklarda GSBL ya da düﬂük veya yüksek düzeyde sentezlenen kromozomal β-laktamazlara ba¤l› 3. kuﬂak sefalosporin direncinin saptanmas› seyrek olmayarak sorun olmaktad›r. Bu eksiklikler testlerde inkübasyon süresinin
uzat›lmas›, inokulum konsantrasyonunun art›r›lmas› gibi
yap›lan de¤iﬂikliklerle zamanla giderilmektedir. Çeﬂitli firmalara ait otomatize sistemlerde, P. aeruginosa imipenem
ve aztroenama anlaﬂ›lamayan nedenlerle yanl›ﬂ olarak dirençli bulunabilmektedir.
Ayr›ca rutinde kullan›lan duyarl›l›k deneyleri antibiyotiklerin sadece bakteriyostatik etkinliklerini araﬂt›rmakta
ama bakterisid aktiviteleri konusunda bilgi vermemektedir. Oysa bakteriyostatik etkide azalma olmadan bakterisid
etkide azalmaya neden olabilen direnç mekanizmalar› vard›r ve bakterisid etkideki azalma belirli infeksiyonlarda tedaviyi olumsuz etkileyebilir.

M‹K’in farmakolojik s›n›r de¤erinden aﬂag›da olmas›
tedavide etkili tek faktör de¤ildir.
Çünkü M‹K üzerindeki de¤erlerde antibiyotiklerin bakterisid etkileri bir dereceye kadar giderek artar ve artm›ﬂ bakterisid etki ile daha iyi yan›t al›naca¤›n› gösteren veriler bulunmaktad›r. Bundan baﬂka antibiyotiklerin bakterisid etkilerinin zamana veya konsantrasyona ba¤l› olarak art›ﬂ›n›
gösteren farmakodinamik parametrelerin de tedavide çok
önemli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r Bu nedenle geçmiﬂte farmakokinetik parametreleri esas alarak oluﬂturulan farmakolojik
breakpointin, günümüzde farmakodinamik parametreler de
dikkate al›narak oluﬂturulmas› önerilmektedir. Bu parametrelerden EAA (E¤ri alt›nda kalan alan) / M‹K de¤erinin florokinolonlar için 100-125, zirve konsantrasyonu /
M‹K de¤erinin aminoglikozidler için 8-12 ve T > MIC
(M‹K üzerindeki konsantrasyon zaman›) de¤erinin ise beta-

laktamlar için > % 50-60 olmas› ile daha baﬂar›l› bir tedevi elde edilece¤i gösterilmiﬂtir (ﬁekil 1 ve içindeki tablo).

HATALI SONUÇLAR NASIL ANLAﬁILIR?
Duyarl›l›k deneylerinin do¤as› nedeniyle karﬂ›laﬂ›lan bu eksiklik ve yanl›ﬂl›klar, bakterilerin do¤ru ﬂekilde tan›mlanmalar›, bakterilerdeki antibiyotiklere direnç mekanizmalar› ve bakterilerdeki antibiyotik direnci s›kl›¤› konusundaki
bilgiler dikkate al›narak ortaya ç›kar›labilir. Bu amaçla:
1. Bakterilerin do¤ru identifikasyonuna önem verilmelidir.
2. Bakterilerdeki direnç mekanizmalar› ve direnç mekanizmalar›n› en iyi belirleyen antibiyotikler bilinmelidir.
3. Bakterilerin antibiyotiklere direnci konusundaki istatistiksel bilgilerden yararlan›lmal›d›r.
Bakterilerin do¤ru identifikasyonuna önem verilmelidir
Antibiyotiklerin bakterilere etkisi konusunda yap›lan araﬂt›rmalardan elde edilen sonuçlar baz› bakteri türlerinin, antibiyoti¤in bakteriye penetre olamamas›, antibiyoti¤in bakteride etkileyece¤i hedefi olmamas› veya antibiyotikleri
inaktive eden enzimler nedeniyle baz› antibiyotiklere do¤al
olarak dirençli olduklar›n›, baz› bakterilerin ise belirli antibiyotiklere direnç geliﬂtirmedi¤ini göstermektedir. Tüm bu
nedenlerle, do¤ru bir identifikasyon bir bakterinin do¤al
olarak dirençli oldu¤u ve hiç dirençli olamayaca¤› antibiyotikler konusunda kesin bilgi verir. Örne¤in kromozomal
β-laktamazlar› nedeniyle Klebsiella suﬂlar› aminopenisilinlere; Enterobacter, Serratia ve C. freundii suﬂlar› aminopenisilinlere, β-laktamaz inhibitörlü penisilin kombinasyonlar›na, 1.kuﬂak sefalosporinlere ve sefoksitine; Serratia ve P.
vulgaris 1. kuﬂak sefalosporinlere ve sefuroksime; S. maltophilia karbapenemlere; B. anthracis 2. ve 3. kuﬂak sefalosporinlere do¤al olarak dirençlidirler (Tablo 1). Bu bakteriler, do¤al olarak dirençli bulunduklar› antibiyotiklere, birçok teknik ayr›nt›ya dikkat edilerek yap›lan ve saatler sonra sonuç verecek olan en standardize yöntemlerle bile, küçük bir oranda olsa da yanl›ﬂ ﬂekilde duyarl› bulunabilirler.
Buna karﬂ›n bakterinin morfolojisi, üreme özellikleri ve basit birkaç biyokimyasal özelli¤ine bak›larak yap›labilecek
do¤ru bir identifikasyon ile bu bakterilerdeki do¤al direnç
kolayl›kla ortaya ç›kar›labilir. Bu nedenle duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n bakteri identifikasyonu ile birlikte de¤erlendirilmesi gerekir. En iyi yöntemlerle yap›lan duyarl›l›k
deneyleri ile bile hatal› sonuçlar al›nmas› olas›d›r ve bu nedenle bir bakterinin, do¤al olarak dirençli bulundu¤u antibiyotiklerle, ya da uzun y›llar boyunca hiç direnç geliﬂtirmedi¤i antibiyotiklerle denenmesi, küçük bir oranda da olsa yanl›ﬂ sonuç al›nmas›na neden olabilir. Örne¤in, A grubu β-hemolitik streptokok olarak identifiye edilen bir bakteride penisilin direnci beklenmez çünkü bu bakterilerde penisiline direnç sa¤layan bir mekanizma henüz gösterilememiﬂtir. A grubu ‚-hemolitik streptokok suﬂlar›nda penisilin
direnci bulunmamakla birlikte bu bakterinin penisiline dirençli bulundu¤unu bildiren sonuçlara seyrek te olsa rastlan›l›r. Asl›nda bu sonuçlar laboratuvar hatas›ndan veya du-
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ﬁekil 1. Tedavide etkili olabilen farmakodinamik parametreler ve bu parametreler ›ﬂ›¤›nda standart dozlarda uygulanan
florokinolonlar için önerilen breakpoint de¤erleri.

yarl›l›k deneylerinin küçük de olsa hata yapma potansiyelinden kaynaklanmaktad›r.
Bakterilerdeki direnç mekanizmalar› ve direnç mekanizmalar›n› en iyi belirleyen antibiyotikler bilinmelidir
Ayn› kimyasal grupta bulunan, benzer etki mekanizmalar›
ve benzer etki spektrumu olan birçok antibiyotik (örne¤in;
β-laktamlar, makrolidler, aminoglikozidler, kinolonlar gibi) genellikle ayn› direnç mekanizmalar›ndan etkilenirler
(çapraz direnç). Duyarl›l›k deneyleri sonucunda belirli bir
antibiyoti¤e karﬂ› saptanan direnç, çapraz direnç nedeniyle ço¤u zaman antibiyoti¤in içinde bulundu¤u grubun di¤er
üyeleri için de önem taﬂ›r. Çapraz direnç, makrolid, linkozamid ve streptograminler gibi kimyasal yap›lar› ayr› ama
bakteri hücresinde etkili olduklar› hedef ortak olan farkl›
antibiyotik gruplar› için bile söz konusudur (Tablo 4).
Bakterilerde ayn› gruptan birçok antibiyoti¤e birden (çapraz) direnç sa¤layan mekanizmalar oldukça s›kt›r ve bu
nedenle duyarl›l›k testlerinde elde edilen bir antibiyotik direncinden, o antibiyoti¤in içinde bulundu¤u gruba karﬂ› direnç sa¤layan mekanizmalar tahmin edilebilir ve tahmin
edilen direnç mekanizmas›ndan etkilenen ama bazen saptanmas› sorun olan antibiyotik direnci ortaya ç›kar›labilir.
Bu nedenle antibiyotik duyarl›l›k deneyleri, direnç mekanizmalar›n› saptayabilecek ﬂekilde düzenlenmeli ve sonuçlar saptanan direnç
mekanizmalar› ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Direnç mekanizmas›ndan en çok etkilenen (genellikle grupta en az
aktif olan), en az say›da antibiyoti¤in duyarl›l›k deneyinde kullan›lmas› hem duyarl›l›k deneylerinde ekonomi sa¤lar, hem de duyarl›l›k testinde olabilecek hatalar› azalt›r.
Örne¤in, Gram pozitif koklarda duyarl›l›k deneyinde sadece eritromisin ve linkozamidlerden birinin (baz› direnç
mekanizmalar›ndan daha çok etkilendi¤inden, tercihan

klindamisin yerine linkomisinin) denenmesi, bakterilerin
tüm makrolid, linkozamid ve streptogramin B (MLSB)
grubu antibiyotiklere direnci konusunda bilgi verecektir.
Gram pozitif koklarda eritromisin direnci ya indüklenebilen veya devaml› sentez edilen rRNA-metilaz enzimine ya
da antibiyotiklerin aktif at›l›m›na ba¤l›d›r. Gram pozitif
koklarda 14 ve 15 üyeli eritromisin, klaritromisin ve azitromisin gibi makrolidler hem rRNA-metilaza hem de aktif
at›l›ma ba¤l› direnç mekanizmalar›ndan etkilenirler. Dolay›s› ile bu bakterilerde eritromisin direnci ayn› zamanda
klaritromisin ve azitromisin direncinin de göstergesidir.
rRNA-metilaz devaml› sentezlendi¤inde 16 üyeli makrolid,
linkozamid ve streptogramin B grubu antibiyotiklere de direnç sa¤lar. Bu nedenle linkomisine (veya klindamisine)
direnç bu bakterilerde 16 üyeli makrolid, linkozamid ve
streptogramin B grubu antibiyotiklere de direnci gösterir.
rRNA-metilaz enzimini devaml› sentezleyen stafilokoklarla oluﬂan infeksiyonlarda, bakterisid etkisinin rRNA-metilaz taraf›ndan giderilmiﬂ olmas› nedeniyle quinupristin/dalfopristin dozunun art›r›lmas› önerilmektedir. rRNAmetilaza ba¤l› indüklenebilir direnç stafilokoklarda linkozamidlere direnç oluﬂumunu kolaylaﬂt›r›r ve bu nedenle
eritromisine dirençli linkozamidlere duyarl› bulunan stafilokoklarla oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde linkozamid
kullan›m›ndan kaç›nman›n yerinde olaca¤› da savunulmaktad›r. Eritromisinden daha aktif olan 16 üyeli bir makrolidin Gram pozitif koklarda tek baﬂ›na denenmesi, indüklenebilir rRNA-metilaza ba¤l› 14 ve 15 üyeli makrolid direncinin saptanamamas›na (çok büyük hataya) neden olabilir.
Benzer ﬂekilde stafilokoklarda sadece metisilin ve penisilin
direncinin araﬂt›r›lmas›, bakterinin tüm di¤er β-laktamlara direnci konusunda yeterli bilgi verir. Çünkü stafilokoklarda β-laktam direnci sa¤layan baﬂl›ca iki mekanizma
bulunmaktad›r. Bunlardan mecA geni ile oluﬂan mekaniz-
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Tablo 4. Stafilokok ve streptokoklarda makrolid, linkozamid ve streptogramin antibiyotiklere çapraz direnç sa¤layan
mekanizmalar (Di: Dirençli, Du: Duyarl›, O: Orta).
Direnç
Mekanizmas›
Bakteri
Stafilokok

Streptokok

‹ndüklenebilir
rRNA-metilaz7
Aktif at›l›m7
Devaml› sentezlenen
rRNA-metilaz
‹ndüklenebilir
rRNA-metilaz7
Aktif at›l›m7
Devaml› sentezlenen
rRNA-metilaz

14 veya 15
üyeli
makrolid1
Di

16
üyeli
makrolid2
Du

Di
Di

Du
Di

Di

O/ Di

Di
Di

Du
Di

Linkosamid3
Du

SgB4
Du

SgA5
Du

Sg6
Du

Du
Di

Di

Du

Du

O/ Di

O/ Di

Du

Du

Du
Di

Di

Du

Du

1. 14 üyeli makrolidler: Eritromisin, klaritromisin, roksitromisin, dritromisin, oleandomisin.
15 üyeli makrolid: Azitromisin.
2. Spiramisin, josamisin.
3. Linkomisin, klindamisin.
4. Quinupristin.
5. Dalfopristin.
6. Pristinamisin, virginiamisin.
7. ‹ndüklenebilen rRNA-metilaza ba¤l› direnç, aktif at›l›ma ba¤l› dirençten eritromisin'in klindamisini antagonize etmesi ile ayr›l›r.
Antagonizma disk difüzyonunda aralar›nda ~20 mm uzakl›k olacak ﬂekilde eritromisin diskinin yan›na konulan klindamisin
diskinin eritromisin diskine bakan taraf›nda üreme olmas› (zon yar›çap›n›n daralmas›) ile kolayca ortaya konabilir. Antagonizm
yoksa direnç aktif at›l›ma ba¤l›d›r.

ma (oksasilin direnci ile anlaﬂ›l›r) tüm β-laktamlara karﬂ› (çapraz) dirençten, stafilokok β-laktamaz› ile oluﬂan
mekanizma ise, penisilinaza dirençli olanlar d›ﬂ›nda tüm
penisilinlere karﬂ› (çapraz) dirençten sorumludur. Bu nedenle oksasiline duyarl› bir suﬂ penisiline de duyarl› bulunursa (ki günümüzde bu pek az suﬂta mümkündür) suﬂun
penisilinaz da yapmad›¤› anlaﬂ›l›r ve penisilinler dahil antistafilokok aktiviteye sahip birçok β-laktam tedavide güvenle kullan›labilir. Suﬂ oksasiline duyarl› penisiline dirençli ise, suﬂun sadece penisilinaz yapt›¤› ve suﬂun stafilokok penisilinazlar›ndan etkilenmeyen penisilinlere, β-laktamaz inhibitörlü penisilinlere ve antistafilokok aktiviteleri olan sefalosporinlere ve karbapenemlere duyarl› oldu¤u
anlaﬂ›l›r. Bu nedenle oksasilin ve penisilin d›ﬂ›ndaki β-laktamlar›n duyarl›l›k deneylerinde denenmesi gereksizdir.
Bundan baﬂka oksasiline dirençli suﬂlar duyarl›l›k deneylerinde, denendikleri baz› β-laktam antibiyotiklere yanl›ﬂ
olarak duyarl› da bulunabilir (çok büyük hata) ve böyle bir
sonucun bildirilmesi, antibiyotikler hakk›nda yeterli bilgisi
olmayan klinikçileri yanl›ﬂ yönlendirebilir. Oksasilin direnci önemi nedeniyle standart yöntemlerle araﬂt›r›lmal›d›r.
CLSI taraf›ndan oksasilin direncini araﬂt›rmada standart
yöntem olarak belirtilen agarda tarama yöntemi ile de seyrek bile olsa metisiline dirençli suﬂlar saptanamayabilmektedir. ﬁüpheli durumlarda PCR ile mecA geni veya lateks

aglutinasyonu ile mecA geni ürünü PBP 2a araﬂt›r›lmas›
daha güvenilir sonuçlar verebilmektedir.
Tedavide kullan›lmayan bir antibiyotik direnç mekanizmalar›n›n tahmini için kullan›labilir. Örne¤in, tedavide kullan›lmad›klar› halde sefpodoksim, seftazidim ve sefotaksimin
klavulanik asitli kombinasyonlar›, K. pneumoniae ve E. coli suﬂlar›nda, GSBL’leri saptamak için duyarl›l›k deneylerinde kullan›lacak en iyi seçeneklerdir. Günümüzde tedavide pek kullan›lmasa bile Gram pozitif koklarda amikasin
direncini ortaya koyacak en uygun antibiyotik kanamisindir. Buna karﬂ›n yukar›da verilen örneklerden kolayca anlaﬂ›laca¤› üzere, tedavide kullan›lsalar bile stafilokoklarda
oksasilin ile penisilin d›ﬂ›ndaki β-laktamlar; streptokoklarda 16 üyeli makrolidler; stafilokok, streptokok ve enterokoklarda kanamisin ve gentamisin d›ﬂ›ndaki aminoglikozidler direnci saptamada yetersiz kalabilmektedir.
Dirence neden olan mekanizma duyarl›l›k deneyleri yap›lmadan da bilinebilir. Bakterilerin do¤ru ﬂekilde identifikasyonu daha önce de belirtildi¤i gibi do¤al direnç mekanizmalar›n› da gösterir. Bundan baﬂka bir bakteride antibiyotik direncine neden olan bir enzimin varl›¤›n›n biyokimyasal yöntemlerle gösterilmesi, enzim taraf›ndan sa¤lanan antibiyotik direncini, konvansiyonel duyarl›l›k de-

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

061

Tablo 5. Gram pozitif bakterilerde aminoglikozid de¤iﬂtiren enzimlerin direnç oluﬂturdu¤u aminoglikozidler.
Mekanizma
APH (2")+ AAC (6')

Gentamisin
+

Tobramisin
+

Amikasin
±

Netilmisin
±

Kanamisin
+

ANT (4') - I

–

+

±

–

+

–

–

±

–

+

APH (3') - II

neylerinden daha h›zl› ve duyarl› ﬂekilde gösterir. Örne¤in,
H.influenzae için nitrosefin diski ile çok az teknik detay gerektiren ve birkaç dakikada sonuç veren β-laktamaz testi,
bakterinin ampisilin direnci konusunda, birçok teknik ayr›nt›ya dikkat edilerek yap›lan ve saatler sonra sonuç verecek olan en standardize duyarl›l›k yöntemlerinden bile daha güvenilir sonuç verir. Benzer ﬂekilde moleküler biyolojik veya serolojik yöntemlerle dirence neden olan genin veya enzimin saptanmas›, rutinde kullan›lan standart duyarl›l›k deneylerinden daha h›zl› ve duyarl› ﬂekilde, bakterinin
dirençli olaca¤› antibiyotikleri gösterir. Stafilokoklarda
mecA geninin PCR ile veya bu gen ürününün serolojik yöntemlerle saptanmas› ile β-laktam; enterokoklarda vanA,
vanB ve vanC genlerinin saptanmas› ile glikopeptid direncinin belirlenmesi buna örnek olarak gösterilebilir.
Farkl› biyokimyasal olaylarla oluﬂan direnç mekanizmalar›, bakterilerde s›kl›kla birlikte bulunabilmektedir. Bu durum belirli bir suﬂla oluﬂan epidemilerden kaynaklanaca¤›
gibi, birçok antibiyoti¤in birlikte kullan›lmas›n›n neden oldu¤u seleksiyon sonucu da oluﬂabilir (coselection). Bu durumlarda ayn› genetik yap› üzerinde (plazmid, transpozon,
integron) genellikle birbirleriyle fiziksel iliﬂkili halde bulunan antibiyotik direnç genleri birlikte eksprese edilirler
(coresistance). Bu ﬂekilde birbirleriyle iliﬂkili antibiyotik
direncinde, belirli bir antibiyotik direnci yap›sal veya fonksiyonel hiçbir benzerli¤i olmayan baﬂka bir antibiyoti¤e direncin de habercisi olabilir. Çünkü bu durumda, suﬂun güçlü ﬂekilde ekprese edebildi¤i homojen ve stabil bir antibiyotik direnci, daha zay›f ﬂekilde ekprese edilen heterojen
ve labil bir antibiyotik direncinin göstergesi olabilir. Örne¤in Fransa'da baz› hastanelerde metisiline dirençli S. aureus suﬂlar›n›n % 99' u gentamisine dirençli bulunmaktad›r.
Metisilin direncinin saptanmas›, heterojen bir direnç olmas› nedeniyle özel besiyerleri ve inkübasyon koﬂullar› gerektirirken, 2"-fosfotransferez-6'-asetiltransferaz enzimi ile
oluﬂturulan gentamisin direncinin saptanmas› daha kolayd›r. Her iki direncin birlikte bulunmas› s›kl›¤› (% 99), metisilin direncini saptayan tekniklerin duyarl›¤›ndan daha
büyük oldu¤undan, bu hastanelerde stafilokoklarda saptanan gentamisin direnci büyük bir olas›l›kla metisilin direncinin varl›¤›n›n da göstergesidir. Bu ﬂekilde epidemiyolojik
bulgular› olan yerlerde gentamisin direnci metisilin direncinin iyi bir göstergesi kabul edilebilir. Benzer durum baﬂka bakteri-antibiyotik çiftleri için de olas›d›r. Örne¤in ‹s-

tanbul T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› servislerinde yatan çocuk hastalardan izole edilen ve GSBL oluﬂturan K.pnumoniae suﬂlar›n›n > % 75' i gentamisin, tobramisin, netilmisin ve amikasine dirençli bulunmaktad›r.
GSBL genlerinin birçok antibiyoti¤e direnç sa¤layan genlerle ayn› plazmid üzerinde bulunmas› ve genellikle birlikte aktar›lmas› bu durumdan sorumludur ve dolay›s› ile bu
bölümden izole edilen ve tüm aminoglikozidere direnç gösteren K. pneumoniae suﬂlar›n›n, saptanmas› sorun olabilecek GSBL oluﬂturma yönünden de dikkatle incelenmeleri
gerekir.
Antibiyotik aktivitesi konusunda yap›lan çal›ﬂmalar baz› direnç mekanizmalar›n›n antibiyotiklerin bakteriyostatik etkisini bozmad›¤› halde, bakterisid etkisini azaltabilece¤ini
ve bu etkinin tedavide önemli olabilece¤ini göstermektedir.
Rutin olarak kullan›lan duyarl›l›k testlerinin tümü antibiyotiklerin sadece bakteriyostatik aktivitelerini saptamak üzere düzenlenmiﬂtir. Bakterisid etkiyi saptayabilen testler ise
komplike olmalar› nedeniyle rutin olarak kullan›lmazlar.
Bu durumda tedaviyi etkileyecek ﬂekilde bakterisid etkide
azalma oluﬂturan direnç mekanizmas›, bakteriyostatik etkisi de azalan dolay›s› ile rutin duyarl›l›k testinde dirençli bulunacak olan antibiyotik arac›l›¤› ile ortaya konabilir. Örne¤in, stafilokok ve enterokoklarda APH (2")+AAC (6') enzimi taﬂ›yan suﬂlar gentamisin, tobramisin ve kanamisine dirençli, netilmisin ve amikasine duyarl› bulunurlar (Tablo
5).Çünkü bu enzim netilmisin ve amikasinin bakteriyostatik
aktivitelerini etkilemez. Buna karﬂ›n netilmisin ve amikasinin bakterisid etkileri enzim taraf›ndan giderildi¤inden,
netilmisin ve amikasinin β-laktamlarla kombinasyonu ile
bakterisid etkide art›ﬂ (sinerji) olmayaca¤›ndan, böyle suﬂlarla oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde netilmisin ve amikasin de etkisiz kal›r. Bu nedenle gentamisine dirençli
Gram pozitif koklar›n, duyarl›l›k deneyleri sonucuna bak›lmaks›z›n netilmisin ve amikasine de dirençli olduklar› kabul edilmelidir. Gentamisine duyarl› suﬂlarda sinerjik etki
için gentamisinin kullan›m› yeterli olaca¤›ndan rutin testlerde sadece gentamisin duyarl›l›¤›n›n araﬂt›r›lmas› yeterlidir. Ayr›ca duyarl›l›k testinde denendi¤inde amikasin veya netilmisin ile yanl›ﬂ ﬂekilde duyarl› (çok büyük hatal›)
sonuç al›nabilir veya aminoglikozid direnci sa¤layan herhangi bir mekanizmaya sahip olmad›¤›ndan gentamisine
duyarl› bulunan suﬂlarda, denenen di¤er aminoglikozidlerin sonuçlar›n›n bildirilmesi gentamisin d›ﬂ›nda daha paha-
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Tablo 6. Çeﬂitli bakterilerde duyarl›l›k deneyleri sonucunda saptanan antibiyotik direncinin anlam›.
Bakteriler

Stafilokok
Gram pozitif kok
Gram pozitif kok

Bakterlerin
dirençli bulunduklar›
antibiyotikler
Metisilin
Gentamisin
Kanamisin

Gram pozitif kok

Eritromisin

Gram pozitif kok

Eritromisin +
linkomisin

Stafilokok
Linkomisin
Enterobacteriaceae 3.kuﬂak sefalosporin
E.coli, P.mirabilis

Ampisilin

Saptanan dirence
neden olan mekanizma

Direnç mekanizmas›ndan
etkilenen di¤er antibiyotikler

mecA
APH(2")+AAC(6')
ANT (4') - I veya
APH (3') - II
‹ndüklenebilir
rRNA-metilaz* veya
aktif at›l›m
Devaml› sentezlenen
rRNA-metilaz

Tüm β-laktam antibiyotikler
Netilmisin tobramisin ve amikasin
Amikasin

Nükleotidil transferaz
GSBL** veya ampC
derepresyonu
Pensilinaz

14 ve 15 üyeli makrolidler
(Klaritromisin, azitromisin)
MLSB grubu antibiyotikler.
Quinupristin/dalfopristin'in bakterisid etkisi
kaybolur: stafilokok infeksiyonlar›nda
doz art›r›lmal›d›r
Klindamisin
Karbapenem d›ﬂ› tüm β-laktamlar
(Sefepim ampC enziminden etkilenmez)
Üriner sistem infeksiyonlar› d›ﬂ›ndaki
infeksiyonlarda 1.kuﬂak sefalosporinler
dirençli kabul edilmelidir

* Stafilokoklarda tedavide klindamisin direnci geliﬂebilir.
** K.pneumoniae ve E.coli suﬂlar›nda seftazidim veya sefotaksim ile klavulanik aras›nda sinerji
saptanmas›, direncin GSBL’ ye ba¤l› oldu¤unu gösterir. GSBL oluﬂturmayan ve ampC
derepresyonu nedeniyle 3. kuﬂak sefalosporin direnci gösteren Enterobacteriaceae
üyelerine, ampC enziminden korunabilen sefepim gibi antibiyotikler etkilidir.

l› bir aminoglikozidin tedavide kullan›m›na neden olabilir.
Linkozamid nukleotidil transferaz oluﬂturan stafilokoklar,
linkomisine dirençli klindamisine duyarl› bulunurlar ama
suﬂlar›n klindamisin ile elde edilen minimal bakterisidal
konsantrasyonlar› (MBK) oldukça yükselir ve bu nedenle
suﬂlar klindamisine de dirençli kabul edilmelidir. Benzer
ﬂekilde GSBL oluﬂturan suﬂlar da duyarl› bulunduklar› sefalosporinlerin bakterisid etkisinden korunabilmektedir.
Duyarl›l›k testlerinde elde edilen bir antibiyotik direncinden, o antibiyoti¤in içinde bulundu¤u gruba karﬂ› direnç
sa¤layan mekanizmalar tahmin edilebilir ve tahmin edilen
direnç mekanizmas›ndan etkilenen ama bazen saptanmas›
sorun olan antibiyotik dirençleri ortaya ç›kar›labilirse de
çok say›da bakteri ve çok say›da direnç mekanizmas› bulunmas› nedeniyle, bu ﬂekilde yorumda bulunmak her zaman kolay de¤ildir. Bu nedenle antibiyotik duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n yorumu konusunda, gerekti¤inde mikrobiyoloji ve infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›ndan yard›m
istenmesi duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesini kolaylaﬂt›rabilir. Ticari olarak bulunan otomatize sistemlerden baz›lar›, duyarl›l›k deneyi sonuçlar›na bakarak
direnç mekanizmalar›n› tahmin edebilecek ve sonuçlar›

yorumlayabilecek bilgisayar programlar›ndan da yararlanmaktad›r. Tablo 6' da antibiyotik duyarl›l›k deneyleri sonucuna bakarak, baz› bakterilerde bulunan önemli direnç
mekanizmalar›n›n nas›l tahmin edilebilece¤i ve sonuçlar›n
nas›l yorumlanaca¤› gösterilmiﬂtir.
Bakterilerin antibiyotiklere direnci konusundaki istatistiksel bilgilerden yararlan›lmal›d›r
Belirli bir antibiyoti¤e direnç ne kadar seyrekse, Bayes teoremi gere¤ince* duyarl›l›k deneyinin o antibiyoti¤e karﬂ›
saptad›¤› direncin do¤ru olma olas›l›¤› da o ölçüde düﬂük
olur. Örne¤in imipenem direncinin % 0.1 oldu¤u bir Gram
negatif bakteri türünde, büyük hata oran› % 3 olan standart bir testle 1000 suﬂta imipenem direnci araﬂt›r›l›rsa,
deney sonunda 30 ﬂuﬂ imipeneme dirençli bulunabilir. E¤er
dirençli bir suﬂla hastane infeksiyonu epidemisi söz konusu de¤ilse asl›nda bu suﬂlar›n bir tanesi gerçekten dirençli,
29'u ise test hatas›na ba¤l› olarak dirençlidir ve bu durumda duyarl›l›k testinin imipenem direncini do¤ru olarak göstermesi olas›l›¤› ancak 1/30 (% 3!) dur. Genetik elemanlar›n bakteriler aras›nda aktar›lmas› ile sonradan kazan›lan
direnç ﬂekillerinin bile, kazan›lan genetik yap›n›n her bakteride stabil kalamamas› (yabanc› DNA'n›n konak restriksi-

___________________
* Thomas Bayes (1702-1761): Bir testin ve klinik belirtinin tan›daki de¤erinin duyarl›l›k ve özgüllük yan›nda, bu testin veya klinik
belirtinin ait oldu¤u hastal›¤›n toplumdaki s›kl›¤›na ba¤l› oldu¤unu aç›klayan teoremi geliﬂtiren ‹ngiliz as›ll› ilahiyatç› ve matematikçidir. Teoremi t›pta ve bilgisayar uygulamalar›nda yayg›n kullan›m alan› bulmuﬂtur.
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Tablo 7. Hiç rastlanmayan veya çok seyrek rastlan›lan ve genellikle identifikasyon veya duyarl›l›k deneyi hatas›n›
gösteren direnç ﬂekilleri.
S.aureus

Koagülaz negatif stafilokok
Enterokok

S.pneumoniae
A,B,C,G grubu ‚-hemolitik streptokok
Viridans streptokoklar
Jeikeium grubu korinebakteriler
Enterobacteriaceae
E.coli*, P.mirabilis,
Salmonella*, Shigella
Acinetobacter,P. aeruginosa
H. influenzae
Neisseria meningitidis
N.gonorrhoeae
M. catarrhalis
Anaerop bakteriler
B. fragilis
C.difficile

Vankomisin, qinupristin/dalfopristin, linezolid, daptomisin direnci
Sadece linkozamid direnci
Sadece tobramisin direnci
Vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Daptomisin direnci
Sadece tobramisin direnci
Sadece gentamisin direnci
Penisilinaz oluﬂturma nedeniyle penisilin direnci
Vankomisin, linezolid, meropenem,
3.kuﬂak sefalosporin, florokinolon direnci
Penisilin, vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Vankomisin, linezolid direnci
Karbapenem direnci
3. kuﬂak sefalosporin, aztroenam, amikasin direnci
Kolistin direnci
3. kuﬂak sefalosporin direnci, karbapenem direnci
Penisilin, siprofloksasin direnci
3. kuﬂak sefalosporin direnci, karbapenem direnci
Siprofloksasin direnci
Metronidazol direnci
Amoksisilin+klavulanik asit, karbapenem direnci
Vankomisin direnci

* Ülkemizde hastane kaynakl› E.coli ve gastroenterit etkeni Salmonella suﬂlar›nda direnç yüksektir!
yon enzimleri taraf›ndan y›k›lmas›, yabanc› DNA' n›n rekombinasyon için homolog bölgeler bulamamas›, yabanc›
DNA'n›n ekprese edilememesi gibi) nedeniyle, genellikle k›s›tl› say›da bakteri türleri aras›nda yay›ld›¤› ve bu ﬂekilde
sonradan kazan›lan direnç ﬂekillerinin de baz› türlerde s›k
bulunurken, baz› türlerde hiç bulunmayabildi¤i veya çok seyrek olarak bulunabildi¤i bilinmektedir.
E¤er dirençli bir suﬂla epidemi söz konusu de¤ilse, bakterilerde direnç art›ﬂlar›nda ani de¤iﬂiklikler identifikasyonda veya duyarl›l›k deneylerinde hata yap›ld›¤›n› gösterir.
Örne¤in, Enterococcus faecalis suﬂlar›nda düﬂük düzey
vankomisin direncinde ani art›ﬂ Enterococcus gallinarum
suﬂlar›n›n E. faecalis suﬂlar› olarak, stafilokoklarda linkozamid direncinde ani art›ﬂlar enterokok suﬂlar›n›n stafilokok olarak identifiye edildi¤ini gösterebilir. Çeﬂitli bakterilerde kotrimoksazol direncinde ani art›ﬂlar besiyerlerinde
kullan›lan timidin içeri¤inin fazla oldu¤unu gösterebilir.
Tablo 7' de çeﬂitli bakteri türlerinde hiç rastlanmayan veya çok seyrek rastlan›lan direnç ﬂekilleri gösterilmiﬂtir.
Duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n bakteri identifikasyonu,
bakterilerdeki antibiyotik direnç mekanizmalar› ve direnç
istatistikleri ile birlikte de¤erlendirilmesi ayn› zamanda
devaml› bir kalite kontrolü de sa¤lar. Duyarl›l›k deneyi pek

beklenmeyen bir sonuç vermiﬂse, duyarl›l›k deneyinde veya
identifikasyonda bir hata olabilece¤ini düﬂünmek yerinde
olacakt›r.
Tedavi s›ras›nda da direnç geliﬂebilece¤i bilinmelidir
Bakteri tedavide kullan›lan antibiyoti¤e baﬂlang›çta duyarl› bulunsa bile, spontan oluﬂan mutasyonlarla antibiyoti¤e dirençli hale geçebilir. Baz› bakterilerde tedavi s›ras›nda baz› antibiyotiklere direnç çabuk geliﬂir ve bu nedenle bakteri daha önce duyarl› bulundu¤u antibiyoti¤e, tedavi süresinde dirençli hale gelebilir. Bu ﬂekilde direnç M. tuberculosis infeksiyonlar›n›n tedavisinde önem taﬂ›r. Örne¤in M. tuberculosis suﬂlar› INH ve rifampine s›ras›yla yaklaﬂ›k olarak 10-6 ve 10-8 oran›nda spontan mutasyonla direnç kazanabilirler. Kaviter lezyonlarda bakteri 109 gibi
yüksek say›da bulunabildi¤inden, bu ilaçlardan birinin tek
baﬂ›na kullan›lmas› dirençli mutantlar›n çabucak seçilmesine neden olur. Buna karﬂ›n her iki antibiyotik birlikte
kullan›ld›¤›nda spontan mutasyonla her iki antibiyoti¤e
birden dirençli suﬂlar›n oluﬂma olas›l›¤› 10-14 gibi pratik
olarak gerçekleﬂemeyecek kadar çok düﬂük bir olas›l›kt›r.
Antibiyoti¤in infeksiyon bölgesindeki konsantrasyonu mutant bakterilerin oluﬂumu ve seçiminden sorumlu önemli
bir faktördür. Konsantrasyon düﬂtükçe dirençli mutantla-
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Tablo 8. Tedavi s›ras›nda oluﬂan mutasyon nedeniyle bakterilerin s›k olarak direnç geliﬂtirebilece¤i antibiyotikler.
Stafilokoklar
Eritromisine dirençli stafilokoklar
S.pneumoniae
P.aeruginosa
B. cepacia
Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella
Enterobacteriaceae
Nalidiksik asite dirençli
Enterobacteriaceae
Seratia marcescens

r›n ortaya ç›kmas› kolaylaﬂ›r. Benzer ﬂekilde bir bakterinin
belirli bir antibiyoti¤e duyarl› bulunan suﬂlar›n›n M‹K’lar›, duyarl›l›k testi sonucunu yorumlamak için belirlenen s›n›r de¤erlerine (breakpoint) veya baﬂka bir deyiﬂle antibiyoti¤in tedavi s›ras›nda serumda eriﬂilebilen konsantrasyonlar›na yak›nsa, tedavide dirençli bakterilerin seçilmesi
olas›l›¤› yüksektir. Bu nedenle Pseudomonas’ larda tüm
antibiyotiklere ve stafilokoklarda 4-florokinolonlara dirençli mutantlar›n oluﬂmas› s›kt›r (Tablo 8).
Enterobacteriaceae'de florokinolon ve GSBL direncinde oldu¤u gibi baz› direnç ﬂekillerinde, direncin belirgin hale
gelmesi ancak bakteride dirence neden olan gen üzerinde
birkaç mutasyonun birikmesi ile mümkündür. Biriken mutasyonlar antibiyotik direncinin derecesini yükseltir ve
spektrumunu geniﬂletir. Bu direnç ﬂekillerinde düﬂük düzeyde ve bir antibiyoti¤e karﬂ› oluﬂan bir direnç, daha yüksek düzeyde ve geniﬂ spektrumlu bir direncin kolayca geliﬂebilece¤inin habercisi olabilir. Örne¤in gyrA mutasyonu
enterik Gram negatif çomaklarda nalidiksik asit direncine
neden olur ama böyle suﬂlar›n florokinolon M‹K' lerinde
küçük bir art›ﬂ olmakla birlikte klinik olarak etkilerini yitirmezler. Bununla birlikte bu suﬂlar bir direnç mekanizmas›na sahip olmuﬂlard›r ve siprofloksasin veya ofloksasinle monoterapi esnas›nda ikinci bir mutasyonla dirençli hale gelmeleri kolaylaﬂ›r. Benzer ﬂekilde indüklenebilen
MLS direnci olan stafilokoklar 16 üyeli makrolidlere, linkozamidlere kolayl›kla dirençli hale gelebilirler. Stafilokoklarda rifampisin direnci sa¤layan mutasyonlar s›kt›r ve
bu nedenle rifampisinle monoterapi önerilmemektedir. ‹ndüklenebilen β-laktamaz oluﬂturan Enterobacter, Citrobacter, Serratia ve Pseudomonas gibi bakteri türleri, karbapenemler d›ﬂ›ndaki birçok β-laktam antibiyoti¤e tedavi
s›ras›nda % 20-80 gibi yüksek oranlarda direnç geliﬂtirmektedirler. Bu bakterilerde baﬂlang›çta duyarl› bulunduklar› β-laktam antibiyotiklere karﬂ› direnç geliﬂimi yüksek
oldu¤undan, bu bakteriler izole edildi¤inde klinisyenin
uyar›lmas› ve direnç geliﬂiminin klinik laboratuvar iﬂbirli¤i ile yak›ndan izlenmesi için kültür ve antibiyotik duyarl›l›k deneylerinin s›k aralarla tekrarlanmas› gerekir.

Florokinolonlar, rifampisin, fusidik asit
Klindamisin
Siprofloksasin
Kolistin d›ﬂ›ndaki tüm antibiyotikler
Tüm antibiyotikler
3. kuﬂak sefalosporinler
Nalidiksik asit
Florokinolonlar
Netilmisin, tobramisin, amikasin, kanamisin

Sonuç
Duyarl›l›k deneylerinin etkene ve infeksiyon bölgesine göre
klinikte etkili olacak ﬂekilde seçilen antibiyotiklerle yap›lmas› (seçimli antibiyogram), sonuçlar›n bildirilmesinde en
etkili, en dar spektrumlu, en az toksik ve en ucuz antibiyotiklere öncelik tan›yarak belirli bir algoritma izlenmesi (k›s›tl› ve destekleyici bildirim) antibiyogram›n klinik önemini
art›r›r ve antibiyotiklerin ak›lc› kullan›m›na yard›mc› olur.
Antibiyotik duyarl›l›k deneylerinde de her testte oldu¤u gibi hata yap›lmas› olas›d›r. Bundan baﬂka bu testler do¤alar› gere¤i küçük de olsa hata potansiyeli taﬂ›maktad›r.
Hatal› sonuçlar bakterilerde antibiyotiklere direnç mekanizmalar›n›n, bakterilerin do¤al olarak dirençli veya duyarl› bulunduklar› antibiyotiklerin bilinmesi ve bakterilerdeki antibiyotik direnci konusundaki istatistiklerden yararlan›lmas› ile farkedilebilir. Elde edilen sonuçlar laboratuvar hatas›n› düﬂündürüyorsa testler tekrarlanmal›d›r. Laboratuvar hatas›ndan de¤il de duyarl›l›k testinin do¤as›ndan kaynakland›¤› düﬂünülen hatalar ise, antibiyotiklere
direnç oluﬂturan mekanizmalar ve bu mekanizmalardan
etkilenen antibiyotikler ile bakterilerin do¤al olarak dirençli veya duyarl› bulunduklar› antibiyotikler gözönüne
al›narak yorumlanmal› ve düzeltilmelidir. ‹n-vitro etkili
ama tedavide etkisiz olacak antibiyotikler duyarl›l›k deneylerinde denenmemeli, makul bir nedenle denendi¤inde
de sonuçlar› bildirilmemelidir.

KAYNAKLAR
1. An¤ Ö, Erturan Z. Tüberkülozun dönüﬂü ve direnç
sorunu. In: An¤ Ö, Uzun M (eds). Tüberküloz: Tan›,
Direnç, Tedavi. ‹stanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yay›n›:26, 1996: 17.
2. Babao¤lu G, Kaygusuz A, Öngen B, Töreci K. Duyarl›l›k deneyleri sonuçlar› identifikasyon hatalar›m›z› aç›¤a vuruyor. ANKEM Derg 1997; 11: 415-8.
3. Baquero F. Low-level antibacterial resistance: a gateway to clinical resistance. Drug Resist Updat
2001; 4:93-105.
4. Bedenic B, Beader N, Zagar Z. Effect of inoculum

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

size on the antibacterial activity of cefpirome and cefepime against Klebsiella pneumoniae strains producing SHV extended-spectrum ‚-lactamase. Clin Microbiol Infect 2001; 7: 626-35.
Berezin EB. Interactions among antibiotics, bacteria
and the human immune system: The relavance of in
vitro testing. J Chemother 1997; 9 (Suppl 1): 109-15.
Bingen E, Fitoussi F, Doit C, Cohen R, Tanna A, George R, Loukil C, Brahimi N,Le Thomas I, Deforche
D. Resistance to macrolides in Streptococcus pyogenes in France in pediatric patients. Antimicrob
Agents Chemother 2000;44:1453-7.
Bradford PA, Sanders CC. Use of a predictor panel
for devolepment of a new disk for diffusion tests with
cefoperazone-sulbactam. Antimicrob Agents Chemother 1992; 36: 394-400.
British Society for Antimicrobial Chemotherapy.
Disc Sensitivity Testing. http://www.bsac.org.uk/.
Chambers HF. Methicillin resistance in staphylococci: molecular and biochemical basis and clinical implications. Clin Microbiol Rev 1997;10:781-791.
Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility
Testing; Sixteenth Informational Supplement,
M100-S16, Wayne: CLSI, 2006.
Courvalin P. Interpretive reading of antimicrobial
susceptibility tests. ASM News 1992; 58: 368-75.
Courvalin P. Impact of molecular biology on antibiotic susceptibility: Testing and therapy. Am J Med
1995; 99 (6A: Suppl 1): S21-5.
Courvalin P. Interpretive reading of in vitro antimicrobial susceptibility tests (the antibiogramme). Clin
Microbiol Infect 1996; 2 (Suppl 1): S26-34.
Courvalin P, Trieu-Cuot P. Minimizing potential resistance: the molecular view. Clin Infect Dis 2001;
33 (Suppl 3): S138-46.
Crowley BD. Extended-spectrum beta-lactamases in
blood culture isolates of Klebsiella pneumoniae: seek
and you may find! J Antimicrob Chemother 2001;
47:728-9.
Cunha BA. Third-generation Cephalosporins. A Rationale Basis for Selection, New Jersey: Health Communication Press, 1985.
Cunha BA. Problems arising in antimicrobial therapy due to false susceptibility testing. J Chemother
1997; 9 (Suppl 1): 25-35.
Cunha BA, Ortega AM. Antibiotic failure. Med Clin
North Am 1995; 79: 663-72.
Eady EA, Ross JI, Tipper JL, Walters CE, Cove JH,
Noble WC. Distribution of genes encoding erythromycin ribosomal methylases and an erythromycin
efflux pump in epidemiologically distinct groups of
staphylococci. J Antimicrob Chemother 1993;
31:211-7.

065

20. Ferraro MJ, Jorgensen JH. Instrument-based antibacterial susuceptibility testing. In: Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds).
Manual of Clinical Microbiology. Sixth edition,
Washington: ASM Press, 1995: 1379-84.
21. Gniadkowski M. Evolution and epidemiology of extended-spectrum ‚-lactamases (ESBLs) and ESBLproducing microorganisms. Clin Microbiol Infect
2001; 7: 597-608.
22. Gould IM. Determinants of response to antibiotic
therapy. J Chemother 1998; 10: 347-53.
23. Greenwood D. Antibiotic effects in-vitro and prediction of clinical response. J Antimicrob Chemother
1997; 40: 499-501.
24. Hiendler J. Selecting antimicrobial agents for testing and reporting. In: Isenberg HD (ed). Essential
Procedures for Clinical Microbiology. Washington:
ASM Press, 1998: 241-7.
25. Hiendler J. Antibiograms as a supplemental quality
control measure for antimicrobial susceptibility
tests. In: Isenberg HD (ed). Essential Procedures for
Clinical Microbiology. Washington: ASM Press,
1998: 248-54.
26. Hooper DC. Minimizing potential resistance: the molecular view - A comment on Courvalin and Trieu-Cuot P. Clin Infect Dis 2001; 33 (Suppl 3): S157-60.
27. ‹nce D. Metisiline ve gentamisine direçli Staphylococcus aureus suﬂlar›nda glikopeptid antibiyotiklerle
netilmisin kombinasyonunun in vitro etkinli¤i. Uzmanl›k Tezi, ‹stanbul: ‹stanbul T›p Fakültesi, 1997.
28. Jehl F, Chomarat M, Weber M, Gerard A. Antibiyotik duyarl›l›k testinden reçeteye. Biomerieux Yay›nlar› (2004).
29. Johnston NJ, De Azavedo JC, Kellner JD, Low DE.
Prevalence and characterization of the mechanisms
of macrolide, lincosamide, and streptogramin resistance in isolates of Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents Chemother 1998;42:2425-6.
30. Jorgensen JH. Laboratory issues in the detection
and reporting of antibacterial resistance. Infect Dis
Clin North Am 1997; 11: 785-802.
31. Kaygusuz A. Antibiyogram: Düzenleme, de¤erlendirme
ve bildirme ilkeleri. ANKEM Derg 1998; 12:406-17.
32. Kaygusuz A. Antibiyotik duyarl›l›k testlerinde sorunlar: Neisseria-Moraxella. In: Gür D, Söyletir G, Bal
Ç, Dündar V, Sümerkan B, Köksal ‹, Çiftçi U (eds).
Antibiyotik Duyarl›l›k Testlerinin Standardizasyonu
Toplant›s›. ‹stanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yay›n›: 33, 1998: 44-9.
33. Kaygusuz A. ‹n vitro duyarl›l›k testlerinin önemi ve
duyarl›l›k deneyleri ile ilgili sorunlar. In: Yücel A,
Öztürk R, Tabak F, Mert A (eds). Günümüzde Antimikrobik Tedavi, ‹stanbul: Bulaﬂ›c› Hastal›klarla
Savaﬂ Derne¤i Yay›n›: 12, 1998: 34-41.
34. Kaygusuz A. Antimikrobiyal tedavide in-vitro duyar-

066

35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

AKILCI ANT‹B‹YOT‹K TEDAV‹S‹NDE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ LABORATUVARININ ÖNEM‹
l›l›k testlerinin önemi. Antimikrob Tedavi Bült 2000;
4:10-2.
Kaygusuz A. Antibiyotik seçimini etkileyen mikroorganizmaya ait faktörler. ANKEM Derg 2000; 14:
497-501.
Kaygusuz A. Hastanede s›k rastlan›lan antibiyogram
örnekleri. ANKEM Derg 2000; 14: 522-27.
Kaygusuz A. Karbapenamazlar ve inhibitörlere dirençli beta-laktamazlar. In: Eraksoy H ve Yenen Oﬁ
(eds). ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji
2000. ‹stanbul: Nobel T›p Kitabevi, 2000: 277-83.
Kaygusuz A, Öngen B, Gürler N, Töreci K. Çocuk
hastalardan izole edilen Enterobacteriaceae suﬂlar›nda geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz s›kl›¤›.
ANKEM Derg 1997; 11: 432-44.
Kaygusuz A, Töreci K. Antibiyotik tedavisinde önemli olabilecek parametreler. Flora 1998; 3: 143-64.
Kaygusuz A. Antibiyotik duyarl›l›k sonuçlar›n›n do¤ru yorumu. Flora 2000; 5:13-23.
Kaygusuz A. Ülkemizdeki antibiyotik prospektüsleri do¤ru bilgi veriyor mu? ANKEM Derg
2003;4:438-41.
Kaygusuz A. Duyarl›l›k testleri ve klinik korelasyon.
Ege ‹nfeksiyon Günleri Simpozyumu Kitapç›¤›
2003: 100-109.
Leclercq R, Courvalin P. Bacterial resistance to macrolide, lincosamide, and streptogramin antibiotics by
target modification. Antimicrob Agents Chemother
1991;35:1267-72.
Leclercq R, Nicolas-Chanoine MH, Nordmann P,
Philippon A, Marchais P, Buu-Ho A, Chardon H, dabernat H, Doucet-Popularie F, Grasmick C, Legrand
P, Muller-Serieys C, Nguyen J, Ploy MC, Reverdy
ME, Weber M, Courcol RJ. Multicenter evaluation
of an automated system using selected bacteria that
harbor challenging and clinically relevant mechanisms of resistance to antibiotics. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2001; 20: 626-35.
Livermoore D M. ‚-lactamases in labroratory and clinical resistance. Clin Microbiol Rev 1995; 8:557-84.
Livermore DM, Winstanley TG, Shannon KP. Interpretative reading: recognizing the unusual and inferring resistance mechanisms from resistance phenotypes. J Antimicrob Chemother 2001; 48 (Suppl 1):
87-102.
Lorian V, Burns L. Predictive value of susceptibility
tests for the outcome of bacterial therapy. J Antimicrob Chemother 1990; 25: 175-81.
Martineau F, Picard FJ, Grenier L, Roy PH, Ouellette M, Bergeron MG. Correlation between the resistance genotype determined by multiplex PCR assays
and the antibiotic susceptibility patterns of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis.
Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 231-238.
Mouton Y, Dubreuil L. In vitro antibiotic testing and

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

its relationship to clinical activity. J Chemother
1997; 9 (Suppl 1): 93-9.
Mulder RH, Farnham SM, Grinius B. Evaluating
antimicrobial susceptibility test system. In: Isenberg
HD (ed). Clinical Microbiology Procedures Handbook. Washington: ASM Press, 1992: (5.23.1-15).
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Aerop Üreyen bakteriler için Dilüsyon Yöntemi ile Antimikrobik Duyarl›l›k Testleri-Dördüncü
Bask›; Onatlanm›ﬂ Standart: M7-A4. Ankara: Bilimsel T›p Kitabevi, 2000.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Antimikrobik Disk Difüzyon Testleri için Uygulama Standartlar›- Alt›nc› Bask›; Onaylanm›ﬂ Standart: M2-A6, Ankara: Bilimsel T›p Kitabevi, 2000.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Antimikrobik Duyarl›l›k Testleri için Uygulama Standartlar›; Onbirinci Bilgi Eki: M100-S11,
Ankara: Bilimsel T›p Kitabevi, 2001.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standards for Antimicrobial
Disk Susceptibility Tests, Approved Standard M2A6, Sixth edition, Wayne: NCCLS, 1997.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically, Approved Standard M7-A5, Fifth edition, Wayne:
NCCLS, 2000.
National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standards for Antimicrobial
Susceptibility Teststing; Eleventh Informational
Supplement, M100-S11, Wayne: NCCLS, 2001.
O’Shaughnessy EM, Fahle GA, Witebsky FG. Corelation of in-vitro susceptibility results for amoxicillin-clavulanat and ampicillin-sulbactam tested against Escherichia coli. J Clin Microbiol 1997; 35:
1902-3.
Öngen B, Erdo¤an H, Öksüz L, Gürler N, Töreci K.
A grubu beta-hemolitik streptokoklarda antibiyotik
direnci ve makrolid direnç fenotipinin saptanmas›.
ANKEM Derg 2000; 14: 129.
Paterson DL, Ko WC, Von Gottberg A, Casellas JM,
Mulazimoglu L, Klugman KP, Bonomo RA, Rice LB,
McCormack JG, Yu VL. Outcome of cephalosporin
treatment for serious infections due to apparently susceptible organisms producing extended-spectrum beta-lactamases: implications for the clinical microbiology laboratory. J Clin Microbiol 2001;39 :2206-12.
Sakoulas G, Gold HS, Venkataraman L, DeGirolami
PC, Eliopoulos GM, Qian Q. Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus: Comparison of susceptibility
testing methods and analysis of mecA-positive susceptible strains. J Clin Microbiol 2001; 39: 3946-51.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
61. Sanders CC. A problem with antimicrobial susceptibility tests. ASM News 1991; 57: 187-90.
62. Sanders CC. ARTs versus ASTs: where are we going
? J Antimicrob Chemother 1991; 28: 621-3.
63. Sanders CC, Thomson KS, Bradford PA. Problems
with detection of ‚-lactam resistance among nonfastidious Gram-negative bacilli. Infect Dis Clin North
Am 1993; 7: 411-24.
64. Shetty N, Hill G, Ridgway GL. The Vitek analyser
for routine bacterial identification and susceptibility
testing: protocols, problems and pitfalls. J Clin Pathol 1998; 51: 316-23.
65. Shortridge VD, Doern GV, Brueggemann AB, Beyer
JM, Flamm RK. Prevalence of macrolide resistance
mechanisms in Streptococcus pneumoniae isolates
from a multicenter antibiotic resistance surveillance
study conducted in the United States in 1994-1995.
Clin Infect Dis 1999; 29:1186-8.
66. Snell JJS, Brown DFJ. External quality assesment
of antimicrobial susceptibility testing in Europe. J
Antimicrob Chemother 2001; 47: 801-10.
67. Sutcliffe J, Tait-Kamradt A, Wondrack L. Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes resistant
to macrolides but sensitive to clindamycin: a common
resistance pattern mediated by an efflux system. Antimicrob Agents Chemother 1996;40:1817-24.
68. Tenover FC, Jorgensen JH, Turnidge JD. Antimicrobial agents and susceptibility testing. In: Murray PR,
Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds).
Manual of Clinical Microbiology. 7th edition, Washington: ASM Press, 1999: 1467-623.
69. Thompson KS. Controversies about extended-spectrum and AmpC beta-lactamases. Emerg Infect Dis
2001; 7: 333-6.
70. Thomson KS, Sanders CC, Moland ES. Use of microdilition panels with and without ‚-lactamase inhibitors as a phenotypic test for ‚-lactamase production among Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter freundii, and Serratia marcescens. Antimicrob Agents Chemother 1999;
43:1393-1400.

067

71. Tigaud S Jr: Improvement of susceptibility testing
by interpretive reading: A tool of quality. In: Bal Ç,
Gür D, Söyletir G, Sümerkan B, Dündar V (eds). 4.
Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamalar› ve Yenilikler, Program ve Özet Kitab›, ‹stanbul: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yay›n›:
37, 1999: 175.
72. Töreci K. Antibiyotik duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›
ile antibiyoterapi sonuçlar› aras›nda uyumsuzluk nedenleri. ANKEM Derg 1987; 1: 400-8.
73. Töreci K. Antibiyotik duyarl›l›k testlerinde standardizasyon. ANKEM Derg 1995; 9: 209-16.
74. Töreci K. Antibiyotik duyarl›l›k deneylerinin önemi.
ANKEM Derg 1996; 10: 201-4.
75. Töreci K. Antimikrobiyallerin etki mekanizmalar›.
Antimikrob Tedavi Bült 2000; 4: 77-82.
76. Valisena S, Falci C, Mazzariol A, Cornaglia G, Cocuzza CE, Nicoletti P,Rescaldani R, Fontana R. Molecular
typing of erythromycin-resistant Streptococcus pyogenes strains with the M phenotype isolated in Italy. Eur
J Clin Microbiol Infect Dis 1999;18:260-4.
77. Verbist L. Relevance of antibiotic susceptibility testing for clinical practice. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1993; 12 (Suppl 1): S2-5.
78. Waites K, Johnson C, Gray B, Edwards K, Crain M,
Benjamin W Jr. Use of clindamycin disks To detect
macrolide resistance mediated by ermB and mefE in
Streptococcus pneumoniae isolates from adults and
children. J Clin Microbiol 2000;38:1731-4.
79. Washington II J A, Knapp C C, Sanders CC. Accuracy of microdilution and autoMicrobic system in
detection of ‚-lactam resistance in Gram negative
bacterial mutants with derepressed ‚-lactamase. Rev
Infect Dis 1988; 10: 824-9.
80. Wiedemann B: Evaluation of data from susceptibility testing. Antibiotics Chemotherapy 1999; 3: 15.
81. Yaz›c› H: Tan› koymakta ana kavramlar. Deri Hast
ve Frengi Arﬂivi 1992; 26: 9-11.
82. Yu VL, Merigan Jr TC, Barriere SL. Antimicrobial
Therapy and Vaccines. Williams and Wilkins, Baltimore (1999).

