
Bakteriyel bir infeksiyonun tedavisinde öncelikli (ilk seçe-
nek) 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 belir-
lenmektedir. Dolay›s›yle bir infeksiyondan izole edilen veya
infeksiyondan sorumlu oldu¤u tahmin edilen bir bakteriye
karfl› tedavide kullan›labilecek ve kullan›lamayacak anti-
biyotikler kolayca bilinir. Bakteri ad› bize tedavide kulla-
namayaca¤›m›z antibiyotikler konusunda oldukça aç›k bil-
giler verir. Çünkü baz› bakteriler baz› antibiyotiklere do¤al
olarak dirençlidir. Örne¤in anaerop bakteriler ve strepto-
koklar aminoglikozidlere, Gram negatif çomaklar penisi-
lin, eritromisin, klindamisin ve vankomisine do¤al olarak
dirençlidirler (Tablo 1). Baz› bakterilerde ise baz› antibi-
yotiklere 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, du-
yarl›l›k sonucuna bakmadan tedavide penisilin kullan›lma-
s›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 seçe-
nek olarak kullan›lacak antibiyotiklere duyarl›l›¤› önceden
kestirilemeyen Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve-
ya Pseudomonas aeruginosa... gibi bir bakteridir. Temel ki-
taplar ve tedavi rehberlerinde etkene ve infeksiyon bölgesi-
ne göre tedavide kullan›labilecek seçeneklerden, bakteri-
nin dirençli bulunduklar›n› tedavide kullanamayaca¤›m›z-
dan, etkenin kullanmay› düflündü¤ümüz antibiyotiklerden
hangilerine dirençli bulundu¤unu bilmek isteriz. ‹flte du-
yarl›l›k deneyinin as›l amac›, etkenin tedavide kullanabile-
cek bu seçeneklerden hangisine dirençli oldu¤unu (yani se-
çeneklerden 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 antibiyotikle-
rin ak›lc› kullan›m›nda aktif rol amaya bafllam›fltr. Bu
amaçla bakterilere karfl› denenecek antibiyotiklerin seçi-
minide (seçimli antibiyogam), sonuçlar›n›n bildirilmesinde
(destekleyici bildirim), hatal› olabilecek sonuçlar›n ay›k-
lanmas›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 bakte-
riye in-vitro etkili olan bir antibiyotik tedavide etkisiz ola-
bilir. Bu nedenle mikrobiyolji laboratuvar›nda izole edilen
bir bakteriye karfl› tedavide etkinli¤i kan›tlanm›fl antibiyo-
tikler denenir. Böylece klinisyenin in-vitro etkili bulunan
ama tedavide etkisiz kalan bir antibiyoti¤e yönelmesi önle-
nir. Denenecek çok say›da antibiyotik vard›r ve hepsinin de-
nenmesi tedaviye etkisi aç›s›ndan gereksizdir, ayr›ca gerek-
siz masrafa ve zaman kayb›na neden olur. Bu nedenle mik-
robiyoloji laboratuvar› çal›flt›¤› kurum ve ülkeyi göz önüne
alarak, di¤er dal uzmanlar›, farmakolog ve eczac› ile bir-
likte uygun bir liste haz›rlayaak deneyece¤i antibiyotikleri
seçmektedir. Geçmiflte tedavide kullan›lan tüm antibiyotik-
ler, Gram negatif çomaklar için eritromisin ve penisilin gi-
bi denenmesinin gereksizli¤i çabucak göze batan bir-iki is-
tisnas› 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 sefalosporin-
ler metisiline dirençli olmayan stafilokoklara in-vitro etkili
bulunurlar fakat 1. kuflak sefalosporinler tedavide daha et-
kili oldu¤undan tercih edilen ilaçlard›r. O zamanlar 3. ku-
flak sefalosporinler de denenir ve sonuçlar› bildirilirdi. Ben-
zer flekilde Pseudomonas’lara etkinlikleri belirgin olan sef-
tazidim ve sefoperazon gibi 3. kuflak sefalosporinler yan›n-
da, Pseudomonas’lara etkinlikleri zay›f olan seftriakson ve
sefotaksim gibi di¤er 3. kuflak sefalosporinler de denenir ve
sonuçlar› da bildirilirdi. Sefalosporinler enterokok infeksi-
yonlar›n›n tedavisinde tamamen etkisiz olmas›na karfl›n, bu
bakteriler için de sefalosporinler denenir ve sonuçlar› bildi-
rilirdi. Baflta da belirtti¤imiz üzere Bu flekilde in-vitro du-
yarl› bulunan ama tedavide az etkili veya etkisiz olan anti-
biyotikler duyarl›l›k deneylerinde denenmemelidir. 

Duyarl›l›k deneylerinde denenecek antibiyotik seçilirken
etkenin izole edildi¤i infeksiyon bölgesi de dikkate al›nma-
l›d›r. Geçmiflte idrardan izole edilen bakteriler için, kara-
ci¤erde metabolize edilen ve dolay›s› ile idrardaki yo¤unlu-
¤u yeterli olmayan, eritromisin ve kloramfenikol gibi anti-
biyotikler de denenerek sonuçlar› bildirilirdi. Bunun teda-
viyi zora sokacak bir uygulama olaca¤› aç›kt›r.
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Günümüzde etkene ve infeksiyon bölgesine göre tedavide
kullan›lacak ve dolay›s› ile laboratuvar taraf›ndan denene-
cek antibiyotikleri belirleyen standartlar belirtilen sak›n-
calar› ortadan kald›rmaktad›r. Duyarl›k deneyleri bu flekil-
de yani antibiyotikler aras›ndan belirli prensiplere uyula-
rak 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 bil-
dirilirdi. 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 uygu-
lamalar 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 antibiyotik-
lerin sonuçlar› bildirilmemektedir. Bu uygulama k›s›tl› bil-
dirim olarak adland›r›lmaktad›r (selective reporting). K›-
s›tl› bildirim ile asl›nda klinisyenin ak›lc› olmayacak anti-
biyotik kullan›m› (etkili, ucuz, az toksik ve dar spektrum-

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.
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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›tlan-
makta ve do¤ru antibiyoti¤i seçmesine yard›mc› olunmak-
tad›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 bildi-
rilmesinde hastanede bulunan Antibiyotik Kontrol Komite'
sinin (AKK) önerilerine de uyulmal›d›r. Çünkü etki spek-
trumlar› ve kullan›m alanlar› birbirlerine benzeyen çok sa-
y›da antibiyotik aras›ndan toksik etkileri ve tedavi maliyet-
leri daha az olan birkaç antibiyoti¤in seçilip hastane ecza-
nesinde bulundurulmas› yan›nda, hastanede belirli bir an-
tibiyoti¤e karfl› oluflan direncin azalt›lmas› ve belirli bir
antibiyoti¤e karfl› direnç oluflmas›n›n geciktirilmesi ama-
c›yla, antibiyotik kullan›m›n›n belirli kurallara ba¤lanma-
s› AKK' nin görevleri aras›ndad›r. K›s›tl› bildirim uygula-
mas›n›n hiçbir sak›ncas› yoktur çünkü hastan›n özel bir du-
rumu nedeniyle sonucu bildirilen antibiyotiklerden hiçbiri
kullan›lamayacaksa, laboratuvardan di¤er antibiyotiklere
ait sonuçlar da istenebilir. Bir grup içindeki antibiyotikle-
rin etkinlikleri genellikle yenilerden eskilere do¤ru hiye-
rarflik bir düzen gösterir ve bu nedenle bir grup içinde da-
ha eski bir antibiyoti¤e duyarl› bulunan bir etken o antibi-
yoti¤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 edi-
lebilir. Bu kural› bozan antibiyotiklerin (gentamisine du-
yarl›, amikasine dirençli veya seftriaksona duyarl›, imipe-
neme 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 tedavi-
de en uygun antibiyoti¤in seçimine yard›mc› olmak üzere
kullan›lmaktad›r. Bununla birlikte tüm laboratuvar testle-
rinde oldu¤u gibi çeflitli nedenlerle, antibiyotik duyarl›l›k
deneylerinde de hatal› sonuçlar›n al›nmas› olas›d›r. Mikro-
biyologlar›n ve klinisyenlerin antibiyotik duyarl›l›k deney-
lerinin ayr›nt›lar› ve eksiklikleri konusunda bilgilenmeleri-
bilgilendirilmeleri, bu gibi hatalar› fark etmelerine yar-
d›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

spektrumlar› bakteriye ve kona¤a ait çeflitli faktörler nede-
niyle farkl› olabilir. Bu durumlarda in-vitro etkili bulunan
bir antibiyotik tedavide etkisiz kalabilir. Bir bakterinin du-
yarl›l›k deneyi sonucunda bir antibiyoti¤e dirençli bulunma-
s›, o antibiyoti¤in tedavide faydal› olamayaca¤›n› gösterir-
se de, bir bakteri belirli bir antibiyoti¤e duyarl› bulundu-
¤unda, bu sonuç antibiyoti¤in tedavide etkili olaca¤›n› ga-
ranti 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 farmakolo-
jik özelliklerine, infeksiyon bölgesinde yabanc› cisim ve/ve-
ya abse varl›¤›na, altta yatan di¤er ciddi hastal›klara, nöt-
rofil say›s› gibi immün sistemi etkileyen faktörlere de önem-
li ölçüde ba¤›ml›d›r. Örne¤in eritromisin idrar ve BOS' da
yeterli konsantrasyona ulaflamad›¤›ndan, bu bölgelerde olu-
flan infeksiyonlar›n tedavisinde düflünülmez. Bu nedenle id-
rar veya BOS' dan izole edilen bir bakterinin eritromisine
duyarl› bulunmas› bir anlam tafl›maz. Bakteri konak hücre-
si içinde yaflay›p ço¤alabilen bir bakteri ise, konak hücresi
bakteriyi hem konak savunmas›ndan hem de antibiyotikler-
den koruyabilir. Örne¤in, Salmonella typhi birçok antibiyo-
ti¤e in-vitro duyarl› bulunur. Bununla birlikte bakterinin ge-
nellikle fagositik hücreler içinde bulunmas› nedeniyle in vi-
vo cevap bu duyarl›l›ktan tahmin edilemez. S.typhi sufllar›-
na in-vitro etkili olan aminoglikozidler hücre içi penetras-
yonlar›n›n az olmas› ve fagositik hücreler içindeki düflük
pH’dan etkilenmeleri nedeniyle tifo tedavisinde etkisiz ka-
l›rlar. Benzer flekilde Chlamydia’lar zorunlu hücre içi para-
zitleridir ve tedavide bu bakterilere etkili olan ve hücre için-
de konsantre olan tetrasiklin ve makrolidler kullan›l›r. Mi-
kobakteri, Brucella, Listeria, Legionella gibi fakültatif hüc-
re içi bakterilerle oluflan infeksiyonlar›n tedavisinde kulla-
n›lacak antibiyotiklerin de konak hücreleri içinde konsantre
olabilme özellikleri olmal›d›r. Baflar›l› bir tedavi için gerek-
li birçok di¤er koflulun yeterince sa¤lanamamas› nedeniyle,
duyarl›l›k deneylerinde (in-vitro) etkili bulunan baz› antibi-
yotikler, baz› bakterilerle oluflan infeksiyonlar›n tedavisinde
(in-vivo) etkisiz kalmaktad›r (Tablo 2). Tüm bunlar antibi-
yotik duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n, tedavide etkili olabi-
lecek tüm di¤er faktörlerin göz önünde bulundurularak yo-
rumlanmas› gerekti¤ini göstermektedir. Antibiyotiklerin te-
davideki etkinli¤ini gösteren güvenilir bilgiler klinik çal›fl-
malardan elde edilir ve bu nedenle duyarl›l›k deneylerinden
elde edilen sonuçlar, antibiyotiklerin klinik etkinliklerini
araflt›ran çal›flmalardan elde edilen bilgiler dikkate al›na-
rak yorumlanmal›d›r. Klinik çal›flmalarla etkinli¤i gösteril-
meyen, ilgili temel kitaplar ve güncel tedavi rehberlerinde
infeksiyon etkenleri, infeksiyon bölgesi ve hastan›n özellik-
leri dikkate al›narak önerilen tedavi flemalar›nda kullan›la-
cak bir seçenek olarak yer almayan bir antibiyoti¤in, in-vit-
ro 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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larak yanl›fl anlamalara meydan verilmektedir. Oysa
ABD’de prospektüslerde yer alan bilgilerde in-vitro etkin-
lik ile klinik etkinli¤in farkl› olabilece¤i aç›kça vurgulan-
makta ve/veya antibiyoti¤in hangi bakterilerle oluflan in-
feksiyonlar›n tedavisinde kullan›labilece¤i klinik endikas-
yonlar 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 bilgilendirmeler-
de bile azami dikkat gösterilmekte ve bir antibiyoti¤in kli-
nik 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› bu-
lunan bakteriler s›ralanmakta ve daha sonra da endikas-
yonlar bölümünde ‘’ in-vitro etkili oldu¤u bakterilere ba¤-
l› afla¤›daki infeksiyonlarda kullan›l›r ‘’ fleklinde bir genel-
leme ile aç›klanarak, in-vitro etkinlik ile klinik etkinlik bir
tutulmaktad›r. Bu nedenle baz› prospektüslerden, aminog-
likozid antibiyotiklerin ve baz› beta-laktam antibitotiklerin
Salmonella ve Shigella gastroenteritlerinde hiç seçenek ol-
mad›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, Pseudomo-
nas aeruginosa, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas mal-
tophilia, Burkholderia cepacia, Haemophilus influenzae,
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Helicobacter
pylori, Brucella spp, Burkholderia mallei, Burkholderia pse-
udomallei, Francisella tularensis, Bacillus anthracis, Yersi-
nia pestis, Vibrio cholera, anaerop bakteriler ve Mycobacte-
rium tuberculosis gibi klinik örneklerden s›k olarak izole
edilen veya klinik önemi fazla olan ve antibiyotiklere duyar-
l›l›klar› de¤ifliklik gösteren bakteriler için standardize edil-
mifltir. Standardize edilmemifl bir yöntem ile duyarl›l›k de-
neyinin 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 te-
davi yap›lmal›d›r. Bundan baflka antibiyotik tedavisi endi-
kasyonu bulunmayan durumlarda antibiyogram yap›lmas›-
n›n gereksizli¤i ortadad›r. Bu durumlarda, asl›nda antibiyo-
tiklerin uygun kullan›m› için gelifltirilmifl olan bir testin, çe-
liflkili flekilde antibiyotiklerin yersiz ve uygunsuz kullan›m›-

na neden olaca¤› unutulmamal›d›r. Örne¤in üst solunum yol-
lar› infeksiyonlar›nda, etkenin viral olma olas›l›¤› hesaba
kat›lmadan rutin olarak flora bakterilerine duyarl›l›k dene-
yi 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) Ente-
robacteriaceae 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-lak-
tam+inhibitör kombinasyonuna duyarl› bulunabilmekte-
dir. Penisilin+β-laktam inhibitörü kombinasyonlar› ile el-
de edilen duyarl›l›k testlerinin klinik anlam›, duyarl›l›k de-
neyleri standardize edilirken seçilen antibiyotik+inhibitör
konsantrasyonlar› ile s›n›r de¤erlerinin uygun olmamas›
nedeniyle halen tart›flmal›d›r ve bu kombinasyonlarla du-
yarl›l›k testlerinde, yanl›fl dirençlilik (ampisilin+sulbak-
tam) veya yanl›fl duyarl›l›k (tikarsiklin+klavulanik asit)
sonuçlar› al›nabilece¤i bildirilmifltir. Örne¤in bir çal›flma-
da disk difüzyonu ile ampisiline dirençli sufllar›n % 10' u
amoksisilin+klavulanik asite, % 44’ ü de ampisilin+sul-
baktama dirençli bulunmufltur. Tikarsilin+klavulanik asit
ile disk difüzyonunda CLSI’in sonradan de¤ifltirilen yo-
rumlama kriterlerine ba¤l› olarak % 65-77 oran›nda yan-
l›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 içe-
ri¤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¤u-
nu do¤rulamaktad›r. Tüm bu verilerden bir β-laktam+in-
hibitör kombinasyonuna dirençli bulunan bir Enterobacte-
riaceae üyesi ile oluflan infeksiyonda, suflun duyarl› bulun-
du¤u baflka bir β-laktam+inhibitör kombinasyonunun te-
davide kullan›m›na karar verilirken, özellikle yaflam› teh-
dit eden ciddi infeksiyonlarda dikkatli olmak gerekti¤i an-
lafl›lmaktad›r. 

Tablo 2. ‹n-vitro etkili bulunsa bile tedavide kullan›lmamas› gereken antibiyotikler.* 

Enterokoklar için Sefalosporinler, klindamisin, kotrimoksazol, tek bafl›na aminoglikozidler
Streptokoklar için Tek bafl›na aminoglikozidler
Salmonella ve Shigella için Aminoglikozidler, 1. ve 2. kuflak sefalosporinler
Anaerop bakteriler için     Aminoglikozidler
Yersinia pestis için        Penisilin
* Tablo 1'deki birçok antibiyotik-bakteri çifti için de geçerlidir.

AKILCI ANT‹B‹YOT‹K TEDAV‹S‹NDE KL‹N‹K M‹KROB‹YOLOJ‹ LABORATUVARININ ÖNEM‹056



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 zo-
nu çaplar›) ülkeler aras›nda farkl›l›k gösterebilmekte, bir
ülkede dirençli say›lan bir sufl baflka bir ülkede duyarl› ka-
bul edilebilmektedir. Farkl› s›n›r de¤erleri kullanan ülkele-
re ait sonuçlar karfl›laflt›r›l›rken bu durum göz önünde bu-
lundurulmal›d›r. 

Duyarl›l›k deneyleri hatal› sonuçlar verebilir 
Her test gibi antibiyotik duyarl›l›k testlerinin tekrarlanabi-
lir ve do¤ru sonuç vermesi beklenir. Tekrarlanabilirlik ay-
n› ölçümün, ayn› koflullarda tekrar tekrar yap›ld›¤›nda so-
nuçlar›n birbirine yak›n olmas›n› belirtir. Tekrarlanabilir-
lik bir ölçümün güvenirlili¤ini sa¤lar. Dolay›s› ile tekrarla-
nabilirli¤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 du-
yarl›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 so-
nucuna etki edebilecek faktörlerin uygunlu¤u her zaman
kalite kontrol sufllar› ile kontrol edilir. Kalite kontrol sufl-
lar› duyarl›l›k sonucu bilinen ve bu nedenle bir duyarl›l›k
testinin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n› anlamak için, incele-
nen 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, du-
yarl›l›k deneylerinin standartlara uygun (do¤ru) flekilde
yap›lmad›¤› anlafl›l›r ve test tekrarlan›r. Bu anlat›lanlar-
dan kalite kontrol sufllar›n›n her zaman ayn› tekrarlanabi-
lir minimal inhibitör konsantrasyonu (M‹K) veya inhibis-
yon 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›n-
da olan sufllard›r. Duyarl›l›k deneylerinin tekrarlanabilirli-
¤i konusundaki bu kaç›n›lamaz eksiklik nedeniyle, pek sey-
rek de olsa asl›nda duyarl› bir suflun dirençli, dirençli bir
suflun da duyarl› bulunmas› mümkündür. Bir duyarl›l›k de-
neyinde bir bakterinin yanl›fl flekilde duyarl› saptanmas›
'çok büyük hata', yanl›fl flekilde dirençli saptanmas› 'büyük
hata' olarak de¤erlendirilir. Çünkü bir bakterinin bir anti-
biyoti¤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 ola-
bilecek 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 β-
laktam antibiyoti¤in, metisilin direnci olmayan bir S. au-
reus suflunun metisiline dirençli olarak bildirilmesi ise, 
β-laktamlardan daha az etkili, daha toksik ve çok daha pa-
hal› glikopeptid bir antibiyoti¤in tedavide kullan›m›na yol

açar. Bu nedenle duyarl›l›k testinin bu flekildeki istenme-
yen ve bazen oldukça tehlikeli de olabilecek sonuçlar› ver-
mesi pek istenmez. Bununla birlikte en iyi standardize
edilmifl yöntemlerle yap›lsa bile, test koflullar›n› etkileyen
birçok faktör nedeniyle duyarl›l›k deneylerinde tekrarlana-
bilirlik 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 onay-
lamaktad›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›¤› du-
rumlarda ise, testin tekrar›n›n hatal› sonucu anlamaya bir
yarar› olmaz. Bu durumda testte gerekli de¤iflikliklerin ya-
p›lmas› veya baflka bir testin kullan›lmas› gerekir.

Duyarl›l›k deneyleri antibiyotik direncini saptamada 
yetersiz kalabilir
Duyarl›l›k deneylerinde kullan›lan standardize yöntemler-
den birinin di¤erine genel bir üstünlü¤ünden söz edilemez.
Her yöntemin eksikleri bulunur ve bu da baflka bir test ve-
ya yöntemle giderilebilir. Bu nedenle seçilen yöntemlerin
do¤ru yerde ve do¤ru flekilde kullan›lmas› gereklidir. Hata-
l› sonuçlardan kaç›nmak için, her yöntemin eksiklikleri bi-
linmeli, 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 ak-
sine 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 flekil-
lerinin de¤iflik nedenlerle saptanamamas› duyarl›l›k deney-
leri ile ilgili önemli bir sorundur. Stafilokoklarda heterojen
metisilin direncinde oldu¤u gibi, direncin bakteri populas-
yonunun az bir k›sm› taraf›ndan oluflturuldu¤u veya Mora-
xella catarrhalis ile H. influenzae' de β-laktamaza ba¤l› di-
rençte oldu¤u gibi, dirence neden olan enzimin bazen dü-
flük düzeyde sentezlendi¤i, ya da Klebsiella pneumoniae' de
genifllemifl spektrumlu β-laktamazlara (GSBL) ba¤l› di-
rençte oldu¤u gibi, enzimin de¤iflik antibiyotikleri farkl›
flekilde etkiledi¤i durumlarda, duyarl›l›k deneyleri antibi-
yotik direncini saptamada yetersiz kalabilir. Birçok ticari
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ve otomatize sistemlerde genellikle, düflük inokulum kulla-
n›lmas› ve inkübasyon süresinin k›sa olmas›na ba¤l› ola-
rak, stafilokok ve enterokolarda glikopeptid direncinin, en-
terokoklarda 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-an-
tibiyotik 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 sen-
tezlenen kromozomal β-laktamazlara ba¤l› 3. kuflak sefa-
losporin direncinin saptanmas› seyrek olmayarak sorun ol-
maktad›r. Bu eksiklikler testlerde inkübasyon süresinin
uzat›lmas›, inokulum konsantrasyonunun art›r›lmas› gibi
yap›lan de¤iflikliklerle zamanla giderilmektedir. Çeflitli fir-
malara ait otomatize sistemlerde, P. aeruginosa imipenem
ve aztroenama anlafl›lamayan nedenlerle yanl›fl olarak di-
rençli bulunabilmektedir.

Ayr›ca rutinde kullan›lan duyarl›l›k deneyleri antibiyotik-
lerin sadece bakteriyostatik etkinliklerini araflt›rmakta
ama bakterisid aktiviteleri konusunda bilgi vermemekte-
dir. Oysa bakteriyostatik etkide azalma olmadan bakterisid
etkide azalmaya neden olabilen direnç mekanizmalar› var-
d›r ve bakterisid etkideki azalma belirli infeksiyonlarda te-
daviyi 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 bakteri-
sid etkileri bir dereceye kadar giderek artar ve artm›fl bak-
terisid etki ile daha iyi yan›t al›naca¤›n› gösteren veriler bu-
lunmaktad›r. Bundan baflka antibiyotiklerin bakterisid etki-
lerinin 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 farmako-
kinetik parametreleri esas alarak oluflturulan farmakolojik
breakpointin, günümüzde farmakodinamik parametreler de
dikkate al›narak oluflturulmas› önerilmektedir. Bu para-
metrelerden EAA (E¤ri alt›nda kalan alan) / M‹K de¤eri-
nin 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 tede-
vi elde edilece¤i gösterilmifltir (fiekil 1 ve içindeki tablo). 

HATALI SONUÇLAR NASIL ANLAfiILIR?
Duyarl›l›k deneylerinin do¤as› nedeniyle karfl›lafl›lan bu ek-
siklik ve yanl›fll›klar, bakterilerin do¤ru flekilde tan›mlan-
malar›, bakterilerdeki antibiyotiklere direnç mekanizmala-
r› 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 meka-

nizmalar›n› en iyi belirleyen antibiyotikler bilinmelidir.
3. Bakterilerin antibiyotiklere direnci konusundaki istatis-

tiksel bilgilerden  yararlan›lmal›d›r.

Bakterilerin do¤ru identifikasyonuna önem verilmelidir
Antibiyotiklerin bakterilere etkisi konusunda yap›lan arafl-
t›rmalardan elde edilen sonuçlar baz› bakteri türlerinin, an-
tibiyoti¤in bakteriye penetre olamamas›, antibiyoti¤in bak-
teride etkileyece¤i hedefi olmamas› veya antibiyotikleri
inaktive eden enzimler nedeniyle baz› antibiyotiklere do¤al
olarak dirençli olduklar›n›, baz› bakterilerin ise belirli anti-
biyotiklere direnç gelifltirmedi¤ini göstermektedir. Tüm bu
nedenlerle, do¤ru bir identifikasyon bir bakterinin do¤al
olarak dirençli oldu¤u ve  hiç dirençli olamayaca¤› antibi-
yotikler konusunda kesin bilgi verir. Örne¤in kromozomal
β-laktamazlar› nedeniyle Klebsiella sufllar› aminopenisilin-
lere; Enterobacter, Serratia ve C. freundii sufllar›  aminope-
nisilinlere, β-laktamaz inhibitörlü penisilin kombinasyonla-
r›na, 1.kuflak sefalosporinlere ve sefoksitine; Serratia ve P.
vulgaris 1. kuflak sefalosporinlere ve sefuroksime;  S. mal-
tophilia karbapenemlere; B. anthracis 2. ve 3. kuflak sefa-
losporinlere do¤al olarak dirençlidirler (Tablo 1). Bu bakte-
riler, do¤al olarak dirençli bulunduklar› antibiyotiklere, bir-
çok teknik ayr›nt›ya dikkat edilerek yap›lan ve saatler son-
ra sonuç verecek olan  en standardize yöntemlerle bile,  kü-
çük bir oranda olsa da yanl›fl flekilde duyarl› bulunabilirler.
Buna karfl›n bakterinin morfolojisi, üreme özellikleri ve ba-
sit 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 deney-
leri sonuçlar›n›n bakteri identifikasyonu ile birlikte de¤er-
lendirilmesi gerekir. En iyi yöntemlerle yap›lan duyarl›l›k
deneyleri ile bile hatal› sonuçlar al›nmas› olas›d›r ve bu ne-
denle bir bakterinin, do¤al olarak dirençli bulundu¤u anti-
biyotiklerle,  ya da uzun y›llar boyunca hiç direnç gelifltir-
medi¤i antibiyotiklerle denenmesi, küçük bir oranda da ol-
sa yanl›fl sonuç  al›nmas›na neden olabilir. Örne¤in, A gru-
bu β-hemolitik streptokok olarak identifiye edilen bir bak-
teride penisilin direnci beklenmez çünkü bu bakterilerde pe-
nisiline direnç sa¤layan bir mekanizma henüz gösterileme-
mifltir. A grubu ‚-hemolitik streptokok sufllar›nda penisilin
direnci bulunmamakla birlikte bu bakterinin penisiline di-
rençli bulundu¤unu bildiren sonuçlara seyrek te olsa rastla-
n›l›r. Asl›nda bu sonuçlar laboratuvar hatas›ndan veya du-
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yarl›l›k deneylerinin küçük de olsa hata yapma potansiye-
linden kaynaklanmaktad›r. 

Bakterilerdeki direnç mekanizmalar› ve direnç mekaniz-
malar›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 gi-
bi) genellikle ayn› direnç mekanizmalar›ndan etkilenirler
(çapraz direnç). Duyarl›l›k deneyleri sonucunda  belirli bir
antibiyoti¤e karfl› saptanan direnç, çapraz direnç nedeniy-
le ço¤u zaman antibiyoti¤in içinde bulundu¤u grubun di¤er
üyeleri için de önem tafl›r. Çapraz direnç, makrolid, linko-
zamid 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 (çap-
raz) direnç sa¤layan mekanizmalar oldukça s›kt›r  ve bu
nedenle  duyarl›l›k testlerinde elde edilen bir antibiyotik di-
rencinden, o antibiyoti¤in içinde bulundu¤u gruba karfl› di-
renç sa¤layan mekanizmalar tahmin edilebilir ve tahmin
edilen direnç mekanizmas›ndan etkilenen ama bazen sap-
tanmas› sorun olan antibiyotik direnci ortaya ç›kar›labilir.
Bu nedenle antibiyotik duyarl›l›k deneyleri, direnç meka-
nizmalar›n› saptayabilecek flekilde düzenlenmeli ve sonuç-
lar saptanan direnç 
mekanizmalar› ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Direnç me-
kanizmas›ndan  en çok etkilenen  (genellikle grupta en az
aktif olan), en az say›da  antibiyoti¤in duyarl›l›k deneyin-
de 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 sade-
ce 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 indüklenebi-
len 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 azit-
romisin gibi makrolidler hem rRNA-metilaza hem de aktif
at›l›ma ba¤l› direnç mekanizmalar›ndan etkilenirler. Dola-
y›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 di-
renç 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 stafilokoklar-
la oluflan infeksiyonlarda,  bakterisid etkisinin rRNA-meti-
laz taraf›ndan giderilmifl olmas› nedeniyle quinupris-
tin/dalfopristin dozunun art›r›lmas› önerilmektedir. rRNA-
metilaza ba¤l› indüklenebilir direnç stafilokoklarda linko-
zamidlere direnç oluflumunu kolaylaflt›r›r ve bu nedenle
eritromisine dirençli linkozamidlere duyarl› bulunan stafi-
lokoklarla oluflan infeksiyonlar›n tedavisinde linkozamid
kullan›m›ndan kaç›nman›n yerinde olaca¤› da savunulmak-
tad›r.  Eritromisinden daha aktif olan 16 üyeli bir makro-
lidin  Gram pozitif koklarda  tek bafl›na denenmesi, indük-
lenebilir rRNA-metilaza ba¤l› 14 ve 15 üyeli makrolid  di-
rencinin saptanamamas›na (çok büyük hataya) neden ola-
bilir. 

Benzer flekilde stafilokoklarda sadece metisilin ve penisilin
direncinin araflt›r›lmas›, bakterinin tüm di¤er β-laktamla-
ra direnci konusunda yeterli bilgi verir. Çünkü stafilokok-
larda β-laktam direnci sa¤layan  bafll›ca iki mekanizma
bulunmaktad›r. Bunlardan mecA geni ile oluflan mekaniz-

KL‹N‹K GEL‹fi‹M 059

fiekil 1. Tedavide etkili olabilen farmakodinamik parametreler ve bu parametreler ›fl›¤›nda standart dozlarda uygulanan
florokinolonlar için önerilen breakpoint de¤erleri. 



ma (oksasilin  direnci ile anlafl›l›r) tüm β-laktamlara kar-
fl› (çapraz) dirençten, stafilokok β-laktamaz› ile oluflan
mekanizma ise, penisilinaza dirençli olanlar d›fl›nda  tüm
penisilinlere karfl› (çapraz) dirençten sorumludur. Bu ne-
denle oksasiline duyarl› bir sufl penisiline de duyarl› bulu-
nursa (ki günümüzde bu pek az suflta mümkündür) suflun
penisilinaz da yapmad›¤› anlafl›l›r ve penisilinler dahil an-
tistafilokok aktiviteye sahip birçok β-laktam tedavide gü-
venle kullan›labilir. Sufl oksasiline duyarl› penisiline di-
rençli ise, suflun sadece penisilinaz yapt›¤› ve suflun stafilo-
kok penisilinazlar›ndan etkilenmeyen penisilinlere, β-lak-
tamaz inhibitörlü penisilinlere ve antistafilokok aktivitele-
ri olan sefalosporinlere ve karbapenemlere duyarl› oldu¤u
anlafl›l›r. Bu nedenle oksasilin ve penisilin d›fl›ndaki β-lak-
tamlar›n duyarl›l›k deneylerinde denenmesi gereksizdir.
Bundan baflka oksasiline dirençli sufllar duyarl›l›k deneyle-
rinde, 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 diren-
ci 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 sey-
rek bile olsa metisiline dirençli sufllar saptanamayabilmek-
tedir. 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 mekanizma-
lar›n›n tahmini için kullan›labilir. Örne¤in, tedavide kulla-
n›lmad›klar› halde sefpodoksim, seftazidim ve sefotaksimin
klavulanik asitli kombinasyonlar›, K. pneumoniae ve E. co-
li sufllar›nda, GSBL’leri saptamak için duyarl›l›k deneyle-
rinde kullan›lacak en iyi seçeneklerdir. Günümüzde tedavi-
de pek kullan›lmasa bile Gram pozitif koklarda amikasin
direncini ortaya koyacak en uygun antibiyotik kanamisin-
dir. Buna karfl›n yukar›da verilen örneklerden kolayca anla-
fl›laca¤› üzere, tedavide kullan›lsalar bile stafilokoklarda
oksasilin ile penisilin d›fl›ndaki β-laktamlar; streptokoklar-
da 16 üyeli makrolidler; stafilokok, streptokok ve entero-
koklarda kanamisin ve gentamisin d›fl›ndaki aminoglikozid-
ler direnci saptamada yetersiz kalabilmektedir.

Dirence neden olan mekanizma duyarl›l›k deneyleri yap›l-
madan da bilinebilir. Bakterilerin do¤ru flekilde identifi-
kasyonu daha önce de belirtildi¤i gibi do¤al direnç meka-
nizmalar›n› da gösterir. Bundan baflka bir bakteride anti-
biyotik direncine neden olan bir enzimin varl›¤›n›n biyo-
kimyasal yöntemlerle gösterilmesi, enzim taraf›ndan sa¤-
lanan antibiyotik direncini, konvansiyonel duyarl›l›k de-

Direnç 14 veya 15 16
Mekanizmas› üyeli üyeli

Bakteri makrolid1 makrolid2 Linkosamid3 SgB4 SgA5 Sg6

Stafilokok ‹ndüklenebilir Di Du Du Du Du Du
rRNA-metilaz7

Aktif at›l›m7 Di Du Du
Devaml› sentezlenen Di Di Di Di Du Du
rRNA-metilaz

Streptokok ‹ndüklenebilir Di O/ Di O/ Di O/ Di Du Du
rRNA-metilaz7

Aktif at›l›m7 Di Du Du
Devaml› sentezlenen Di Di Di Di Du Du
rRNA-metilaz

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.

Tablo 4. Stafilokok ve streptokoklarda makrolid, linkozamid ve streptogramin  antibiyotiklere çapraz direnç sa¤layan
mekanizmalar (Di: Dirençli, Du: Duyarl›, O: Orta).
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neylerinden daha h›zl› ve duyarl› flekilde gösterir. Örne¤in,
H.influenzae için nitrosefin diski ile çok az teknik detay ge-
rektiren ve birkaç dakikada sonuç veren β-laktamaz testi,
bakterinin ampisilin direnci konusunda, birçok teknik ay-
r›nt›ya dikkat edilerek yap›lan ve saatler sonra sonuç vere-
cek olan en standardize duyarl›l›k yöntemlerinden bile da-
ha güvenilir sonuç verir. Benzer flekilde moleküler biyolo-
jik veya serolojik yöntemlerle dirence neden olan genin ve-
ya enzimin saptanmas›, rutinde kullan›lan standart duyar-
l›l›k deneylerinden daha h›zl› ve duyarl› flekilde, bakterinin
dirençli olaca¤› antibiyotikleri gösterir. Stafilokoklarda
mecA geninin PCR ile veya bu gen ürününün serolojik yön-
temlerle saptanmas› ile β-laktam; enterokoklarda vanA,
vanB ve vanC genlerinin saptanmas› ile glikopeptid diren-
cinin belirlenmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

Farkl› biyokimyasal olaylarla oluflan direnç mekanizmala-
r›, bakterilerde s›kl›kla birlikte bulunabilmektedir. Bu du-
rum belirli bir suflla oluflan epidemilerden kaynaklanaca¤›
gibi, birçok antibiyoti¤in birlikte kullan›lmas›n›n neden ol-
du¤u seleksiyon sonucu da oluflabilir (coselection). Bu du-
rumlarda ayn› genetik yap› üzerinde (plazmid, transpozon,
integron) genellikle birbirleriyle fiziksel iliflkili halde bulu-
nan antibiyotik direnç genleri birlikte eksprese edilirler
(coresistance). Bu flekilde birbirleriyle iliflkili antibiyotik
direncinde, belirli bir antibiyotik direnci yap›sal veya fonk-
siyonel hiçbir benzerli¤i olmayan baflka bir antibiyoti¤e di-
rencin de habercisi olabilir. Çünkü bu durumda, suflun güç-
lü flekilde ekprese edebildi¤i homojen ve stabil bir antibi-
yotik direnci, daha zay›f flekilde ekprese edilen heterojen
ve labil bir antibiyotik direncinin göstergesi olabilir. Örne-
¤in Fransa'da baz› hastanelerde metisiline dirençli S. aure-
us sufllar›n›n % 99' u gentamisine dirençli bulunmaktad›r.
Metisilin direncinin saptanmas›, heterojen bir direnç olma-
s› nedeniyle özel besiyerleri ve inkübasyon koflullar› gerek-
tirirken, 2"-fosfotransferez-6'-asetiltransferaz enzimi ile
oluflturulan gentamisin direncinin saptanmas› daha kolay-
d›r. Her iki direncin birlikte bulunmas› s›kl›¤› (% 99), me-
tisilin direncini saptayan tekniklerin duyarl›¤›ndan daha
büyük oldu¤undan, bu hastanelerde stafilokoklarda sapta-
nan gentamisin direnci büyük bir olas›l›kla metisilin diren-
cinin varl›¤›n›n da göstergesidir. Bu flekilde epidemiyolojik
bulgular› olan yerlerde gentamisin direnci metisilin diren-
cinin iyi bir göstergesi kabul edilebilir. Benzer durum bafl-
ka bakteri-antibiyotik çiftleri için de olas›d›r. Örne¤in ‹s-

tanbul T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› servis-
lerinde yatan çocuk hastalardan izole edilen ve GSBL olufl-
turan K.pnumoniae sufllar›n›n > % 75' i gentamisin, tob-
ramisin, netilmisin ve amikasine dirençli bulunmaktad›r.
GSBL genlerinin birçok antibiyoti¤e direnç sa¤layan gen-
lerle ayn› plazmid üzerinde bulunmas› ve genellikle birlik-
te aktar›lmas› bu durumdan sorumludur ve dolay›s› ile bu
bölümden izole edilen ve tüm aminoglikozidere direnç gös-
teren K. pneumoniae sufllar›n›n, saptanmas› sorun olabile-
cek GSBL oluflturma yönünden de dikkatle incelenmeleri
gerekir.

Antibiyotik aktivitesi konusunda yap›lan çal›flmalar baz› di-
renç mekanizmalar›n›n antibiyotiklerin bakteriyostatik et-
kisini bozmad›¤› halde, bakterisid etkisini azaltabilece¤ini
ve bu etkinin tedavide önemli olabilece¤ini göstermektedir.
Rutin olarak kullan›lan duyarl›l›k testlerinin tümü antibiyo-
tiklerin sadece bakteriyostatik aktivitelerini saptamak üze-
re 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 etki-
si de azalan dolay›s› ile rutin duyarl›l›k testinde dirençli bu-
lunacak olan antibiyotik arac›l›¤› ile ortaya konabilir. Örne-
¤in, stafilokok ve enterokoklarda APH (2")+AAC (6') enzi-
mi tafl›yan sufllar gentamisin, tobramisin ve kanamisine di-
rençli, netilmisin ve amikasine duyarl› bulunurlar (Tablo
5).Çünkü bu enzim netilmisin ve amikasinin bakteriyostatik
aktivitelerini etkilemez. Buna karfl›n netilmisin ve amikasi-
nin bakterisid etkileri enzim taraf›ndan giderildi¤inden,
netilmisin ve amikasinin β-laktamlarla kombinasyonu ile
bakterisid etkide art›fl (sinerji) olmayaca¤›ndan, böyle sufl-
larla oluflan infeksiyonlar›n tedavisinde netilmisin ve ami-
kasin de etkisiz kal›r. Bu nedenle gentamisine dirençli
Gram pozitif koklar›n, duyarl›l›k deneyleri sonucuna bak›l-
maks›z›n netilmisin ve amikasine de dirençli olduklar› ka-
bul edilmelidir. Gentamisine duyarl› sufllarda sinerjik etki
için gentamisinin kullan›m› yeterli olaca¤›ndan rutin test-
lerde sadece gentamisin duyarl›l›¤›n›n araflt›r›lmas› yeter-
lidir. Ayr›ca duyarl›l›k testinde denendi¤inde amikasin ve-
ya netilmisin ile yanl›fl flekilde duyarl› (çok büyük hatal›)
sonuç al›nabilir veya aminoglikozid direnci sa¤layan her-
hangi bir mekanizmaya sahip olmad›¤›ndan gentamisine
duyarl› bulunan sufllarda, denenen di¤er aminoglikozidle-
rin sonuçlar›n›n bildirilmesi gentamisin d›fl›nda daha paha-
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Tablo 5. Gram pozitif bakterilerde aminoglikozid de¤ifltiren enzimlerin direnç oluflturdu¤u aminoglikozidler.

Mekanizma Gentamisin Tobramisin Amikasin Netilmisin Kanamisin
APH (2")+ AAC (6') + + ± ± +

ANT (4') - I – + ± – +

APH (3') - II
– – ± – +



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› se-
falosporinlerin bakterisid etkisinden korunabilmektedir.

Duyarl›l›k testlerinde elde edilen bir antibiyotik direncin-
den, 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› bu-
lunmas› nedeniyle, bu flekilde yorumda bulunmak her za-
man kolay de¤ildir. Bu nedenle antibiyotik duyarl›l›k de-
neyleri sonuçlar›n›n yorumu konusunda, gerekti¤inde mik-
robiyoloji ve infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›ndan yard›m
istenmesi duyarl›l›k deneyleri sonuçlar›n›n de¤erlendirilme-
sini kolaylaflt›rabilir. Ticari olarak bulunan otomatize sis-
temlerden baz›lar›, duyarl›l›k deneyi sonuçlar›na bakarak
direnç mekanizmalar›n› tahmin edebilecek ve sonuçlar› 

yorumlayabilecek bilgisayar programlar›ndan da yararlan-
maktad›r. Tablo 6' da antibiyotik duyarl›l›k deneyleri sonu-
cuna 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 istatistik-
sel bilgilerden yararlan›lmal›d›r 
Belirli bir antibiyoti¤e direnç ne kadar seyrekse, Bayes te-
oremi 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 stan-
dart 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 konu-
su de¤ilse asl›nda bu sufllar›n bir tanesi gerçekten dirençli,
29'u ise test hatas›na ba¤l› olarak dirençlidir ve bu durum-
da duyarl›l›k testinin imipenem direncini do¤ru olarak gös-
termesi olas›l›¤› ancak 1/30  (% 3!) dur. Genetik eleman-
lar›n bakteriler aras›nda aktar›lmas› ile sonradan kazan›lan
direnç flekillerinin bile,  kazan›lan genetik yap›n›n her bak-
teride stabil kalamamas› (yabanc› DNA'n›n konak restriksi-

Tablo 6. Çeflitli bakterilerde duyarl›l›k deneyleri sonucunda saptanan antibiyotik direncinin anlam›.

Bakteriler Bakterlerin Saptanan dirence Direnç mekanizmas›ndan 
dirençli bulunduklar› neden olan mekanizma etkilenen di¤er antibiyotikler
antibiyotikler

Stafilokok Metisilin mecA Tüm β-laktam antibiyotikler
Gram pozitif kok Gentamisin  APH(2")+AAC(6') Netilmisin tobramisin ve amikasin
Gram pozitif kok Kanamisin ANT (4') - I veya Amikasin

APH (3') - II
Gram pozitif kok Eritromisin  ‹ndüklenebilir 14 ve 15 üyeli makrolidler

rRNA-metilaz* veya (Klaritromisin, azitromisin)
aktif at›l›m 

Gram pozitif kok Eritromisin + Devaml› sentezlenen MLSB grubu  antibiyotikler.
linkomisin  rRNA-metilaz Quinupristin/dalfopristin'in bakterisid etkisi 

kaybolur: stafilokok infeksiyonlar›nda
doz art›r›lmal›d›r

Stafilokok Linkomisin Nükleotidil transferaz Klindamisin
Enterobacteriaceae 3.kuflak sefalosporin GSBL** veya ampC Karbapenem d›fl› tüm β-laktamlar 

derepresyonu (Sefepim ampC enziminden etkilenmez)
E.coli, P.mirabilis Ampisilin Pensilinaz 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.

___________________
* 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 matematik-
çidir. Teoremi t›pta ve bilgisayar uygulamalar›nda yayg›n kullan›m alan› bulmufltur. 
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yon enzimleri taraf›ndan y›k›lmas›, yabanc› DNA' n›n re-
kombinasyon 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 sey-
rek olarak bulunabildi¤i bilinmektedir. 

E¤er dirençli bir suflla epidemi söz konusu de¤ilse, bakte-
rilerde direnç art›fllar›nda ani de¤ifliklikler identifikasyon-
da 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 linko-
zamid direncinde ani art›fllar enterokok sufllar›n›n stafilo-
kok olarak identifiye edildi¤ini gösterebilir. Çeflitli bakteri-
lerde kotrimoksazol direncinde ani art›fllar besiyerlerinde
kullan›lan timidin içeri¤inin fazla oldu¤unu gösterebilir.
Tablo 7' de çeflitli bakteri türlerinde hiç rastlanmayan ve-
ya 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 du-
yarl› bulunsa bile, spontan oluflan mutasyonlarla antibiyo-
ti¤e dirençli hale geçebilir. Baz› bakterilerde tedavi s›ra-
s›nda baz› antibiyotiklere direnç çabuk geliflir ve bu neden-
le bakteri daha önce duyarl› bulundu¤u antibiyoti¤e, teda-
vi süresinde dirençli hale gelebilir. Bu flekilde direnç M. tu-
berculosis infeksiyonlar›n›n tedavisinde önem tafl›r. Örne-
¤in M. tuberculosis sufllar› INH ve rifampine s›ras›yla yak-
lafl›k olarak 10-6 ve 10-8 oran›nda spontan mutasyonla di-
renç kazanabilirler. Kaviter lezyonlarda bakteri 109  gibi
yüksek say›da bulunabildi¤inden, bu ilaçlardan birinin tek
bafl›na kullan›lmas› dirençli mutantlar›n çabucak seçilme-
sine 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 mu-
tant bakterilerin oluflumu ve seçiminden sorumlu önemli
bir faktördür. Konsantrasyon düfltükçe dirençli mutantla-
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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 Vankomisin, qinupristin/dalfopristin, linezolid, daptomisin direnci
Sadece linkozamid  direnci
Sadece tobramisin direnci

Koagülaz negatif stafilokok Vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Enterokok Daptomisin direnci

Sadece tobramisin direnci
Sadece gentamisin direnci
Penisilinaz oluflturma nedeniyle penisilin direnci

S.pneumoniae Vankomisin, linezolid, meropenem,
3.kuflak sefalosporin, florokinolon direnci

A,B,C,G grubu ‚-hemolitik streptokok Penisilin, vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Viridans streptokoklar Vankomisin, linezolid, daptomisin direnci
Jeikeium grubu korinebakteriler Vankomisin, linezolid direnci
Enterobacteriaceae Karbapenem direnci

E.coli*, P.mirabilis, 3. kuflak sefalosporin, aztroenam, amikasin direnci
Salmonella*, Shigella

Acinetobacter,P. aeruginosa Kolistin direnci
H. influenzae 3. kuflak sefalosporin direnci, karbapenem direnci
Neisseria meningitidis Penisilin, siprofloksasin direnci
N.gonorrhoeae 3. kuflak sefalosporin direnci, karbapenem direnci
M. catarrhalis Siprofloksasin direnci
Anaerop bakteriler Metronidazol direnci

B. fragilis Amoksisilin+klavulanik asit, karbapenem direnci
C.difficile Vankomisin direnci

* Ülkemizde hastane kaynakl› E.coli ve gastroenterit etkeni Salmonella sufllar›nda direnç yüksektir! 



r›n ortaya ç›kmas› kolaylafl›r. Benzer flekilde bir bakterinin
belirli bir antibiyoti¤e duyarl› bulunan sufllar›n›n M‹K’la-
r›, duyarl›l›k testi sonucunu yorumlamak için belirlenen s›-
n›r de¤erlerine (breakpoint) veya baflka bir deyiflle antibi-
yoti¤in tedavi s›ras›nda serumda eriflilebilen konsantras-
yonlar›na yak›nsa,  tedavide dirençli bakterilerin seçilmesi
olas›l›¤› yüksektir. Bu nedenle Pseudomonas’ larda tüm
antibiyotiklere ve stafilokoklarda  4-florokinolonlara  di-
rençli mutantlar›n oluflmas› s›kt›r (Tablo 8). 

Enterobacteriaceae'de florokinolon ve GSBL direncinde ol-
du¤u gibi  baz› direnç flekillerinde, direncin belirgin hale
gelmesi ancak bakteride dirence neden olan gen üzerinde
birkaç mutasyonun birikmesi ile mümkündür. Biriken mu-
tasyonlar antibiyotik direncinin derecesini yükseltir ve
spektrumunu geniflletir. Bu direnç flekillerinde düflük dü-
zeyde ve bir antibiyoti¤e karfl› oluflan bir direnç, daha yük-
sek düzeyde ve genifl spektrumlu bir direncin kolayca geli-
flebilece¤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 yi-
tirmezler. Bununla birlikte bu sufllar bir direnç  mekaniz-
mas›na sahip olmufllard›r ve  siprofloksasin veya  ofloksa-
sinle monoterapi esnas›nda  ikinci bir mutasyonla  direnç-
li hale gelmeleri kolaylafl›r. Benzer flekilde indüklenebilen
MLS direnci olan stafilokoklar 16 üyeli makrolidlere,  lin-
kozamidlere kolayl›kla dirençli hale gelebilirler. Stafilo-
koklarda rifampisin direnci sa¤layan mutasyonlar s›kt›r ve
bu nedenle rifampisinle monoterapi önerilmemektedir. ‹n-
düklenebilen β-laktamaz oluflturan Enterobacter, Citro-
bacter, Serratia ve Pseudomonas gibi bakteri türleri, kar-
bapenemler d›fl›ndaki birçok β-laktam antibiyoti¤e tedavi
s›ras›nda % 20-80 gibi yüksek oranlarda direnç gelifltir-
mektedirler. Bu bakterilerde bafllang›çta duyarl› bulunduk-
lar› 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.

Sonuç
Duyarl›l›k deneylerinin etkene ve infeksiyon bölgesine göre
klinikte etkili olacak flekilde seçilen antibiyotiklerle yap›l-
mas› (seçimli antibiyogram), sonuçlar›n bildirilmesinde en
etkili, en dar spektrumlu, en az toksik ve en ucuz antibiyo-
tiklere 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 gi-
bi hata yap›lmas› olas›d›r. Bundan baflka bu testler do¤a-
lar› gere¤i küçük de olsa hata potansiyeli tafl›maktad›r.
Hatal› sonuçlar bakterilerde antibiyotiklere direnç meka-
nizmalar›n›n, bakterilerin do¤al olarak dirençli veya du-
yarl› bulunduklar› antibiyotiklerin bilinmesi ve bakteriler-
deki antibiyotik direnci konusundaki istatistiklerden yarar-
lan›lmas› ile farkedilebilir. Elde edilen sonuçlar laboratu-
var hatas›n› düflündürüyorsa testler tekrarlanmal›d›r. La-
boratuvar hatas›ndan de¤il de duyarl›l›k testinin do¤as›n-
dan kaynakland›¤› düflünülen hatalar ise, antibiyotiklere
direnç oluflturan mekanizmalar ve bu mekanizmalardan
etkilenen antibiyotikler ile bakterilerin do¤al olarak di-
rençli veya duyarl› bulunduklar› antibiyotikler gözönüne
al›narak yorumlanmal› ve düzeltilmelidir. ‹n-vitro etkili
ama tedavide etkisiz olacak antibiyotikler duyarl›l›k de-
neylerinde denenmemeli, makul bir nedenle denendi¤inde
de  sonuçlar› bildirilmemelidir.
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