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ÖZET 

Güven Ö. Sa�lıklı çocuklarda dı�kıda kinolon dirençli Escherichia coli ta�ıyıcılı�ının ve 
direnç mekanizmalarının saptanması. �stanbul Üniversitesi Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, 
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. �stanbul. 2007.  

Anahtar Kelimeler :  Escherichia coli, kinolon, çocuk, direnç, mekanizma 

 Çalı�mamızda 2006 yılının Mart ve Mayıs ayları arasında �stanbul’un Silivri ve 
Ka�ıthane ilçelerinden, ya�ları 6 ile 16 arasında de�i�en 405 çocuktan dı�kı örnekleri 
alınmı� ve kültürleri yapılmı�tır.  

 Escherichia coli olarak tanımlanan bakterilerin nalidiksik asit ve siprofloksasin 
duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlenmi�tir. Toplam 462 kökenden 15’inde 
nalidiksik asit direnci (%3,7) ve bunların 10’unda nalidiksik asit ve siprofloksasin 
direnci (%2,5) birlikte saptanmı�tır. Nalidiksik asit M�K de�erleri Etest ile 
belirlenmi�tir. 

 Örneklerin alınması öncesinde geçen bir ay içinde antibiyotik kullanmadıkları 
belirlenen çocuklardan izole edilen nalidiksik asit ve siprofloksasin dirençli 6 
Escherichia coli kökeninde, gyrA ve parC genlerindeki mutasyonlar PZR ve dizileme 
yöntemleri ile tanımlanmı�tır. Siprofloksasin M�K de�erleri Etest ile belirlenmi�tir. 

Mutasyon belirledi�imiz, 6 Escherichia coli kökeninde gyrA’da 83’üncü 
kodondaki serinin yerine lösin ve 87’inci kodondaki aspartik asidin yerine asparagin 
geçi�i görülmü�, ayrıca parC’de 80’inci kodondaki serinin yerine izolösin, 83’üncü 
kodondaki serinin yerine ise tirozin geçi�i saptanmı�tır. Kökenlerin 1’inde 84’üncü 
kodonda glutamik asidin yerine glisin, 1’inde ise valin geçi�i belirlenmi�tir. 

  Kökenlerimizde belirledi�imiz, parC’nin 83’üncü kodonundaki serinin yerine 
tirozinin geçmesi, bildi�imiz kadarıyla daha önce bildirimi yapılan mutasyonlar 
arasında yer almamaktadır. Bu parC mutasyonunun, topoizomeraz IV enziminin 
aktivitesi ve kinolon ba�lama kapasitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir.  

Nalidiksik aside dirençli, 15 Escherichia coli kökeninde PZR yöntemiyle, 
plazmid kaynaklı direnç genleri (qnrA, qnrB ve qnrS) ara�tırılmı�, kökenlerin hiçbirinde 
qnr geni bulunmamı�tır. 

Çalı�mamızda, antibiyotik kullanımı olmayan ki�ilerde, dirençli bakterilerin 
florada ta�ınabildi�i gösterilmi�tir. Kinolon dirençli Escherichia coli kökenlerinin bu 
çocuklara hangi kaynaktan bula�tı�ını saptamak, ara�tırmamızın çerçevesini a�maktadır. 
Çalı�mamızda, antibiyotik kullanımı ve kentsel yerle�im ile kinolon direnci arasında 
ba�lantı bulunmamı�tır. 
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ABSTRACT 

Güven Ö. Detection of quinolone resistant Esherichia coli carriage and resistance 
mechanisms in the fecal flora of healthy children. �stanbul University, Institute of 
Health Science, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. Yüksek Lisans 
Tezi. �stanbul. 2007. 

Key Words: Escherichia coli, quinolone, child, resistance, mechanism 

 In our research, fecal samples were collected and cultured from 405 children at 
the age of 6 to 16 years in Silivri and Ka�ıthane districts of Istanbul between March and 
May of 2006. 

 The susceptibilities of nalidixic acid and ciprofloxacin of the bacteria identified 
as Escherichia coli were determined by disk diffusion method. Fifteen of 462 isolates 
were found nalidixic acid resistant and of these 15 bacteria 10 organisms were also 
resistant to ciprofloxacin (%2.5). Nalidixic acid MIC’s were determined by Etest. 

 The mutations of gyrA and parC genes in nalidixic acid and ciprofloxacin 
resistant Escherichia coli strains which were isolated from the children who haven’t had 
any antibiotic usage in a month before the samples were collected were identified by 
using PCR and sequencing. Ciprofloxacin MIC’s were determined by Etest. 

 The strains which were analysed for mutations exhibited the serine to leucine 
substitution at codon 83 and aspartic acid to asparagine substitution at codon 87 in gyrA 
and all of these strains showed serine to isoleucine substitution at codon 80 and serine to 
tyrosine  substitution at codon 83 in parC. Of these 6 strains 1 had glutamic acid to 
glycine substitution and 1 had glutamic acid to valin substitution at codon 84. 

 To our knowledge, serine to tyrosine substitution at codon 83 in parC hasn’t 
been reported previously. The effect of serine to tyrosine change at codon 83 on 
topoisomerase IV enzyme activity and the capacity of quinolone binding isn’t known.
 Nalidixic acid resistant 15 Escherichia coli isolates were analysed for plasmid 
mediated quinolone resistance genes (qnrA, qnrB and qnrS) by using PCR. No qnr 
genes were detected. 

 In our research, it’s shown that antibiotic resistant bacteria could be carried in 
floras of individuals who had not been exposed antibiotics. To determine the source of 
acquisition of the quinolone resistant Escherichia coli strains was out of our research 
area. In our research no association found between antibiotic usage or living in urban 
areas and quinolone resistance.



1. G�R�� VE AMAÇ 

Escherichia coli, barsak florasının önemli bir üyesi olmasının yanında idrar yolu 

infeksiyonları ba�ta olmak üzere çe�itli hastalık tablolarından sorumlu bir infeksiyon 

etkenidir (1,2,3). Bu bakterinin, insan ve hayvan infeksiyonlarında yaygın kullanılan 

kinolon grubu antibiyotiklere direnç kazanması çe�itli sorunları beraberinde 

getirmektedir. Kinolon grubu antimikrobiyaller, DNA replikasyonunda görev alan DNA 

giraz ve topoizomeraz IV enzimleri üzerinde etkili olurlar. Bu gruptaki bir antibiyoti�e 

direnç kazanan bir bakteri, benzer etki mekanizması nedeniyle grubun di�er üyelerine 

de çapraz direnç gösterir (4,5,6).  

Direnç, genellikle hedef yapılar olan DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini 

kodlayan genlerdeki mutasyonlara ba�lı olarak gerçekle�ir. Kinolon direncine neden 

olan mutasyonlar DNA girazda gyrA, topoizomeraz IV’de ise parC genlerinde sık 

görülmektedir. Bununla birlikte dı� membran porinlerinin ekspresyonunda azalma ve 

pompa sistemlerinin a�ırı üretimi de direnç geli�iminde etkili olan mekanizmalardır. 

Plazmid kaynaklı direnç genlerinin bulunması ile kinolon direncinin bakteri kökenleri 

arasında aktarılabilir özellikte oldu�u ortaya çıkmı�tır. Bu durum direncin yayılımında 

ciddi bir risk olu�turmaktadır (6,7,8). 

Türkiye’de Escherichia coli infeksiyonlarında giderek artan kinolon direnci, 

siprofloksasin gibi antibiyotiklerin, antimikrobiyal duyarlılık testleri uygulanmadan 

hastalara verilemeyece�ini göstermektedir (2,9,10,11). 

Kinolon dirençli bakterilerin yayılmasında, barsak ta�ıyıcılı�ı önem 

ta�ımaktadır. Barsak, direnç genlerinin bir bakteriden di�erine geçebilece�i uygun bir 

ortam ve geni� bir direnç rezervuarı olu�turmaktadır. Kinolonların hayvancılık alanında 

da kullanılıyor olması, gıda kaynaklı bula�maların da olabilece�ini dü�ündürmektedir 

(5,12,13,14).  

Kistik fibroz gibi özel durumlar dı�ında, çocuklarda kinolon grubu antibiyotikler 

kullanılmamaktadır. Bununla birlikte çocuklarda kinolon dirençli mikroorganizmaların 

saptanması, antibiyoti�in seçiçi baskısı olmadan bu tip dirençli mikroorganizmaların 

bulunabilece�ini göstermektedir. Bunlara kaynak olarak, gıdalar ya da kolonize olmu� 

insanlar gösterilebilir (1,15).  
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Çalı�mamızda, kinolon kullanımı olmayan çocukların dı�kılarında, kinolon 

dirençli Escherichia coli varlı�ı ara�tırılarak bunlarda plazmid kaynaklı direnç genleri 

ile gyrA ve parC topoizomeraz genlerindeki mutasyonların saptanması amaçlandı. 
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Antibiyotiklere Direnç 

Antibiyotiklere direnç, dört mekanizma ile gerçekle�ir: 

1. Hedef bölgenin mutasyonu 

2. Antibiyoti�in inaktivasyonu 

3. Azalan membran geçirgenli�i ya da artan pompa sistemlerine ba�lı olarak 

antibiyoti�in hedef bölgedeki konsantrasyonunun azalması 

4. Antibiyoti�e duyarlı olmayan bir allel varlı�ı ile metabolik yolun 

de�i�tirilmesi   

Birçok bakteri gibi Escherichia coli de farklı antibiyotik gruplarına kar�ı bu 

mekanizmaların tümünü kullanabilir. E. coli’de kinolon direnci, hedef bölgeler olan 

topoizomerazlarda mutasyonla; �-laktam direnci, �-laktamaz enzimleriyle; tetrasiklin 

direnci, Tet pompa sistemleriyle ve trimetoprim direnci, farklı bir hidrofolat redüktaz 

alleli ile sa�lanır (16). 

2.2. Bakterilerde Antibiyotiklere Direncin Genetik Mekanizmaları 

Antibiyotiklere direnç, bakterinin genomunda ta�ıdı�ı, do�al bir özellik 

olabildi�i gibi ba�ka bir kaynaktan da kazanılabilir.  

Do�al direnç, bakteride, antibiyoti�in etkisini gösterdi�i yapının bulunmaması 

ya da bakteri hücre duvarının antibiyoti�e geçirgen olmaması ile görülebilir. Kazanılmı� 

direnç ise genomda gerçekle�en mutasyonlar ya da ba�ka bir bakteriden aktarılabilir 

özellikteki genetik elemanların alınımı ile görülür (17,18). 

2.2.1. Kromozomal Direnç 

Kromozomal direnç, normalden farklı moleküllerin sentezlenmesine neden olan 

kromozomal mutasyonlar sonucu gerçekle�ir. Mutasyonlar, antibiyotik varlı�ından 

ba�ımsız olarak 10-5 ile 10-10 arasında dü�ük bir sıklıkta kendili�inden gerçekle�ir. 

Antibiyotik direncine neden olan mutasyonlar, sadece antibiyotik varlı�ında avantaj 

sa�lar. Ortamda uygun M�K’te antibiyotik bulundu�unda duyarlı alt populasyonlar 

elenirken dirençliler varlıklarını sürdürür. 
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Kromozomal direnç, klonal olarak aktarılır. Antibiyotik direnci genellikle bir 

dizi ba�arılı mutasyon sonucu a�amalı olarak geli�ir. Bununla birlikte tek mutasyonla 

direnç geli�imi de olabilir (17).  

2.2.2. Aktarılabilir Direnç 

Bakterilerde direnç genleri, kromozomal ve kromozom dı�ı genetik elementlerle 

hareket edebilir. Bu elementler, aynı veya farklı türden bakteriler arasında 

aktarılabildi�i gibi farklı cins bakteriler arasında horizontal olarak da aktarılabilir. 

Direnç genlerinin bakteriler arasında aktarılmasında rol oynayan en önemli 

yapılar, plazmid, transpozon ve integronlardır (17). 

2.2.2.1.Plazmidler 

Plazmidler, kromozom dı�ında bulunan, halkasal DNA molekülleri olup bakteri 

kromozomundan ba�ımsız olarak replike olabilir. Direnç genlerini ta�ıyan plazmidler 

R-plazmid olarak adlandırılır. Bir R-plazmidi, birçok farklı antibiyotik direnç genini 

ta�ıyabilir. 

Plazmid yayılımı, klonal aktarımla ve tür içi ya da türler arası aktarımla 

gerçekle�ir. Bu sayede, bakteri toplulu�unda, R-plazmidinin sa�ladı�ı özellikleri ta�ıyan 

bakteri oranında artı� görülür (17,19). 

2.2.2.2.Transpozonlar 

Transpozonlar, kromozom içinde, plazmidler arasında, plazmidle kromozom 

arasında ya da plazmid ve bakteriyofaj arasında hareket edebilen kısa DNA dizileridir. 

Ba�ımsız olarak replike olamadıklarından fonksiyonel bir operon içinde yer almaları 

gerekir. 

Transpozon, konjugatif bir plazmid DNA’sının bir parçası oldu�unda horizontal 

transferi mümkündür. Ço�unlukla aynı plazmid üzerinde birçok transpozon bulunur ve 

bir konjugasyonla birçok direnç özelli�inin aktarımı gerçekle�ir. Plazmidle ta�ınan 

transpozon, kolaylıkla bakteri kromozomuna ta�ınabilir. Transpozonların çe�itlilik 

gösteren hareketli yapısı, bakteri topluluklarında hızlı direnç geli�imine neden olur (17). 

2.2.2.3.�ntegronlar ve Gen Kasetleri 

�ntegronlar, iki korunan bölge ve antibiyotik direnci için gen kasetlerini içeren 

bir de�i�ken bölgeye sahip, gen ekspresyon elementleridir. Gen kasetleri, bir gen ve bir 
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rekombinasyon bölgesinden olu�ur. �ntegronun korunan bölgelerinden biri, kasetlerin 

bölgeye özgül giri�ini sa�layan, integraz genini içerir 

�ntegronlar, kromozomda bulunabilir, ancak genellikle plazmid ve 

transpozonlarda yer alır (17). 

2.3. Bakteriler Arasında Direnç Aktarımı 

Bakteriler arasında, genetik materyal aktarımında çe�itli mekanizmalar 

kullanılır. Konjugasyon, sitoplazmik bir köprü aracılı�ıyla plazmid aktarımının 

gerçekle�tirildi�i önemli bir gen aktarma yoludur. Konjugasyon, farklı tür ve cinsten 

bakteriler arasında da gerçekle�ebilir. Bakteriler arasında gen aktarımının, 

bakteriyofajlar aracılı�ıyla gerçekle�mesi transdüksiyon adını alır. Di�er bir yol, 

parçalanan bakteriden serbest kalan DNA’nın bakteri hücresine alınması olan 

transformasyondur (17). 

2.4. Kommensal Bakteriyel Flora 

Vücutta, deri ve mukozada bulunan ve organizmaya zarar vermeden onunla 

denge içinde ya�ayan mikroorganizma toplulu�u flora adını alır. Konak ile kommensal 

ili�ki kuran bu mikroorganizmalar kona�ın sa�lı�ında önemli rol oynar. Patojen 

mikroorganizmaların, vücuda yerle�mesine kar�ı koyarlar. Ayrıca barsak florasındaki 

mikroorganizmalar, pantotenik asit, riboflavin, B12 gibi vitaminlerin sentezinden 

sorumludur (17,19).  

2.4.1. Barsak Florası 

Do�um öncesi, barsaklar sterildir. Mikroorganizmalar, gıdalarla barsaklara 

yerle�ir. Anne sütü ile beslenen çocuklarda, barsaklarda laktobasiller ve laktik asit 

streptokokları yo�un olarak bulunur. Anne sütü dı�ında mama ile beslenen çocuklarda 

ise barsak florası karı�ıktır. Laktobasiller daha az sayıda olup koliform bakteriler 

baskındır. 

Fekal floranın %96-99’unu anaerop, %1-4’ünü ise aerop ve fakültatif anaerop 

bakteriler olu�turur. �nsanlarda, gram pozitif Bifidobacterium ve gram negatif 

Bacteroides türleri en fazla bulunan anaerop türlerdir. Gram negatif olarak, Escherichia 

coli, gram pozitif olarak da Enterococcus türleri ise barsa�ın baskın fakültatif 

anaeroblarıdır (17,20). 
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2.4.2. Escherichia coli 

Escherichia coli, 1885 yılında Escherich tarafından Bacterium coli commune adı 

ile tanımlanmı�; 1919’da Castellani ve Chalmer tarafından Escherichia cins adı 

önerilene kadar Bacterium coli adı kullanılmı�tır (3). 

Kalın barsak florasının en yaygın fakültatif anaerob türü olan E. coli, patojen 

mikroorganizmaların kolonizasyonunu engelleyici rol oynar. Bununla birlikte, bazı 

kökenleri insan ve hayvanlarda barsak infeksiyonlarına yol açabilmektedir. E. coli 

barsak dı�ında çok çe�itli infeksiyonlar olu�turabilen bir bakteridir (3,21). 

E. coli, yakla�ık olarak 2-6 �m boyunda, 1-1,5 �m eninde, düz ve yuvarlak 

uçlara sahip gram negatif çomak �eklinde, sporsuz bir bakteridir. Bazı kökenleri 

kapsüllüdür. Peritri� kirpikleri (flagella) ile hareketli olmakla birlikte hareketsiz 

kökenleri de vardır. Kirpiklerinde bulunan H antijenleri protein yapıdadır. E. coli’nin 

olu�turdu�u, protein yapıda fimbria, morfoloji ve antijenik özellikler açısından farklı 

tipler içerir. Fimbria ta�ımayan bakteriler de bulunur. Hidrofobik özellikte olan fimbria, 

hücrelere ve yüzeylere tutunmada rol oynar (3,21). 

Kan, serum, assit sıvısı, glikoz gibi maddeler ilave edilmemi� adi besiyerlerinde 

kolay ürer. En iyi üreme sıcaklı�ı 37 oC ve pH 7-7,2’dir. Bununla birlikte 20-44 oC’de 

ve pH 5-8 arasında da üreyebilir. Sıvı besiyerlerinde üredi�inde homojen bulanıklık 

meydana getirir. Fimbrialı kökenler yüzeyde ince bir zar olu�turur. Adi agarda 24 saatte 

düzgün kenarlı, hafif kabarık, yuvarlak, 2-3 mm çapında pigmentsiz koloniler olu�turur. 

MacConkey besiyerinde laktozu fermente etti�inden kırmızı renkte, safrayı presipite 

etti�inden etrafında zon olu�an koloniler; Eozin metilen mavisi (EMB) besiyerinde 

laktozu fermente etti�inden metalik parlaklık veren ye�il-siyah koloniler olu�turur 

(3,21). 

Glikozdan asit ve gaz olu�turur; laktoz, D-mannitol, D-sorbitol, L-arabinoz,     

L-ramnoz, maltoz, D-ksiloz, trehaloz ve D-mannozu fermente eder; adonitol, inositol, 

sellobiyoz, eritrol, D-arabitolü fermente edemez. Nitratı nitrite indirger, katalaz, metil 

kırmızısı, lizin dekarboksilaz, ONPG (o-Nitrophenyl-�-D-galactopyranoside) deneyleri 

pozitif; oksidaz, Voges-Proskauer, fenilalanin deaminaz, lipaz, 25 oC’de DNaz 

deneyleri negatiftir. �ndol olu�turur; H2S, üreaz olu�turamaz. Tek karbon kayna�ının 

sitrat olması durumunda üreyemez; jelatini hidrolize etmez. Bu özelliklerin bazılarında 

farklılık gösteren kökenlere rastlanır (3,21). 
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E. coli’nin somatik (O), kirpik (H) ve kapsül (K) antijenleri vardır. O antijenleri 

(somatik antijenler), dı� hücre duvarındaki lipopolisakkaritten (LPS) kaynaklanır. O 

antijen özgüllü�ü LPS’nin yan zincirlerindedir ve E. coli’de 170’in üzerinde O 

serogrubu belirlenmi�tir. O antijenleri sıcaklı�a (2,5 saat kaynatmaya) dayanıklıdır. H 

antijenleri (kirpik antijenleri) protein yapıda olup sıcaklı�a duyarlıdır. E. coli’de 60’a 

yakın H antijeni belirlenmi�tir. Kirpikler (H3 ile H16, H4 ile H16 arasında rastlanan faz 

de�i�ikli�i dı�ında) tek fazlıdır; bir bakteri daima aynı H antijenini içeren kirpik 

olu�turur. Serolojik sınıflandırma, O ve H antijenleri temeline dayanır. O antijeni 

bakterinin serogrubunu, H antijeni ise serotipini ifade eder. Serogrup, serotip ve 

virulans arasında bir ili�ki sözkonusudur. Örne�in O86 serogrubu üyeleri insan florası 

bakterileri olup nadiren hastalı�a neden olurlar. O55 serogrubu üyeleri ise florada nadir 

bulunan, hastalık etkeni bakterileri kapsar. K antijenleri (kapsül antijenleri) grup I ve 

grup II kapsüler polisakkaritler olarak gruplandırılır. Grup I kapsüler polisakkaritler, az 

sayıda serogrup tarafından olu�turulan, kaynatılmaya ve pH 6’ya dayanıklı antijenlerdir. 

Bunlar, bakterinin O antikorları ile aglutinasyonunu engeller. Grup II kapsüler 

polisakkaritler ise çok sayıda serogrupta bulunan, sıcaklık ve pH 6’ya daha duyarlı 

yapıda antijenlerdir (3,22). 

Barsak florasının önemli kommensali olan E. coli, farklı patojenik faktör 

kombinasyonları sergileyerek çe�itli hastalık tablolarına neden olabilmektedir (23). 

�shal, dizanteri, hemolitik üremik sendrom, idrar yolu infeksiyonları, septisemi, 

pnömoni ve menenjit, E. coli bakterilerinin neden oldu�u hastalıklar arasında yer alır.  

Barsak infeksiyonlarından sorumlu E. coli kökenleri enterotoksijenik E. coli 

(ETEC), enteroagregatif E. coli (EAggEC), difüz �ekilde adere olan E. coli (DAEC), 

enteropatojenik E. coli (EPEC), enterohemorajik E. coli (EHEC) ve enteroinvazif E. 

coli (EIEC) �eklinde gruplandırılır.  

ETEC kökenleri ince barsak mukozasına adere olur ve invazyon yapmaksızın, 

toksinleri ile ishale neden olur. ETEC kökenleri çe�itli tiplerde fimbria üretir. Bunlar 

arasında özellikle tip 1 pili ve kolonizasyon faktör antijenleri I ve II (CFA/I ve CFA/II) 

önemlidir. CFA/III, bundle-forming pilus olarak adlandırılan ve mikrokoloni 

olu�umunda bakteri-bakteri aderensini sa�layarak etkili olan uzun, esnek yapılı pilustur. 

CFA genleri genellikle plazmid üzerinde yer alır. ETEC kökenlerinin neden oldu�u 

ishal, ısıya duyarlı ‘‘labil toksin’’ ve ısıya dirençli ‘‘stabil toksinin’’ aktivitesine ba�lı 
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olarak geli�ir. Labil toksin (LT), yapı ve fonksiyon bakımından kolera toksinine benzer. 

A ve B alt birimlerinden olu�ur. Toksik aktivite, A birimiyle ilgilidir. A alt birimi, 

hücrede adenil siklaz enzimini aktifle�tirip sıvı sekresyonunu artırarak ishale neden 

olur. Be� üniteden olu�an B birimi ise gangliyosidlere ba�lanarak, A biriminin hücreye 

girmesini sa�lar. Labil toksinin, plazmidde kodlanan (LT1) ve daha az miktarda, 

kromozomda kodlanan (LT2) tipleri bulunmaktadır. Stabil toksin plazmidde kodlanır; 

özel reseptörlerine ba�lanarak guanilat siklazı uyarır ve ishale neden olur. Stabil 

toksinin STI (STa) ve STII  (STb) olmak üzere alt grupları vardır. 

EAggEC kökenleri ince barsak mukozasına yı�ın halinde yapı�an, invazyon 

yapmayan ishal etkenleridir. EAggEC, GVVPQ fimbria olarak adlandırılan ve bakteriler 

arasında aderensi yönlendirdi�i dü�ünülen adezif piliye sahiptir. EAggEC kökenleri 

daha önce Salmonella typhimurium’da bulunmu� olan kıvırcık yapıda bir pilus tipine de 

sahiptir. EAggEC, EAST (enteroagregatif stabil toksin) olarak adlandırılan ST-benzeri 

bir toksin üretir. Ayrıca, daha çok idrar yolu infeksiyonu etkeni kökenler tarafından 

hemolizine benzer bir ekzotoksin de üretilmektedir. 

EPEC kökenleri toksin üretimi saptanmamı� ve invazyon yapmayan bakterileri 

içerir. EPEC, epitel hücrelerine ba�lanır ve yapılarını bozar. EPEC ile gerçekle�en 

ishalin mekanizması, üç a�amalıdır. �lk a�amada bundle-forming pili (Bfp) aracılı�ıyla 

konak hücresine sıkı olamayan ba�lanma gerçekle�ir. �kinci a�amada konak hücrede 

tirozin kinaz enzimi aktifle�ir ve bu olay, hücre içi kalsiyum düzeyinde artı�a neden 

olur. Üçüncü a�amada bakteri konak hücreyle intimin adı verilen bir dı� membran 

proteini aracılı�ıyla daha sıkı ba�lantı kurar ve konak hücrede aktin fibrilleri düzenlenir. 

�kinci ve üçüncü a�amalarda mikrovilluslarda deformasyon görülür. Sonuçta barsakta 

emilim bozulur. 

DAEC yaygın aderens yapan bir gruptur. Kromozomda kodlanan fimbrial ve 

plazmidde kodlanan fimbriyal olmayan adezin olu�turur. 

EHEC kökenleri Shiga toksin (Stx) benzeri bir toksin sentezler. Stx kodlayıcı 

genler bir bakteriyofajda bulunur. Toksin reseptörleri barsak ve böbrek hücrelerinde 

bulunur. Bakterinin, barsak mukozasına kolonizasyonu sonrasında Stx’in böbre�e 

ula�ması akut böbrek yetmezli�i ve hemorajilere neden olabilir (3,22). 

�drar yolu infeksiyonu etkeni E. coli kökenleri tip 1 pili, P pili ve S pili gibi 

yapılarıyla aderensi sa�lar. Tip 1 pili mesane glikoproteinlerindeki mannoz kalıntılarına 
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ba�lanır. Ba�lanmayı takiben hücrelere invazyon gerçekle�ir. P kan grubu antijenlerine 

ba�landı�ı için P pili adını alan pili, idrar yolu epitellerine yapı�mayı sa�layan en 

önemli virulans faktörüdür. P fimbriası olmayan E. coli kökenleri afimbriyal adezinler 

(AFAI, AFAIII) ve Dr adezinlerine sahiptir. S pili idrar yolu infeksiyonlarından daha 

çok neonatal menenjit etkenlerinde bulunur. Kökenler sentezledikleri alfa-hemolizinle 

konak hücrelerinde por olu�turarak hücre lizizine yol açar. Bazı kökenler sitotoksik 

nekrotize edici faktör 1 (CNF-1) üretir. Bu toksin epitel hücrelerinin ölümüne neden 

olur.  

2.5. Barsak Florasının De�i�imi 

Beslenme ile gerçekle�en kısa süreli de�i�imler, barsak florasında büyük etkiler 

yaratmaz. Gıdalarla alınan bakteriler, genellikle geçici olarak barsaklarda kalır ve bir 

süre sonra dı�kıyla atılır. 

Barsak florası üzerinde en büyük etki, antibiyotik alındı�ında görülür. 

Antibiyotikler, duyarlı bakterileri etkileyerek, bakteri türleri arasındaki dengeyi bozar. 

Bu durum, dı�arıdan gelen bakterilere kar�ı floranın olu�turdu�u direnci dü�ürür. 

Antibiyotiklerin floraya etkisi, Clostridium difficile’nin etken oldu�u pseudomembranöz 

kolitte, belirgin �ekilde kar�ımıza çıkmaktadır. 

Duyarlı bakterilerin, antibiyotik etkisiyle ortadan kalkması, normalde çok az 

sayıda olan, do�al ya da kazanılmı� dirençli bakterilerin ve mayaların, seleksiyon 

sonucu dominant hale gelmelerini sa�lar (17). 

2.6. Barsaklar ve Antibiyotiklere Direnç 

Barsak florası, dirençli bakteriler ve direnç genleri için büyük bir depo 

olu�turabilir. Antibiyotik varlı�ında seçilen dirençli bakteriler, direnç genlerini,  

birarada bulundukları farklı tür ve cinsten bakterilere, barsak ortamında kolaylıkla 

aktarabilirler. Bu �ekilde, konjugasyonla tek a�amada aktarılan plazmid ya da 

transpozona ba�lı olarak çoklu ilaç direnci kazanılabilir (17). 

2.7. Hayvanlarda Antibiyotik Kullanımı ve �nsana Etkileri 

Florokinolonlar dahil olmak üzere geni� bir antimikrobiyal grubu, tavuk, hindi, 

sı�ır, balık ve domuz gibi besi hayvanlarında geli�imi destekleyici, verimi arttırıcı 

olarak, besinlerine ya da sularına katılarak kullanılmaktadır. Antimikrobiyallerin, dü�ük 

dozlarda uzun süreli kullanımı, seçici baskı altında kaçınılmaz olarak dirençli 
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bakterilerin ortaya çıkmasına ve besinler, su, do�rudan hayvanla temas gibi yollarla 

insanlara bula�masına neden olmaktadır. Campylobacter, Salmonella, Listeria, Vibrio 

ve Yersinia türleri ile Escherichia coli en sık görülen gıda kaynaklı patojenlerdir. Bu tip 

bakterileri alan ki�ilerde ço�unlukla geçici, bazen de kalıcı kolonizasyonlar olu�ur 

(5,12,17).  

Enterik bakterilerde kinolon direncinde görülen artı� üzerine Dünya Sa�lık 

Örgütü (WHO) 1998 yılında kinolonların hayvancılıkta kullanımını ve bu durumun 

insan sa�lı�ı üzerine etkisini gündemine ta�ımı�tır. Örgütün 2005 yılında Avustralya’da 

gerçekle�tirdi�i toplantıda, insan haricinde antibiyotik kullanımında risk yönetimi 

stratejileri ile ilgili bir rapor yayınlanmı� ve insanlar için kritik önem ta�ıdı�ı dü�ünülen 

antimikrobiyaller listelenmi�tir. Listelenen antimikrobiyaller, kritik önem ta�ıyan, 

yüksek önem ta�ıyan ve önem ta�ıyan antimikrobiyaller olarak üç gruba ayrılmı� ve her 

antimikrobiyal için iki kriterin var olup olmadı�ı da belirtilmi�tir. Kriter 1, 

antimikrobiyalin insanlarda ciddi infeksiyonların tedavisinde tek seçenek ya da var olan 

az sayıda seçenekten biri olması durumunu ifade etmektedir. Bu kritere uyan ilaçların 

etkinli�ini kaybetmesinin insan sa�lı�ına etkisinin büyük olması sözkonusudur. Kriter 

2, antimikrobiyal ajanın etkili oldu�u hastalık etkeninin, insan dı�ı bir kaynaktan 

edinilmi� olunabilece�ini ifade eder. �nsan dı�ı bir canlının kommensal florasından 

kaynaklanan bir mikroorganizma, direnç özelliklerini insan patojenlerine aktarabilir 

veya immun sistemi baskılanmı� ki�ilerde hastalık etkeni olabilir. Kinolon grubu 

antimikrobiyaller, kritik önem ta�ıyan antimikrobiyaller grubunda olup her iki kritere 

uyan özellikler ta�ımaktadır. Listelenen kinolonlar, sinoksasin, nalidiksik asit, 

pipemidik asit, siprofloksasin, enoksasin, gatifloksasin, gemifloksasin, levofloksasin, 

lomefloksasin, moksifloksasin, norfloksasin, ofloksasin ve sparfloksasindir (24). 

 Campylobacter spp. ve E. coli dahil olmak üzere Enterobacteriaceae üyelerinin 

insan dı�ındaki kaynaklardan bula�ma potansiyeli bulumaktadır (24). 

2.8. Kinolon Direnci 

2.8.1. Kinolonlar 

Kinolonlar, antibiyotiklerin en geni� sınıflarından birini olu�turmaktadır (�ekil 

2.1). Antimalaryal ajan klorokinin sentezi sırasında bir yan ürün olarak 1962’de bulunan 

nalidiksik asit kinolon sınıfının ana üyesidir (4,25). 
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�ekil 2- 1: Kinolon grubu antibiyotik ku�akları (4). 
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�kinci ku�ak kinolonlar altıncı pozisyonda bir florin atomu ta�ıdıklarından 

florokinolonlar olarak adlandırılır ve antibakteriyel etkinlikleri yüksektir. Bu ku�akta 

yer alan siprofloksasin ve oflofloksasin bugün en yaygın kullanılan antibiyotikler 

arasında yer alır (4).  

Üçüncü ku�ak kinolonlarda (gatifloksasin, trovafloksasin, moksifloksasin, 

gemifloksasin) yedinci pozisyonda alkillenmi� piperazin ya da pirrolidin ve sekizinci 

pozisyonda bir methoksi varlı�ı ile anti-anaerob etkinlikle birlikte gram pozitif 

bakterilere kar�ı da etkinlik sa�lanmı�tır.  

Genotoksisite ve merkezi sinir sistemi bozuklukları ile ili�kilendirilen altıncı 

pozisyondaki florin atomunun ayrılıp di�er bile�enlerin düzenlenmesiyle ortaya çıkan 

ve des-florokinolonlar olarak tanımlanan dördüncü ku�ak kinolonların ilk üyesi 

garenoksasindir. Bununla birlikte bu molekülün gelece�i belirgin de�ildir (4,26). 

Florokinolonların,  kimyasal yapılarına ba�lı olarak bazı yan etkileri görülür. 

1,5,7 ve 8’inci pozisyonlardaki modifikasyonlar fototoksisite ve merkezi sinir sistemi 

üzerindeki yan etkilerle ili�kilendirilmi�tir. Fototoksisite, C-8 pozisyonunda halojen 

atomunun olması (lomefloksasin, sparfloksasin, fleroksasin, klinafloksasin ve 

sitafloksasin) ile ba�lantılı bulunmu�tur. C-1 pozisyonunda 2,4-diflorofenil ta�ıyan 

florokinolonların beklenmedik bazı yan etkiler yarattı�ı görülmü�tür. Bu durum 

trovafloksasinle hepatit, temafloksasinle hemolitik üremik sendrom ve tosufloksasinle  

eozinofilik akci�er iltihabı �eklinde ortaya çıkabilir. Atropati ve tendinopati gibi iskelet 

kas sisteminde görülen yan etkiler florokinolonların kullanımında sınırlayıcı nedenler 

olmu�lardır (27). 

Kinolonların kıkırdak hasarı yaptı�ı dü�ünüldü�ünden çocuklarda kistik fibroz 

gibi özel hastalıklar dı�ında rutin kullanımı önerilmemektedir. Bununla birlikte FDA, 

siprofloksasinin çocuklarda kullanımını onaylamı�tır (1,27). 

Tüm kinolonlar klinikte ya da veterinerlik alanında kullanımlarına ba�lı 

olmaksızın benzer etki mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizma, topoizomeraz 

enzimlerini hedef alarak DNA sentezinin engellenmesine yöneliktir. Ortak etki 

mekanizması bir florokinolona kar�ı geli�en direncin tüm florokinolonlara kar�ı direnç 

sa�ladı�ı anlamını ta�ır. Direnç, genellikle topoizomeraz genlerinde spontan geli�en 

nokta mutasyonlarla ilgilidir. Dı� membran porinlerinin ekspresyonunda azalma ve a�ırı 

pompa üretimi de direnç geli�iminde etkili olan mekanizmalardır. Bununla birlikte 
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plazmid kaynaklı kinolon direnç genleri, kökenler arasında horizontal �ekilde 

aktarılabilir. 

2.8.2. Topoizomerazlar 

Bakteri DNA’sının süpersarmal yapıda olması hücre için hayati önem ta�ır. 

Bakteriyel DNA topoizomerazlar, süpersarmal yapının istikrarlı olmasını sa�lar.  

 Topoizomerazlar, bakteri replikayonunun üç fazında da (replikasyon orijininden 

ba�lama, replikasyon çatallarının hareketiyle uzama ve iç içe geçmi� yavru 

kromozomların ayrılmasını kapsayan sonlanma) gerekli olan enzimlerdir (�ekil 2.2). 

DNA girazın olu�turdu�u negatif süpersarmallar replikasyonun her a�amasında 

gereklidir. Orijinin açılmasına yardımcı olur, uzama sırasında replikasyon çatalının 

ilerlemesini sa�lar ve replikasyonun sonlanması a�amasında çözülmeyi yönlendirir. Tip 

IV topoizomeraz, yavru kromozomların ayrılmasında ve replikasyon sırasında olu�an 

pozitif süpersarmalları rahatlatarak çatalın ilerlemesinde etkili olur (25,28). 

Tip I topoizomerazlar negatif süpersarmal yapıdaki DNA molekülünü açar. E. 

coli, DNA tip I topoizomerazlarından topoizomeraz I topA, topoizomeaz III ise topB 

geni tarafından kodlanır. Bu enzimler, DNA üzerinde tek iplikte kesim yaparlar. E. 

coli’de topA delesyonu negatif süpersarmal olu�umunda artı�la sonuçlanır ve bu durum, 

ancak süpersarmal düzeyini dü�ürücü herhangi bir telafi edici mutasyon varlı�ında 

tolere edilebilir. Topoizomeraz III hücre ya�amı için zorunlu de�ildir; süpersarmal 

yapıla�mada bilinen bir rolü yoktur ama delesyonu mutator fenotipe yol açar (29).  

DNA replikasyonunun ba�layabilmesi için bir negatif süpersarmal olu�ması 

gerekir. Ayrıca ipliklerinin açılması ve ayrılması pozitif süpersarmal birikimine neden 

olur ve replikasyonun tamamlanabilmasi için bunlar, topoizomerazlarca ortadan 

kaldırılmalıdır. Transkripsiyon i�lemi için de negatif süpersarmal olu�umu gereklidir. 

Transkripsiyonda RNA polimeraz enziminin önünde pozitif arkasında ise negatif 

süpersarmallar olu�ur (30). 
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�ekil 2- 2: Topoizomerazların görev aldı�ı DNA olu�umları (30) 

 

 

�ekil 2- 3: Replikasyon ve transkripsiyonda topoizomeraz  enzimleri (31) 

 

RREEPPLLIICCAATTIIOONN  

 

TTOOPPOO  IIVV  

 

TTRRAANNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

GGYYRRAASSEE  

 

Nükleik asit sentezi yapıyı de�i�tirir 
Replikasyon için iplikler ayrılmalıdır 

Transkripsiyon pozitif süpersarmal olu�turur 

Replikasyon sonunda iç içe geçmi� DNA’lar olu�ur 
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Tip II topoizomerazlar (topoizomeraz IV ve giraz), hücrenin ya�amını 

sürdürebilmesi için gerekli olan enzimlerdir. Tip II topoizomerazlar, DNA çift 

sarmalına ba�lanır ve her iki sarmalda geçici olarak kesikler olu�turur. Sonrasında DNA 

çift sarmalında gerilim yaratarak kesik bölgeden, çift iplikli DNA’nın geçi�ini sa�lar; 

ardından kesik uçları birle�tirir. Sonuçta hem negatif hem de pozitif süpersarmalların 

açılmasıyla DNA molekülü rahatlar (�ekil 2.3). E. coli’nin DNA girazı, replike 

olmadı�ı durumda halkasal DNA molekülünde negatif süpersarmallar olu�turabilir. Bu 

negatif süpersarmallar, daha sonra gerçekle�ecek olan DNA replikasyonunda olu�acak 

olan pozitif süpersarmalları nötralize ederek replikasyon i�lemini kolayla�tırır (30). 

DNA giraz (topoizomeraz II), gyr A ve gyr B genleri tarafından kodlanan iki A 

ve iki B alt ünitesinden olu�an tetramerik bir yapıya sahiptir. ATP hidrolizinden 

sa�lanan enerjiyi kullanarak DNA’da negatif süpersarmallar olu�turur. DNA’nın 5’-

fosfat grubu ile GyrA alt ünitesindeki Tyr122 kalıntısı arasında kovalent ba�lanma 

gerçekle�ir. Girazın kesim ve yeniden birle�tirme aktivitesinden, GyrA’nın 64 kDa olan 

N terminal bölgesi, enzimin, DNA’ya ba�lanmasından ise 33 kDa olan C terminal 

bölgesi sorumludur. GyrB alt ünitesinde ATP hidrolizinin gerçekle�ti�i 43 kDa olan N 

terminal bölge ve ayrıca A alt ünitesi ve DNA ile ili�kiyi kuran 47 kDa C terminal bölge 

bulunur. Giraz, halkasal DNA’da ATP ba�ımlı olarak negatif süpersarmal olu�umunu, 

süpersarmallı DNA’da ise ATP’den ba�ımsız olarak rahatlatmayı kataliz eder (32,33).  

Topoizomeraz IV, iki ParC ve iki ParE alt ünitesinden olu�an tetramerik bir 

enzimdir. DNA giraz etkinli�ini DNA’yı etrafına sararak gösterdi�i halde topoizomeraz 

IV, DNA’yı etrafına sarmaz (�ekil 2.3). Bu sarma i�lemi moleküller arası iplik 

geçi�inden çok molekül içi geçi�i kolayla�tırır. Bu özellik DNA girazın, yavru 

kromozomları ayırma aktivitesinin, süpersarmal olu�turma ve rahatlatma aktivitesine 

göre zayıf kalmasını ve topoizomeraz IV için durumun ters olmasını açıklar (7). 

 Topoizomeraz IV alt ünitelerini kodlayan parC’nin girazdaki homolo�u gyrA; 

parE’nin homolo�u ise gyrB’dir. Bu iki enzim kinolonlar için hedef yapılardır. Tip I 

topoizomerazlar in vitro ko�ullarda kinolonlardan etkilenmez. Giraz ve topoizomeraz 

IV’te aminoasit diziliminde, yakla�ık %40 benzerlik vardır. Enzimlerin, özgül 

fonksiyonlarında bir çakı�ma bulunmamı�tır. Her iki enzim de DNA replikasyonunda 

gerekli, farklı rollere sahip enzimlerdir. Giraz, replikasyon ba�langıcı için negatif 

süpersarmal olu�turur ve çatalın ilerlemesi için pozitif süpersarmalları ortadan kaldırır. 
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Topoizomeraz IV’ün görevi replikasyon ve rekombinasyon olaylarında birbirine karı�an 

DNA moleküllerini çözmektir. Topoizomeraz IV’ün gerçekle�tirdi�i bu i�lem, girazın 

negatif süpersarmal olu�turma aktivitesi tarafından desteklenir (29). 

Kinolon grubu antibiyotikler, DNA giraz ve topoizomeraz IV tarafından 

olu�turulan DNA kesiklerini sabitler ve sonuçta ilaç-enzim-DNA kompleksinin 

olu�umuyla DNA sentezi inhibe olur. Kinolon ba�lanması ile ilgili öne sürülen modeller 

ilacın DNA’nın kesilen bölgesiyle ba�lantı kurdu�unu göstermektedir. Kinolonların 

giraz enzimiyle ili�kisinde DNA ve magnezyum iyonları (Mg2+) da olaya katılır. 

Topoizomerazların aktivitesi sonucu olu�an çift iplikli DNA kesikleri kinolonların 

varlı�ında birle�tirilemez ve genomda olu�an kırıklar hücreyi ölüme sürükler. 

Topoizomeraz IV, gram negatif bakterilerde kinolonlar için ikinci hedefken gram 

pozitiflerde ilk hedeftir (6,32,34,35).  

Kinolon direncine neden olan mutasyonların ço�u DNA giraz enzimini kodlayan 

genlerde görülür. Bunlardan, gyrA’da Ala67-Gln106, gyrB’de ise Asp426-Lys447 

aminoasitleri ‘‘kinolon direnci belirleyici bölge’’ (QRDR) olarak adlandırılır. DNA 

girazın, DNA’ya ba�landı�ı aktif bölgede bulunan ve topoizomeraz reaksiyonunda 

kesik DNA ipli�iyle ili�ki kuran tirozin kalıntısının (Tyr122) yanında yer alan 83 ve 

87’inci kodonlar, gyrA mutasyonunun en sık oldu�u yerlerdir (�ekil 2.4). Aktif bölgede 

gerçekle�en mutasyonlar enzimin hedef bölgeye ba�lanmasını etkileyerek kinolonlara 

duyarlılıkta azalmaya ya da dirence neden olur (6,36,37,38).  

E. coli’nin gyrA genindeki bir mutasyon nalidiksik asit için yüksek düzeyde 

dirence neden olabilirse de yüksek düzeyde florokinolon direnci için gyrA ve/veya 

topoizomeraz IV genlerinde ek mutasyonlar gereklidir. Nalidiksik aside yüksek düzeyde 

dirençli olan ve florokinolonlara azalmı� duyarlılıkta bulunan E. coli kökenlerinde 

sıklıkla 83’üncü kodondaki serin (polar amino asit) kalıntısının yerine lösinin (polar 

olamayan amino asit) geçti�i görülür. Mutasyon bu alanın hidrofobik yapısının 

de�i�imine ve GyrA alt ünitesinin konformasyonunda lokal farklılı�a neden olur. 

Florokinolonlara yüksek düzeyde dirençli kökenlerde gyrA’da 83’ncü kodondaki 

mutasyonla birlikte bir di�er mutasyon da 87’inci kodondaki aspartatta görülür. 

Bununla birlikte Ser83’te tek mutasyon ta�ıyan kökenler Asp87’de tek mutasyon 

ta�ıyanlara göre florokinolonlara daha yüksek direnç gösterir. ‘‘Kinolon direnci 
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belirleyici bölge’’ dı�ında gyrA’da saptanmı� di�er mutasyonlar arasında Ala196Glu (in 

vivo) ve Ala51Val (in vitro) de�i�imleri sayılabilir (6,35,37,39,40,41). 

Florokinolon direnciyle ilgili olarak ço�unlukla gyrA’da gözlenen mutasyonlara 

oranla, gyrB geni mutasyonları daha seyrek olu�maktadır. Bu gen bölgesinde, Asp426 

ve Lys447 kodonları kinolon direnci belirleyici bölgeler olarak tanımlanmı�tır. 

Asp426’da gerçekle�en mutasyonların tüm kinolonlara direnç sa�ladı�ı, buna kar�ılık 

Lys 447 mutasyonlarının, nalidiksik asit gibi asidik kinolonlara direnç olu�turdu�u, 

siprofloksasin gibi amfoterik kinolonlara kar�ı ise duyarlılıkta artı�a neden oldu�u 

saptanmı�tır (38). 

 

�ekil 2- 4: GyrA’da kinolon direnci belirleyici bölge- QRDR (32) 

  

E. coli’de parC ve parE mutasyonları her zaman gyrA mutasyonlarıyla birlikte 

bulunmu�tur. Topoizomeraz IV, kinolonlara duyarlı DNA giraz enzimi olmadı�ında 

seçilen ikinci hedef olup parC ve parE mutasyonları yüksek düzeyde kinolon direncine 

neden olur. Ço�unlukla parC mutasyonları 80’inci kodondaki serinin yerine izolösin, 

84’üncü kodondaki glutamatın yerine glisin, lizin ya da valin geçi�iyle olu�ur 

(6,7,34,35,40,42). 
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Topoizomeraz IV’ün parE geninin DNA dizisi gyrB ile benzerlik gösterir. 

Bununla birlikte E. coli’nin parE geninde gyrB geninin ‘‘kinolon direnci belirleyici 

bölgesi’’ ile homoloji gösteren alanda (Asp420 ve Lys441) gerçekle�en mutasyonların 

kinolon direnciyle ili�kisi bulunmadı�ı, kinolon direnciyle ili�kili mutasyonların bu 

bölgenin dı�ında olu�tu�u saptanmı�tır (6). E. coli’nin, DNA giraz ve topoizomeraz IV 

genlerinde saptanmı� olan mutasyonlar Tablo 2.1’de verilmi�tir. 
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Tablo 2- 1: Escherichia coli’nin DNA giraz ve topoizomeraz IV genlerinde saptanmı� 
mutasyonlar (6) 

 

Gen Kodon pozisyonu De�i�im 

Ala51 Val 

Ala67 Ser 

Gly81 Cys, Asp 

Asp82 Gly 

Ser83 Leu,Trp, Ala, Val 

Ala84 Pro, Val 

Asp87 Asn, Gly, Tyr, His, Val 

Gln106 His, Arg 

gyrA 

Ala196 Glu 

Asp426 Asn gyrB 

Lys447 Glu 

Ala56 Thr 

Ser57 Thr 

Gly78 Asp, Lys 

Ser80 Arg, Ile 

Ser83 Leu 

Glu84 Gly, Lys, Val 

parC 

Ala108 Val 

Leu416 Phe 

Ile444 Phe 

Leu445 His 

Ser458 Thr 

Glu460 Asp 

Ile464 Phe 

parE 

Ile529 Leu 
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Kinolon direncinin ço�unlukla kromozomal mutasyonlara ba�lı olarak ortaya 

çıktı�ı bilinmektedir. Bununla birlikte Enterobacteriaceae ailesi üyelerinde plazmid 

kaynaklı kinolon direnci tanımlanmı�tır. Plazmid kaynaklı kinolon direnci geni ilk 

olarak 1994’de �ngiltere’de izole edilen bir Klebsiella pneumoniae hastane kökeninde, 

1998 yılında saptanarak qnr olarak tanımlanmı�tır. Farklı qnr genlerinin bulunmasıyla 

ilk saptanan gen qnrA olarak adlandırılmı�tır. Bu genin 6 varyantı (qnrA1-qnrA6) 

saptanmı�tır. Direnç geni yakla�ık 56 kilobazlık pMG252 plazmidi üzerinde ta�ınır ve 

ORF513 yakınında integron benzeri bir yapıda yer alır. Bu genin ürünü 218 amino asit 

içeren ve pentapeptid tekrar ailesi üyesi olan bir proteindir (8,43,44).  

Güney Hindistan’da ilk olarak saptanan qnrB geni, bir Klebsiella pneumoniae 

kökeninin CTX-M-15 tipi �-laktamaz kodlayan plazmidi üzerinde bulunmu�tur. 

Pentapeptid tekrar ailesinden 226 amino asitlik bir protein kodlayan qnrB geninin 5 

varyantı bulunmu�tur. Hindistan’da bulunan qnrB’den (qnrB1) 5 amino asitte farklılık 

gösteren ve SHV-12 �-laktamaz kodlayan plazmidlerde bulunan qnrB, qnrB2 olarak 

tanımlanmı�tır (8,43). 

Japonya’da 2003 yılında görülen bir gıda kaynaklı salgında izole edilen Shigella 

flexneri kökenlerinin birinde plazmidde kodlanan ve qnrA ile %59 amino asit benzerli�i 

ta�ıyan, pentapeptid tekrar ailesinden 218 amino asitlik bir protein bulunmu�tur. QnrS 

adı verilen proteini kodlayan qnrS1 direnç geninin varyantı, Salmonella anatum’da 

bulunmu� ve qnrS2 olarak sınıflandırılmı�tır (8). 

Plazmid kaynaklı kinolon direnci genleri (qnrA, qnrB ve qnrS), dü�ük düzeyde 

direnç sa�lar. Bu genleri ta�ıyan plazmidlerin hemen hepsi çoklu direnç elemanlarını da 

ta�ır. qnrA ve qnrB, In4 ailesinden sul1 tip integronlar olarak bilinen, sınıf I integronlar 

tarafından ta�ınır. Bununla birlikte, qnrS genlerinin bir integronun parçası olmadı�ı 

fakat insersiyon dizisi benzeri ters tekrarlayan dizilerle çevrelendi�i saptanmı�tır 

(6,8,45).  

Qnr proteinleri DNA giraz ve topoizomeraz IV’e ba�lanarak bu hedef yapılara 

kinolonların ba�lanmasını önler (8). 

Kinolon direncinde etkili olan bir di�er mekanizma antimikrobiyalin hücre 

dı�ına atılmasını sa�layan ve genetik olarak mar operonuyla ili�kili olan pompa 

sistemleridir. MAR fenotipi olarak tanımlanan çoklu antibiyotik direnci fenotipinde, 

florokinolonlar dahil olmak üzere farklı yapılardaki birçok antibiyotik grubuna kar�ı 

direnç görülür. Ayrıca MAR mutantları siklohekzan gibi organik solventlere kar�ı da 
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dirençlidir. E. coli’de mar operonu marC ve marRAB olmak üzere iki transkripsiyonel 

ünite içerir. Bunlardan marRAB, represör (MarR), aktivatör (MarA) ve fonksiyonu 

bilinmeyen bir protein (MarB) için kodlama yapar. Bu proteinler, merkezi operatör 

marO’dan transkribe edilir. MarR proteininin inaktivasyonu sonucu marRAB 

operonunun ekspresyonu üzerindeki baskı ortadan kalkar ve MAR fenotipi olu�ur. E. 

coli’de mar operonunun a�ırı ekspresyonuna neden olan mutasyonlar marR ve marO’da 

görülür. marRAB operonu MarA, Rob ve SoxS gibi transkripsiyon düzenleyicilerin 

ba�lanması ile aktive olur. MarA regülatörünün kontrol etti�i genlerden biri de E. coli 

hücresine kinolon giri�ini sa�layan dı� membran proteini OmpF üretimini etkileyen 

micF genidir. MarA tarafından indüklenen micF, OmpF mRNA’sına ba�lanır ve 

transkripsiyonunu engeller. Düzenleyici genler olan marA, soxS ve robA’nın a�ırı 

ekspresyonu ile indüklenen AcrAB pompa sistemleri kinolon direnci ile ili�kilidir. 

Pompa sistemlerinin a�ırı üretimi kinolonların hedeflerinde görülen mutasyonlarla 

birlikte yüksek düzeyde kinolon direncine neden olur (5,6,46,47,48). 

2.9. Direnç Saptama Yöntemleri 

Bakterilerin, antibiyotiklere duyarlılıkları, kalitatif ya da kantitatif olarak test 

edilebilir. Kalitatif yöntemlerle, bakteri, duyarlı, orta düzeyde duyarlı ya da dirençli 

olarak sınıflandırılabilir. Kantitatif yöntemlerle ise, antibiyoti�in, bakteri üremesini 

inhibe eden en dü�ük konsantrasyonu (M�K) saptanabilir (17). 

2.9.1. Agar/Sıvı Dilüsyon Yöntemleri 

Antibiyoti�in bir seri dilüsyonunu içeren sıvı ya da agara standart bakteri 

süspansiyonu eklenir. Sıvı dilüsyon yönteminde M�K, bakteri üremesinin olmadı�ı, en 

dü�ük dilüsyonu içeren tüpteki antibiyotik konsantrasyonuna kar�ılık gelir. Agar 

dilüsyonda ise bu ifade, üremenin olmadı�ı en dü�ük dilüsyonu içeren petri kabındaki 

antibiyotik konsantrasyonudur (17). 

Dilüsyon testleri, birçok de�i�kene ba�lı gerçekle�tirildi�i için iyi bir 

laboratuvar alt yapısı gerektirir ve zaman alıcıdır. Bu nedenlerle, dilüsyon testleri klinik 

laboratuvarlarda antibiyotik duyarlılı�ı için kullanılan rutin testler arasında genellikle 

yer almaz (17). 
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2.9.2. Agar Difüzyon Yöntemi 

Kirby, Bauer ve arkada�ları 1950’lerin sonunda agar difüzyon yöntemini 

geli�tirmi�lerdir.  

Bu yöntemde, agar plaklara bakteri süspansiyonu yayılır ve üzerine belirli 

konsantrasyonlarda antibiyotik emdirilmi� diskler yerle�tirilir. Antibiyotik, disk 

çevresindeki alanda agara difüze olur. Bakteri üremesinin inhibisyonu dairesel bir zon 

(ürememe bölgesi) olu�umu ile gözlenir. �nhibisyon zonunun çapı, antibiyoti�in M�K 

de�eriyle ili�kilidir. Zon çapı ölçülerek, bakteri, duyarlı, orta düzeyda duyarlı ya da 

dirençli olarak sınıflandırılır (17). 

Besiyeri, inokulum, antibiyotik diskleri ve yorumlama kriterleri, difüzyon 

yönteminin dikkat edilmesi gereken temel unsurlardır. Çünkü inhibisyon zon çapı 

birçok faktörden etkilenebilir (17). 

Agar difüzyon yöntemi basit ve ucuz olması bakımından avantajlıdır. 

2.9.3. Gradient-Difüzyon Yöntemi 

E test, M�K saptanmasında kullanılan, gradient difüzyon yöntemidir. Bir �erit 

üzerinde, antibiyoti�in dereceli olarak azalan konsantrasyonları yer alır. Agar plak 

üzerine yayılmı� olan bakteri süspansiyonu üzerine �erit yerle�tirilir. �nkübasyon sonrası 

inhibisyon zonunun �eridi kesti�i noktada okunan de�er M�K olarak kabul edilir (49). 

2.9.4. Moleküler Yöntemler 

Moleküler yöntemler, antibiyotik direncinin saptanmasında güçlü araçlardır. Bu 

yöntemlerle, antibiyotik direnci için kodlama yapan genler belirlenir. Yöntemler, temel 

olarak amplifikasyon ve hibridizasyon tekniklerini içerir. 

Hibridizasyon, hedef DNA’nın, i�aretlenmi� bir prob ile ba�lanması yöntemidir. 

Hibridizasyonda kullanılan prob, radyoaktif izotop, antijen, enzim ya da kemiluminesan 

maddelerle i�aretlenmi� olabilir (50).  

PZR, hedeflenen gen bölgesinin, bu gene özgül olan primerler kullanılarak 

ço�altılması yöntemidir. Floresan olu�turan maddelerle i�aretlenmi� probların 

kullanılmasıyla, PZR’de olu�an ürünler, reaksiyonun gerçekle�ti�i sırada (Real-time 

PCR) saptanabilir (50). 
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Antibiyotik direncine neden olan mutasyonların saptanmasında, diziye özgül 

oligonükleotid prob hibridizasyonu, hedef gen dizilemesi, restriksiyon fragman uzunluk 

polmorfizmi (RFLP), radyoizotopik ya da non radyoizotopik tek zincir konformasyon 

polimorfizmi (SSCP), mismatch amplifikasyon mutasyon analizi PZR ve allel spesifik 

PZR ile birlikte RFLP yöntemleri kullanılabilir (50). 

Kinolon direnci ara�tırmalarında en fazla kullanılan yöntem PZR ile ço�altılan 

gen bölgesinin dizilenmesidir. Yöntemde, topoizomeraz genlerindeki mutasyonların 

saptanması amacıyla kullanılan primerler genellikle türe özgül diziler içerir (50). 

Nonradyoizotopik SSCP yönteminde, PZR ürünlerinin elektroforezdeki 

konumları, mutasyonları bilinen DNA dizileriyle kar�ıla�tırılır. Bu sayede, mutasyonun 

hangi bölgede oldu�u saptanır (50). 

Mismatch amplifikasyon mutasyon analizi (MAMA) PZR yöntemi genellikle 

Campylobacter jejuni kökenlerinde gyrA mutasyonlarının saptanmasında 

kullanılmaktadır. MAMA PZR yönteminde mutasyona özel primerler kullanılır. Bu 

primerler sayesinde mutasyon ta�ıyan gen bölgesi normalden farklı uzunlukta 

sentezlenir ve bu uzunluk farkı mutasyonun belirlenmesini sa�lar (50). 

Allel spesifik PZR ile birlikte RFLP (AS-PCR-RFLP) yönteminde, çe�itli 

primerler kullanılarak gen bölgesi ço�altılır. Mutasyonların oldu�u kodonlarda kesim 

yapan endonükleazlar kullanılarak farklı uzunluklarda DNA fragmanları elde edilir. Bu 

yöntem, MAMA PZR yönteminden farklı olarak, bir gen bölgesindeki birçok 

mutasyonun saptanmasına imkan sa�lar (50).  

Direnç genlerinin ara�tırılmasında kullanılan bir di�er yöntem DNA çiplerinin 

kullanıldı�ı mikroanaliz yöntemidir. Gene özgül problarla hibridizasyon tekni�ine 

dayanan DNA çipleriyle mikroanaliz, birçok direnç geninin bir deneyle saptanmasını 

sa�lar (50). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalı�mamızda Mart ve Mayıs 2006 tarihleri arasında Ka�ıthane, �stanbul 

Valili�i �ehit Adem Yavuz �lkö�retim Okulu’ndan 201, Silivri’ye ba�lı Çayırdere ve 

Danamandıra köylerinden sırasıyla 88 ve 116 olmak üzere toplam 405 çocuktan dı�kı 

örnekleri toplandı. Ka�ıthane kentsel bir alan olarak, Silivri’nin Danamadıra ve 

Çayırdere köyleri ise kırsal alanlar olarak de�erlendirildi.  

3.1. Gereçler 

3.1.1. Kullanılan Besiyerleri 

3.1.1.1.MacConkey Agar Besiyeri 

Pepton     20 g 

Laktoz     10 g 

Safra tuzları    1,5 g 

NaCl     5 g 

Agar     15 g 

Nötral kırmızısı   0,03 g 

Kristal viyole    0,001 g 

Distile su    1000 ml 

pH     7,1 

Besiyeri üretici firmadan (Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. 

Üzerindeki tarife göre 51,5 g toz besiyeri 1000 ml distile suda eritildi ve 121 oC’de, 15 

dakika  otoklavlandı. 45 oC’ye kadar so�utulduktan sonra petri kutularına 4 mm 

kalınlı�ında dökülerek katıla�tırıldı.  

�çerdi�i kristal viyole ve safra tuzlarının etkisiyle gram pozitif bakterilere kar�ı 

inhibitör etkide bulunan besiyeri, içerdi�i laktoz nedeniyle laktoza etkili olan 

bakterilerin etkisizlerden ayrımında kullanıldı (49). 
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3.1.1.2.Mueller Hinton Agar Besiyeri 

Sı�ır et suyu (B-21)    300 ml 

Kazein hidrolizatı    17 g 

Ni�asta      1,5 g 

Agar agar     17 g 

Distile su     1000 ml 

pH      7,4 

Deneylerimizde, üretici firmadan (Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alınmı� 

olan Mueller Hinton agar besiyeri kullanıldı. Üzerindeki tarife göre 38 g toz, 1000 ml 

distile suda eritildi ve 121 oC’de 15 dakika otoklavlandı. 45 oC’ye kadar so�utulduktan 

sonra petri kutularına 4 mm kalınlıkta olacak �ekilde dökülerek katıla�tırıldı. 

Bu besiyeri disk difüzyon yöntemi ile duyarlılık testleri ve E test uygulamaları 

için kullanıldı (49). 

3.1.1.3.Üç �ekerli Demirli Agar Besiyeri (TSI Agar) 

Kazeinin pankreatik sindirilmi� ürünü 5 g 

Hayvan dokusunun peptik sindirilmi� ürünü 5 g 

Maya ile zenginle�tirilmi� pepton  10 g 

Dekstroz     1 g 

Laktoz      10 g 

Sükroz      10 g 

Ferroz amonyum sülfat   0,2 g 

Sodyum klorit     5 g 

Sodyum tiyosülfat    0,3 g 

Fenol kırmızısı    0,025 g 

Agar      13,5 g 

pH      7,3  
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Besiyeri üretici firmadan (Acumedia) 2,5 kg’lık kutuda hazır olarak alındı. 

Üzerindeki tarife göre 60 g toz 1000 ml distile suda eritildi ve tüplere da�ıtıldı. Tüpler, 

121 oC’de 15 dakika otoklavlandıktan sonra dip kısımda yakla�ık 2,5 cm besiyeri olacak 

�ekilde yatık konumda so�utuldu. 

Bu besiyeri, dekstroz, laktoz ve sükroz fermentasyonu ile hidrojen sülfid üretimi 

özelliklerinin belirlenerek, Enterobacteriaceae ailesi üyelerinin tanımlanmasında 

kullanıldı (49). 

3.1.1.4.Dekstroz (D) Besiyeri 

Balıklı buyyon (1/5 sulandırılmı�)  100 ml 

Bromtimol mavisi eriyi�i (%0.4)  1 ml 

Agar agar     2 g 

Dekstroz     2 g 

�lk üç madde karı�tırılarak 100 oC’de, 1 saat ısıtıldı. �çine 2 g dekstroz katılarak 

eritildi. Tüplere 5’er ml olarak bölündü ve bu�u kazanında 100 oC’de, 30 dakika ısıtılıp 

dik olarak so�utuldu.  

Bu besiyeri, gram negatif çomakların, dekstroza oksitleyici ve fermentleyici 

etkisinin, asit, gaz ve asetoin yapımının ara�tırılmasında kullanıldı (51). 

3.1.1.5.Sitrat Besiyeri 

Sodyum amonyum fosfat   1.5 g 

Monopotasyum fosfat    1 g 

Magnezyum sülfat    0,2 g 

Sodyum sitrat     3 g 

Distile su     1000 ml 

pH       6,8 

Maddeler karı�tırılıp tüplere 5’er ml da�ıtıldıktan sonra 100 oC’de 1 saat 

otoklavda steril edildi. Tüpler, dip kısımda yakla�ık 2,5 cm besiyeri olacak �ekilde yatık 

konumda so�utuldu. 
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 Bu besiyeri gram negatif bakterilerin karbon kayna�ı olarak sitrattan yararlanıp 

yararlanmadıklarını ortaya çıkarmak için kullanıldı (51). 

3.1.1.6.Christensen Besiyeri 

Pepton      1 g 

NaCl      5 g 

Bir potasyumlu fosfat    2 g 

Glikoz (suda % 10 luk)   10 ml 

Fenol kırmızısı    0,012 g 

Agar      20 g 

Distile su     1000 ml 

Üre (suda % 20)    100 ml 

pH      6,8-6,9 

Glikoz ve üre dı�ındaki maddeler suda eritildi. Besiyeri 120 oC’de 30 dakika 

steril edildi. Glikoz ve üre eriyikleri süzülerek steril edildi. 50 oC’ye kadar so�uyunca 

besiyerine katılarak iyice karı�tırıldı ve dipte 1 cm yükseklikte dik bir  kısım kalacak 

�ekilde katıla�tırıldı.  

Bu besiyeri üreaz enziminin varlı�ının saptanmasında kullanıldı (51). 

3.1.1.7.Arginin, Ornitin ve Lizin Dekarboksilaz Besiyerleri 

Pepton veya jelatinin pankreatik hidrolizatı 5 g 

Sı�ır eti özütü     5 g 

Bromkrezol moru    0,1 g 

Krezol kırmızısı    0,005 g 

Dekstroz     0,5 g 

Piridoksal     0,005 g 

Amino asit (arginin, lizin, ornitin)  10 g 

Saf su      1000 ml 

pH      6 
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Maddeler  karı�tırılıp kaynar su banyosunda eritildikten sonra tüplere bölünüp 

121 oC’de 15 dakika steril edildi. 

�ncelenecek bakteri, herbirinde amino asitlerden bir tanesini barındıran 3 ayrı 

besiyerine  ve amino asit içermeyen kontrol besiyerine ekildi. Üzerleri 2 ml mineral 

ya�ı ile örtülüp 35 oC’de, 24 saat inkübe edildi. Asit ortamda harekete geçen enzimler 

amino asitleri parçaladı�ında olu�an alkali ürünler nedeniyle besiyerinin rengi mora 

dönü�tü. 24 saat sonunda negatif olan tüpler 5 gün daha bekletildi.  

Bakteride lizin dekarboksilaz enzimi varsa lizini, kadaverine dekarboksile eder, 

ornitin dekarboksilaz enzimi varsa ornitini, putresine çevirir, arginin üzerine ise her iki 

enzim etki ederek arginini, putresine çevirir (52). 

3.1.1.8.Metil Kırmızısı Voges- Proskauer Besiyeri (Clark and Lubs 
Medium) 

Tamponlu pepton    7 g 

Glukoz      5 g 

Dipotasyum fosfat    5 g 

Distile su     1000 ml 

pH      6,9 

Bu maddeler karı�tırıldıktan sonra tüplere 5’er ml da�ıtıldı ve 100 oC’de 30 

dakika steril edildi. Test edilecek bakterinin saf kültüründen ekim yapıldı ve 35 oC’de 

24 saat inkübe edildi. Voges çözeltileri A ve B’den belirtilen miktarlarda tüp içine ilave 

edildi, olu�an kırmızı menek�e renk pozitif sonuç olarak de�erlendirildi.  

Bu besiyeri glukoz fermentasyonunda asit olu�umunun ve asetil metil karbinol 

üretiminin tespiti için kullanıldı (53). 

3.1.1.9.Hareket, �ndol, Ornitin Besiyeri (MIO) 

Maya özü     3 g 

Pepton      10 g 

Tripton     10 g 

L-ornitin HCl     5 g 

Dekstroz     1 g 
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Agar      2 g 

Brom krezol moru    0,02 g 

pH      6,5 

Besiyeri üretici firmadan (Becton Dickinson) 500 g’lık kutuda hazır olarak 

alındı. Üzerindeki tarife göre 31 g toz 1000 ml distile suda eritildi ve tüplere da�ıtıldı. 

Tüpler, 121 oC’de 15 dakika otoklavda steril edildi. Bakterinin i�ne öze ile besiyerine 

ekimi ve inkübasyon sonrası ekim hattı ile sınırlı olmayan yaygın üreme hareket 

varlı�ını gösterdi. Dekstrozun fermentasyonu sonucu olu�an sarı rengin, mora 

dönü�ümü ornitin dekarboksilaz varlı�ında putresin olu�umunu gösterdi. Kovac ayıracı 

eklendi�inde olu�an kırmızı renk indol pozitifli�i olarak de�erlendirildi. 

Bu besiyeri Enterobacteriaceae ailesinde, hareket, ornitin dekarboksilaz 

aktivitesi ve indol üretiminin belirlenmesinde kullanıldı (54). 

3.1.1.10. Tripton Soya Agar (TSA) 

Tripton     15 g 

Soya pepton     5 g 

Sodyum klorid     5 g 

Agar      15 g 

Besiyeri üretici firmadan (Oxoid) 500 g’lık kutuda hazır olarak alındı. 

Üzerindeki tarife göre 40 g toz 1000 ml distile suda eritildi ve 121 oC’de 15 dakika 

otoklavda steril edildi. 45 oC’ye kadar so�utulduktan sonra petri kutularına 4 mm 

kalınlıkta olacak �ekilde dökülerek katıla�tırıldı. 

Bu besiyeri yapılacak olan deneyler öncesinde kökenlerin kültürü için kullanıldı. 

3.1.2. Bakteri Tanımında Kullanılan Ayıraçlar ve Yapılan Deneyler 

3.1.2.1.Oksidaz Aktivitesinin Gösterilmesi: 

Kovac’s ayıracı (suda %1 tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür çözeltisi) 

kullanıldı.  

Bir petri kutusu içine süzgeç ka�ıdı konup ortasına 2-3 damla ayıraç damlatıldı. 

Bakteri kültüründen steril öze ile alınarak ka�ıt üzerine sürüldü. Koyu mor rengin 
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olu�umu oksitlenmenin varlı�ını ifade etti�inden pozitif sonuç olarak de�erlendirildi 

(51,52). 

3.1.2.2.�ndolün Ara�tırılması: 

Kovac indol ayıracı kullanıldı. 

Para-dimetil aminobenzaldehid  5 g 

Amil alkol     75 ml 

Hidroklorik asit (konsantre)   25 ml 

Maddeler eritilerek damlalıklı �i�eye konur. 

MIO besiyerinde kültürü yapılmı� olan bakteri üzerine 0,2-0,3 ml Kovac indol 

ayıracı eklendi; kırmızı renk olu�umu indol varlı�ını gösterdi. 

Bu deney bakterinin triptofan molekülünü parçalayarak indol olu�turup 

olu�turmadı�ının ara�tırılmasında kullanıldı (49). 

3.1.2.3.Katalaz Enziminin Belirlenmesi: 

24 saatlik bakteri kültüründen alınan örnek temiz bir pipetle lama sürüldü, 

üzerine 1 damla %3 H2O2’den damlatıldı. Hava kabarcıklarının çıkı�ı katalaz enziminin 

varlı�ını gösterdi (51). 

3.1.2.4.Asetoin Olu�umunun Gösterilmesi: 

Voges Proskauer reaktifleri kullanıldı. 

A çözeltisi: 

Alfa naftol      5 g 

Etil alkol (%95)    100 ml 

Alfa naftol küçük bir miktar etil alkol içinde eritilerek hacmi 100 ml’ye 

tamamlanarak hazırlandı.  

B çözeltisi: 

Potasyum hidroksit    40 g 

Distile su     100 ml 
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Çözeltiler ayrı ayrı hazırlandı, kullanılaca�ı zaman A’dan 0,6 ml,  B’den  0,2 ml 

alınarak Clark- Lubs besiyerine ilave edildi. 15 dakika içinde renk olu�umu pozitif 

sonuç olarak kabul edildi (51). 

3.1.3. Antibiyotik Duyarlılık Testleri 

3.1.3.1.Antibiyotik Diskleri: 

Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile uygulanan antibiyotik duyarlılık 

testlerinde, nalidiksik asit (NA) 30 �g ve siprofloksasin (CIP) 5 �g antibiyotik diskleri 

kullanıldı (55). 

3.1.3.2.E Test �eritleri: 

Nalidiksik asit (0,016-256 �g/ml) ve siprofloksasin (0,002-32 �g/ml) E test 

�eritleri (AB BIODISK) kullanıldı (56). 

3.1.3.3.Standart Köken: 

Disk difüzyon ve E test uygulamalarında Escherichia coli ATCC 25922 standart 

kökeni testlerin do�rulu�unu izlemede kullanıldı (56). 

Standart köken, kullanım a�amasında sıvı besiyerinde ve MacConkey 

besiyerlerinde ço�altıldı. 

3.1.4. Moleküler Biyolojik Çalı�malarda Kullanılan Çözeltiler ve Tampon 
Sıvıları 

3.1.4.1.Proteinaz K ( 10 µg/ml): 

Ticari olarak temin edilen toz halindeki enzim, yo�unlu�u 10 µg/ml olacak 

�ekilde RNaz ve DNaz içermeyen su içinde eritildi ve küçük hacimlere bölünerek 

kullanılıncaya  kadar – 20 oC’de saklandı. 

3.1.4.2.Deoksinükleotid trifosfat ( dNTP set):  

Bu set dATP, dGTP, dCTP, dTTP karı�ımı içermektedir. 100 mM 

konsantrasyonunda olan bu setten 10 mM konsantrasyon sa�layacak �ekilde 10 µl alınıp 

600 µl RNaz ve DNaz içermeyen su içinde çözülerek küçük hacimlere bölündü; - 20 
oC’de saklandı.    

3.1.4.3.Taq DNA polimeraz:  

Taq DNA polimeraz 5 U/µl olarak üretici firmadan (Fermentas) alındı.  
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�çeri�inde; Taq DNA polimeraz (5U/µl), 1 ml ambalajda 10x PCR buffer 

(20mM MgCl2’lü), 1 ml ambalajda MgCl2’süz 10x PCR buffer, 1 ml ambalajda 10mM 

dNTP’ler (her birinden 2.5 mM) ve 1 ml ambalajda 25 mM MgCl2 mevcuttur. 

3.1.4.4.Tampon PZR (10X): 

KCl    500 mM 

Tris HCL   100 Mm 

Triton X 100   %1  

MgCl2    25 mM 

3.1.4.5.Elektroforez tamponu ( 5XTBE- Jel ve tanklar için tampon): 

Tris baz   27 g 

Borik asit   13,75 g 

EDTA 0,5 M pH:  8,0  10 ml 

�ki kez distile edildi ve deiyonize su ile 1 lt’ye tamamlandı (57). 

3.1.4.6.Etidyum bromür (EB): 

10 mg/ ml olarak hazırlandı. Distile suda manyetik karı�tırıcı ile uzun süre 

çözüldü. + 4 oC’de ı�ıktan uzakta saklandı. 

3.1.4.7.Yükleme tamponu (Loading buffer): 

Bromfenol mavisi   % 0,25 

Gliserol    % 30 

Hazırlanan tampon + 4 oC’de saklandı. 

3.1.5. Jelin hazırlanması:  

TBE tamponu kullanım için 10 kez sulandırıldı. Jelin yüksekli�i 6,5 mm olacak 

�ekilde gerekli hacimde tampon içinde % 1 oranında agaroz eritildi. 40-50 oC’ye 

so�utulduktan sonra içine 5 µl EB ilave edildi. Taraklar yerle�tirildikten sonra jel 

döküldü. Jel donduktan sonra taraklar çıkarılıp tampon ilave edildi ve örnekler jele 

yüklendi (50). 
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3.2. Yöntemler 

3.2.1. Dı�kı Örneklerinin Toplanması ve Kültürü 

Örneklerin toplanması a�amasında çocukların son bir ay içinde antibiyotik 

kullanıp kullanmadıkları ve son bir yıl içinde hastane yatı�ları olup olmadı�ı anket 

yapılarak sorgulandı (1). 

Steril eküvyon kullanılarak dı�kı örne�i 2 ml steril tuzlu su içeren tüplere 

mililitrede yakla�ık 250 mg örnek olacak �ekilde süspanse edilmek üzere alındı. 

Süspansiyondan 0,1 ml, MacConkey agar besiyerine ekildi. 37 oC’de 24 saatlik 

inkübasyon sonunda her morfolojik tipten bir koloni alınarak, bakteriler konvansiyonel 

biyokimyasal testlerle tanımlandı (13).  

3.2.2. Bakterilerin In Vitro Antibiyotiklere Direnç Durumlarının 
Ara�tırılması 

Escherichia coli olarak tanımlanan 462 bakteriden, TSA besiyerine pasajlar 

alınarak saf kültürler elde edildi. Bu kültürlerden 0,5 McFarland bulanıklı�ına e�de�er 

bakteri süspansiyonları hazırlandı. Süspansiyonlar, steril eküvyon kullanılarak Mueller 

Hinton agar besiyerine yayıldı. Antibiyotik diskleri yerle�tirilmeden önce besiyerinde 

süspansiyonun emilimi için 30 dakika beklendi. Diskler dispenser yardımı ile besiyerine 

yerle�tirildi ve 37 oC’de 16-18 saat inkübe edildi. 

�nkübasyon sonrasında olu�an inhibisyon zon çapları milimetrik olarak ölçüldü. 

Duyarlı, orta derecede duyarlı ve dirençli yorumları CLSI (55) kriterlerine dayandırıldı 

(Tablo 3.1). 

 

Tablo 3-1: Enterobacteriaceae için zon çapları yorumlama standartları (55) 

Antimikrobik �laç 
Disk �çeri�i Dirençli Orta Derecede 

Duyarlı 

Duyarlı 

Nalidiksik Asit 30 �g � 13 14-18 	19 

Siprofloksasin 5 �g �15 16-20 	21 
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3.2.3. E Test 

Saf kültürlerden 0,5 McFarland bulanıklı�ına e�de�er bakteri süspansiyonları 

hazırlandı. Süspansiyonlar, steril eküvyon kullanılarak Mueller Hinton agar besiyerine 

yayıldı. E test �eritleri yerle�tirilmeden önce besiyerinde süspansiyonun emilimi için 30 

dakika beklendi. 37 oC’de 16-18 saat inkübe edildi ve üreme inhibisyon zonunun �eriti 

kesti�i noktadan okunan minimal inhibisyon konsantrasyon de�erleri CLSI (55,56) 

kriterlerine dayandırıldı (Tablo 3.2). 

 

Tablo 3-2: Enterobacteriaceae için nalidiksik asit ve siprofloksasin M�K 

 sınır de�erleri (56) 

M�K Sınır De�eri Antimikrobik �laç 

Duyarlı Orta Duyarlı Dirençli 

Nalidiksik asit (30 �g)             �16      – 	32 

Siprofloksasin (5 �g)             �1      2 	4 

3.2.4. Moleküler Biyolojik Testler 

3.2.4.1.Bakterilerin DNA’ sının Ekstraksiyonu  

Bakterilerin DNA ekstraksiyonu için High Pure PCR Template Preparation Kit 

(Roche) kullanıldı. 

Bir gün önceden TSA besiyerine pasajı alınıp 35 oC’de 1 gece boyunca inkübe 

edilen bakterilerden 4-5 koloni alınarak steril bir mikrosantrifüj tüpü içerisinde 1ml 

Hanks’in dengeli tuz çözeltisinde süspanse edildi. 

Deneye ba�lamadan önce bu süspansiyonlar kısaca vorteksle karı�tırıldı. 

Bakteriyel DNA’nın ekstraksiyonu �u �ekilde yapıldı: 

Vorteksle karı�tırılan mikrosantrifüj tüpleri 1 dakika santrifüjlendikten sonra 

üstlerinde kalan Hanks’in dengeli tuz çözeltisi bir mikropipet yardımıyla alındı, 

içerisine 200 µl DL solüsyonu ve 20 µl Proteinaz K eklendi. 

Tüpler vorteksle karı�tırılarak 56 oC’de 1 saat boyunca inkübe edildi. 
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56 oC’de 1 saatlik inkübasyondan sonra mikrosantrifüj tüplerine B solüsyonu 

eklendi ve tekrar kısaca vorteksle karı�tırıldı. 

Tüpler kısaca santrifüjlendikten sonra 65 oC’de 15 dakika boyunca her 3 

dakikada bir vorteksle karı�tırılarak inkübe edildi. 

�nkübasyon sonrası her bir mikrosantrifüj tüpüne 200 µl % 96’lık etanol eklendi, 

tüpler vorteksle karı�tırıldı. 

Tüpler kısaca santrifüjlendikten sonra içlerindeki karı�ım filtreli kolon içeren 

yeni mikrosantrifüj tüplerine aktarıldı. Bu tüpler 10,000xg de 1 dakika santrifüj edildi; 

tüp içeri�i dökülerek filtreli kolon  yeni bir mikrosantrifüj tüpüne aktarıldı. 

Mikrosantrifüj tüplerine 700 µl yıkama sıvısı 1 (W1) eklendi, 10,000g de 1 

dakika santrifüj edildi. Tüp içeri�i bo�altılarak filtreli kolon yeni bir mikrosantrifüj 

tüpüne aktarıldı. 

Mikrosantrifüj tüplerine 700 µl yıkama sıvısı 2 (W2) eklendi, 10,000g de 1 

dakika santrifüj edildi. Tüp içeri�i bo�altılarak filtreli kolon yeni bir mikrosantrifüj 

tüpüne aktarıldı. 

Mikrosantrifüj tüpleri 14,000 rpm’de 30 saniye santrifüj edildi. 

Filtreli kolonlar 1,5 ml lik yeni  mikrosantrifüj tüplerine aktarıldı. 

Üzerlerine 100 µl 60 oC sıcaklı�ında DNaz ve RNaz içermeyen su eklendi, 

14,000 rpm’de 1 dakika santrifüj edildi. 

Filtreli kolon atılarak mikrosantrifüj tüpündeki bakteri DNA’sını içeren sıvı +4 
oC de saklanmak üzere kaldırıldı. 

3.2.4.2.Polimeraz Zincir Reaksiyonu  

PZR karı�ımı için a�a�ıdaki malzemeler belirtilen miktarlarda kullanıldı: 

Distile su    14,3 µl 

10X-Buffer with (NH4)2SO4  2,5 µl 

MgCl2 (25 mM )   1,5 µl 

dNTP-Lsg (0,2 Mm)   0,5 µl 

Primer 1 (25 Um)   0,5 µl 
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Primer 2 (25 Um)   0,5 µl 

Taq-Polimeraz (5 U/ ul ) (500 u) 0,125 µl 

Hazırlanan karı�ıma, ekstrakte edilen DNA’dan 5 µl eklendi. Bu i�lem 

sonrasında tüplerin kapa�ı kapatılarak örnekler PZR aletine yerle�tirildi. 

Polimeraz zincir reaksiyonunda kullanılan primerler Tablo 3.3’te görülmektedir 

(58,59,60,61,62,63). 

gyrA 5’-TACACCGGTCAACATTGAGG-3’, 5’-TTAATATTGCCGCCGTCGG-3’ 

parC 5’-AAACCTGTTCAGCGCCGCATT-3’, 5’-GTGGTGCCGTTAAGCAAA-3’ 

qnrA 5’-GTATGGATATTATTGATAAAG-3’, 5’-CTAATCCGGCAGCACTATTA-3’ 

qnrB 5’-GGMATHGAAATTCGCCACTG-3’, 5’-TTTGCYGYYCGCCAGTCGAA-3’ 

qnrS 5’AGTGATCTCACCTTCACCGC-3’, 5’-CAGGCTGCAATTTTGATACC-3’ 

 

 Uygulanan PZR programları: 

 gyrA için, 94 oC’de 3 dakika,  44 döngü �eklinde 94 oC’de 1 dakika, 56 oC’de 

2,5 dakika, 72 oC’de 2,5 dakika uygulandı. PZR sonrasında 72 oC’de 15 dakika uzatma 

fazı uygulanarak i�lem tamamlandı. 

parC için, 94 oC’de 3 dakika,  44 döngü �eklinde 94 oC’de 1 dakika, 56 oC’de 

1,5 dakika, 72 oC’de 2,5 dakika uygulandı. PZR sonrasında 72 oC’de 15 dakika uzatma 

fazı uygulanarak i�lem tamamlandı. 

qnrA için, 94 oC’de 3 dakika,  44 döngü �eklinde 94 oC’de 1 dakika, 42 oC’de 

2,5 dakika, 72 oC’de 2,5 dakika uygulandı. PZR sonrasında 72 oC’de 15 dakika uzatma 

fazı uygulanarak i�lem tamamlandı. 

qnrB için, 94 oC’de 3 dakika,  44 döngü �eklinde 94 oC’de 1 dakika, 60 oC’de 

1,5 dakika, 72 oC’de 2,5 dakika uygulandı. PZR sonrasında 72 oC’de 15 dakika uzatma 

fazı uygulanarak i�lem tamamlandı. 
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qnrS için, 94 oC’de 3 dakika,  44 döngü �eklinde 94 oC’de 1 dakika, 55 oC’de 2 

dakika, 72 oC’de 2,5 dakika uygulandı. PZR sonrasında 72 oC’de 15 dakika uzatma fazı 

uygulanarak i�lem tamamlandı. 

3.2.4.3.PZR Ürünlerinin �ncelenmesi 

Yakla�ık 3 saat süren amplifikasyon i�lemini takiben PZR ürünleri, yatay agaroz 

jel elektroforezi ile incelendi. Bu amaçla, PZR ürünlerinden 10 µl alınarak, 1 µl 

yükleme tamponu ile karı�tırıldıktan sonra, etidyum bromür (EB) içeren % 1’lik agaroz 

jelde açılmı� kuyucuklara yerle�tirildi. 

Jelin 7 ve 8’inci kuyucuklarına, amplifiye olmu� ürünlerde gözlenen bantların 

büyüklü�ünü kar�ıla�tırmak için 100-1000 arası DNA baz çiftlerini içeren pUC Mix 

Marker 8 (Puc19DNA/ Msp I (Hpa II) mixed with Puc57 DNA/Dra I+Hind III ) (MBI, 

Fermentas , Litvanya) yüklendi. 100 V‘da 1 saat (Minnie. the. Gel. CicleHE 33, Hoefer 

Scientific Instruments, San Fransisco) yürütüldükten sonra bantlar UV                     

(ultra viyole)- Translüminatör ( Mighty Bright, Hoefer, Hoefer Scientific Instruments, 

San Fransisco) altında incelendi. Elde edilen görüntünün poloraid kamera ile foto�rafı 

çekildi ( DS 34, Direct Screen Instant Camera). 

Jelde, 648 baz çifti içeren gyrA  ve 395 baz çifti içeren parC bantları 

görüntülendi. Ürünler dizileme çalı�ması için, steril bistüri ile jelden kesilerek alındı. 

PZR sonrası yapılan elektroforezde, 660 bp’lik qnrA, 264 bp’lik qnrB ve 550 bp’lik 

qnrS ürünleri görülmedi (58,60). 

3.2.4.4.Dizi Analizi 

gyrA ve parC genlerindeki mutasyonların saptanması amacıyla dizileme yapıldı. 

Jelden alınan ürünler High Pure PCR Pruduct  Purification Kit (Roche Applied Science) 

kullanılarak safla�tırıldı. Elde edilen saf ürünler, ilk ço�altmada kullanılan primerlerle 

cycle sequencing i�lemine alındı. Dizileme i�lemi için Big Dye Terminator Kit (Applied 

Biosystems) kullanıldı. 

Cycle sequencing i�leminde Thermal Cycler ko�ulları, 95 oC’de 2 dakika, 94 
oC’de 20 saniye, 50 oC’de 20 saniye, 60 oC’de 4 dakika olmak üzere 35 döngü olarak 

uygulandı. 

Cycle sequencing ürünleri, sephadex G50 (molecular grade) ile safla�tırıldıktan 

sonra ABI 310 DNA dizi analizi cihazına (Applied Biosystems, USA) yerle�tirildi. �lk 
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düzeltmeler Sequence Analysis programıyla yapıldı. Çift yönlü e�le�tirme, hizalama ve 

düzeltme i�lemleri, DNA Star program paketi içinde yer alan SeqMan programıyla 

gerçekle�tirildi. Elde edilen dizilerin sonraki düzeltme ve protein dizisine çevrilme 

i�lemleri BioEdit programı yardımıyla gerçekle�tirildi (64). 

Elde edilen protein dizileri, National Center for Biotechnology Information 

internet sayfasında bulunan  protein BLAST programıyla gen bankasındaki protein 

dizileriyle kar�ıla�tırıldı. Kökenlerimize ait GyrA ve ParC protein dizileri, CLUSTAL 

W. programı yardımıyla edinilmi� olan standart dizilerle hizalandı ve numaralandırıldı. 

�lgili kodonlarda mutasyonların varlı�ı, standart dizilerle kar�ıla�tırılmak suretiyle 

saptandı (65,66). 

3.2.5. �statistik Analiz 

�statistik de�erlendirmede, Ki-kare ve Fisher Exact testleri kullanıldı. 
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4. BULGULAR 

Çalı�maya alınan 405 dı�kı örne�inin alındı�ı yer ve cinsiyetlere göre da�ılımı 

Tablo 4.1’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4- 1: Örneklerin alındıkları yer ve cinsiyetlere göre da�ılımı 

 

 

Ya�ları 6 ile 16 arasında de�i�en çocukların ya� ortalaması 9,2’dir (Tablo 4.2). 

Tablo 4- 2: Çocukların ya� da�ılımı 

 

 

Yer Kız Erkek Toplam 

Silivri 104 100 204 

Ka�ıthane 96 105 201 

Toplam 200 205 405 

Ya� Silivri Ka�ıthane Toplam 

6 9 27 36 

7 14 89 103 

8 14 72 86 

9 22 13 35 

10 25  25 

11 27  27 

12 23  23 

13 36  36 

14 26  26 

15 6  6 

16 2  2 

Ortalama 11 7,4 9,2 
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Dı�kı örneklerinin toplanması a�amasında çocukların son bir ay içinde 

antibiyotik kullanımı ve son bir yıl içinde hastane yatı�larının olup olmadı�ı 

sorgulanmı�tır. Silivri’de 29 çocu�un antibiyotik kullandı�ı bunlardan 2’sinin hastaneye 

yatı� öyküsü oldu�u, Ka�ıthane’de ise 58 çocu�un antibiyotik kullandı�ı ve 3’ünün 

hastaneye yatı� öyküsü oldu�u belirlenmi�tir (Tablo 4.3).  

 

Tablo 4- 3: Antibiyotik kullanımı ile nalidiksik asit ve siprofloksasin duyarlılıklarına ait 
veriler 

 Silivri Ka�ıthane 

Antibiyotik Kullanımı 

Duyarlılık 

Var Yok Var Yok 

NA ve CIP Du 29 171 52 137 

NA Di, CIP Du _ 1 2 2 

NA Di, CIP Di _ 3 4 3 

Toplam 29 175 58 143 

 

Örneklerin kültürü ve disk difüzyon yöntemiyle yapılan duyarlılık testi sonucu 

4’ü Silivri (73ç, 79d, 89ç, 100ç), 11’i Ka�ıthane’den olmak üzere 15 örnekte nalidiksik 

asit dirençli E. coli varlı�ı saptanmı�tır. Nalidiksik asit dirençli 15 E. coli kökeninin E 

test ile belirlenen nalidiksik asit M�K de�erleri ve siprofloksasin duyarlılıkları Tablo 

4.4’te görülmektedir. 
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Tablo 4- 4: Kinolon dirençli E. coli kökenlerinin nalidiksik asit M�K de�erleri ve 
siprofloksasin duyarlılıkları 

 

 

Nalidiksik asit dirençli E. coli ta�ıyan çocukların ya� ortalaması 8,2 olarak 

bulunmu�tur.  

Nalidiksik asit dirençli kökenler arasında 3’ü Silivri, 7’si Ka�ıthane’den olmak 

üzere 10 kökende siprofloksasin direnci saptanmı�tır. Örnekleri veren 10 çocuktan 

Ka�ıthane’den 4’ü antibiyotik kullanımı oldu�unu bildirmi�tir. 

 

 

 

Köken numarası Ya�/Cinsiyet  NA M�K CIP 

1 8/E >256 Di 

23 7/K >256 Di 

25 7/E >256 Di 

27 8/E 48 Du 

28 7/K 64 Du 

45 7/K >256 Di 

73ç 12/K >256 Di 

79d 11/E >256 Di 

86 8/K >256 Di 

89ç 11/E 32 Du 

100 6/E >256 Di 

100ç 8/E >256 Di 

101 7/K >256 Di 

102 8/K 48 Du 

109 8/K 48 Du 
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Tablo 4- 5: Kinolon duyarlılı�ına ait veriler 

 

NA ve/veya CIP 

Di 

n= 15 

NA ve CIP Du 

n= 390 
P De�eri 

Ya� Ortalaması 8,2 9,5 _ 

Erkek/Kız 7/8 198/192 0,755 

Antibiyotik kullanımı 

var 
6 (%40) 81 (20,8) 0,07 

Hastane yatı�ı var 1 (%6,7) 17 (%4,4) 0,670 

Silivri 4 (%2) 200 (%98) 

Ka�ıthane 11 (%5,5) 190 (%94,5) 

0,06 

 

Kinolon duyarlılı�ı ile cinsiyet, antibiyotik kullanımı, hastane yatı�ı ve bölge 

arasındaki ili�ki Ki-kare ve Fisher Exact testleri kullanılarak de�erlendirilmi�tir (Tablo 

4.5). Kinolon duyarlılı�ı bakımından kız ve erkekler arasında ve hastane yatı� geçmi�i 

olanlar ile olmayanlar arasında fark yoktur (p>0,05). Antibiyotik kullanımı ile kinolon 

duyarlılı�ı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ili�ki bulunmamı�tır (p=0,07). Benzer 

durum kinolon duyarlılı�ı ile Silivri ya da Ka�ıthane’de ikamet etmek arasında da 

gözlenmi�tir (p=0,06).  

Antibiyotik kullanımı olmayan çocuklardan izole edilen ve disk difüzyon 

yöntemiyle siprofloksasin dirençli bulunan 6 E. coli kökeninin siprofloksasin M�K 

de�eri E testle belirlenmi�tir (�ekil 4.1). 
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�ekil 4- 1: Nalidiksik asit ve siprofloksasin E testleri 

 

Moleküler teknikler kullanılarak kökenlerde gyrA ve parC genlerindeki 

mutasyonlar ara�tırılmı�tır. PZR ile ço�altılmı� 648 baz çifti içeren gyrA ve 395 baz 

çifti içeren parC genlerinin elektroforez sonrası agaroz jeldeki görüntüsü �ekil 

4.2’dedir. 

 

 

�ekil 4- 2: Agaroz jelde gyrA ve parC 

Not: Soldan itibaren ilk 6 bant parC, 1000bp ve 100bp’lik diziler, son 6 bant gyrA 
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Dizileme yöntemi ile bulunan gyrA ve parC mutasyonları ile siprofloksasin M�K 

de�erleri Tablo 4.6’da görülmektedir. 

 

Tablo 4- 6: Dizileme sonuçları 

Köken numarası 
gyrA kodon 

de�i�imi 

parC kodon 

de�i�imi 

CIP M�K de�eri 

25 
Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

6 �g/ml 

45 
Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

>32 �g/ml 

73ç 

Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

Glu84→Val 

>32 �g/ml 

79d 
Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

8 �g/ml 

86 
Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

16 �g/ml 

100ç 

Ser83→Leu 

Asp87→Asn 

Ser80→Ile 

Ser83→Tyr 

Glu84→Gly 

>32 �g/ml 

 

Kökenlerin tümünde gyrA’da 83’üncü kodondaki serin amino asidinin yerine 

lösin ve 87’inci kodondaki aspartik asidin yerine asparagin geçi�i görülmü�tür. gyrA’da 

bulunan bu mutasyonlara ek olarak tüm kökenlerin parC mutasyonları da içerdi�i 
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bulunmu�tur. Kökenlerin tümünde parC’de 80’inci kodondaki serinin yerine izolösin, 

83’üncü kodondaki serinin yerine ise tirozin geçi�i görülmü�tür. Kökenlerin 1’inde 

(73ç) 84’üncü kodonda glutamik asidin yerine valin geçi�i, 1 kökende (100ç) ise glisin 

geçi�i belirlenmi�tir. 

Nalidiksik aside dirençli bulunan 15 E. coli kökeninde moleküler yöntemler 

kullanılarak plazmid kaynaklı direnç genleri qnrA, qnrB ve qnrS varlı�ı ara�tırılmı�, 

kökenlerin hiçbirinde qnr geni bulunmamı�tır. 
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5. TARTI�MA 

Fekal floranın do�al bir üyesi olan Escherichia coli, idrar yolu infeksiyonları 

ba�ta olmak üzere, menenjit, bakteriyemi, solunum yolu infeksiyonları gibi çok çe�itli 

barsak dı�ı infeksiyonlara neden olabilmektedir. Ayrıca bazı E. coli kökenleri, barsakta 

hastalık yapabilmektedir. 

Escherichia coli toplum kaynaklı idrar yolu infeksiyonlarının %75 ile 

%90’ından sorumludur. Bu infeksiyonların tedavisinde, trimetoprim/sulfamethoksazol, 

siprofloksasin, sefalosporinler, inhibitörlü ya da inhibitörsüz yarı-sentetik penisilinler, 

nitrofurantoin ve fosfomisin en yaygın kullanılan antibakteriyel ilaçlardır. E. coli ve 

di�er üropatojenler, yaygın �ekilde kullanılan antibiyotiklere dirençli duruma 

gelmektedir. �drar yolu infeksiyonlarında kinolon kullanımındaki artı� ile bakteriyel 

direnç arasındaki ili�ki çe�itli ülkelerden bildirilmi�tir (67,68,69,70,71). 

Arslan ve ark (2) komplike olmayan üriner infeksiyonlarda %90, komplike 

üriner infeksiyonlarda ise %78 oranında, etken mikroorganizmanın E. coli oldu�unu ve 

bu etkenin siprofloksasin direnç oranlarının, komplike olmayan üriner infeksiyonlarda 

%17, komplike üriner infeksiyonlarda ise %38 oldu�unu saptamı�lardır. Çalı�mada, 

direnç geli�iminin, siprofloksasin kullanımı ile ili�kili oldu�u, buna kar�ılık di�er 

antibiyotiklerin kinolon direncine etki etmedi�i sonucuna varılmı�tır. 

Tekin ve ark (10) idrar kültürlerinden izole edilen E. coli izolatlarında 2000 

yılında %6,4 olarak saptadıkları siprofloksasin direnç oranının, her geçen yıl artarak 

2003 yılında %21’e ula�tı�ını bildirmi�lerdir. 

Hastanelerde, klinik örneklerden izole edilen, Escherichia coli kökenlerinde 

gözlenen antibiyotik direnci oranları MYSTIC, SENTRY gibi çok merkezli çalı�malarla 

ortaya konulmaktadır. Bu çalı�malar ile ülkeler arasındaki direnç durumu 

kar�ıla�tırılabilmektedir. Grafikte, E. coli’de siprofloksasin direnci ile ilgili olarak farklı 

ülkelere ait oranlar görülmektedir (�ekil 5.1). 
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�ekil 5- 1: MYSTIC ve SENTRY sonuçları (11) 

BEL, Belçika; CAN, Kanada; DEU, Almanya; ESP, �spanya; GBR, �ngiltere; GRC, Yunanistan; ITA, 

�talya; SWE, �sveç; TUR, Türkiye; USA, Amerika Birle�ik Devletleri. (*) MYSTIC oranlarının SENTRY 

oranlarından; (+) SENTRY oranlarının MYSTIC oranlarından anlamlı �ekilde yüksek bulundu�unu ifade etmektedir. 

MISTIC ve SENTRY çalı�malarından edinilen bu veriler, Türkiye’de 

hastanelerden izole edilen, E. coli  kökenlerinde, siprofloksasin direncinin yüksek 

oldu�unu göstermektedir (11). 

Canbaz ve ark (9) Türkiye’de idrar yolu infeksiyonlarında rasyonel olmayan 

antibiyotik reçetelendirme oranının %47,3 oldu�unu, di�er antibiyotiklerin yanında  

kinolonların da yüksek oranda gereksiz kullanıldı�ını bildirmi�lerdir. 

Antibiyotiklerin uygun olmayan kullanımı barsak bakterileri üzerinde seçici etki 

yaparak direnç geni ta�ıyanların baskın hale gelmesine neden olur. Bu dirençli 

bakteriler özellikle temizlik sorununun ya�andı�ı, kalabalık alanlarda fekal oral yolla 

aile bireyleri arasında yayılabilir (13). 

Barsak florası, direnç genlerinin, kommensal floradan virulan 

mikroorganizmalara aktarılabildi�i geni� bir rezervuar potansiyeli sunmaktadır. Bu 

nedenle toplumdaki sa�lıklı bireylerde dirençli bakterilerin varlı�ı ve sıklı�ı konularında 

daha fazla bilgiye sahip olmak gerekmektedir (13). 

Antibiyotik kullanımı olmayan insan populasyonlarının varlı�ı, seçici baskı 

olmadan da ki�ilerin, antibiyotik dirençli mikroorganizmaları edinilebilece�i hipotezini 

ara�tırma fırsatını vermektedir. Florokinolonlar, kıkırdak toksisitesi kaygıları nedeniyle 

çocuklarda rutin kullanımı uygun bulunmayan antibiyotiklerdir (1,15).  
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Çalı�mamızda, ya� ortalaması 9,2 olan 405 çocu�un, fekal florasında, kinolon 

dirençli Escherichia coli ta�ıyıcılı�ı ara�tırılmı�tır. Çocuklardan 15’inde (%3,7) 

nalidiksik asit dirençli E. coli  saptanmı�tır. Bunların 10’unda (%2,5) aynı zamanda 

siprofloksasin direnci de belirlenmi�tir. Bu 10 çocuk arasından, örneklerin alınmasından 

önceki son bir aylık süreçte, antibiyotik kullanımı olmayan 6’sından izole edilen 

kökenlerde, PZR ve dizileme yöntemleriyle, gyrA ve parC mutasyonları ara�tırılmı�tır. 

Kökenlerin 6’sında da gyrA’da Ser83Leu ve Asp87Asn mutasyonları saptanmı�tır. Bu 

kökenlerin, aynı zamanda parC’de Ser80Ile ve Ser83Tyr mutasyonlarını da içerdi�i 

bulunmu�tur. Ayrıca, bu mutasyonlara ek olarak, parC’de kökenlerin birinde (köken 

73ç, CIP-M�K >32) Glu84Val, bir di�erinde (köken 100ç, CIP-M�K >32) de Glu84Gly 

mutasyonu belirlenmi�tir. Bu 6 kökende, parC’nin 83’üncü kodonundaki serinin yerine 

tirozinin geçmesiyle görülen mutasyon bildi�imiz kadarıyla daha önce bildirimi yapılan 

mutasyonlar arasında yer almamaktadır. Polar yan zincire sahip nötral bir aminoasit 

olan serinin yerine yine aynı özelliklere sahip olan tirozinin geçmesi ile olu�an parC 

mutasyonunun topoizomeraz IV enziminin aktivitesi ve kinolon ba�lama kapasitesi 

üzerindeki etkisi bilinmemektedir. 

GyrA ve ParC proteinlerinde aynı aminoasit de�i�ikliklerine sahip olan 4 

kökenin (köken 25,45,79d ve 86) siprofloksasin M�K de�erleri 6�g/ml ile 32�g/ml’nin 

üzerinde olmak üzere farklılık göstermektedir. Bu farklılıkta gyrB ve parE 

mutasyonları, pompa sistemlerinin üretimi ve dı� membran proteini OmpF’deki 

de�i�iklikler rol oynayabilir. 

Dominguez ve ark (72) 2000-2001 yıllarında �spanya’da yaptıkları bir 

çalı�mada, 2 ya�ın altındaki sa�lıklı çocuklardan aldıkları dı�kı örneklerinden izole 

ettikleri 41 E. coli kökeninden 9’unda (%22) nalidiksik asit, ve bunların da  2’sinde 

(%5) aynı zamanda siprofloksasin direnci saptamı�lardır. Nalidiksik asit ve 

siprofloksasin dirençli olan 2 E. coli kökeninde, PZR ve dizileme yöntemleriyle gyrA ve 

parC mutasyonları ara�tırılmı�tır. Kökenlerden birinde (CIP-M�K 8�g/ml) gyrA’da 

Ser83Leu ve Ala84Pro ile parC’de Ser80Ile ve Ala108Val mutasyonları, di�er kökende 

(CIP-M�K 4�g/ml) ise gyrA’da Ser83Leu ve Asp87Asn ile parC’de Ser80Ile  

mutasyonları bulunmu�tur. 

Qin ve ark (1) ABD’de, 2006 yılında ya� ortalaması 3,4 olan 455 çocuktan 

alınan dı�kı örneklerinde siprofloksasin dirençli gram negatif basil varlı�ını 
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ara�tırmı�lardır. Çocuklardan 7’sinde (%1,5) E. coli’de, 4’ünde Stenotrophomonas 

maltophilia’da, birer çocukta da Achromobacter xylosoxidans’ta ve Enterobacter 

aerogenes’te siprofloksasin direnci saptamı�lardır. Siprofloksasin dirençli 7 E. coli 

kökeninde, gyrA’da Ser83Leu ve Asp87Asn, parC’de Ser83Ile mutasyonu, 2 kökende 

bunlara ek olarak parC’de Glu84Val mutasyonu bulunmu�tur. Ara�tırmada çocukların 

ve birlikte ya�adıkları aile bireylerinin, son 4 hafta içinde florokinolon kullanmadıkları 

belirtilmi�tir. Dirençli mikroorganizmaların edinildi�i kayna�a yönelik ara�tırma 

yapılmamı�tır. 

Çalı�mamızda, kinolon direnci saptadı�ımız 15 E. coli kökeninde, plazmid 

kaynaklı kinolon direnç genleri (qnrA, qnrB ve qnrS) saptanmamı�tır. 

Nazic ark (73) �stanbul’da 2002 ile 2004 yılları arasında, klinik örneklerden 

izole edilen, nalidiksik asit dirençli ESBL pozitif 49 Enterobacteriaceae üyesi (36 E. 

coli, 7 K. pneumoniae, 4 Enterobacter cloacae, 2 Citrobacter freundii ) ile yaptıkları 

çalı�mada iki kökende (E.cloaceae 14300 ve C. freundii LUT) qnrA geni saptamı�lardır. 

Mammeri ve ark (44) Fransa’da yaptıkları çalı�mada 2003 yılında hastanede 

izole edilen 297 nalidiksik asit dirençli E. coli kökeninden 1’inde qnrA geni ta�ıyan 180 

kilobazlık konjugatif bir plazmidin varlı�ını saptamı�lardır. Çalı�ma Avrupa’da plazmid 

kaynaklı kinolon direnci varlı�ına dair ilk bildiridir. 

 ABD’de qnrA, sefalosporin dirençli Enterobacter kökenlerinde yaygındır. 

Ayrıca florokinolonlara duyarlı bulunan Enterobacter ve Klebsiella kökenlerinde de 

saptanır. Bu tip mikroorganizmalar kinolonlara maruz kaldı�ında hızla direnç geli�imi 

gözlenebilir (74). 

Jeong ve ark (45) 2001, 2003 yılları arasında Kore’de bir hastanede izole etikleri 

260 E. coli (194’ü siprofloksasin dirençli, 66’sı duyarlı) kökeninden ikisinde qnrA 

genini saptamı�lardır. Kökenlerin birinden qnr genini içeren plazmidin konjugasyonla 

duyarlı bakteriye aktarıldı�ını göstermi�lerdir. 

Cavaco ve ark (75) Danimarka’da 2006 yılında hastanede izole edilen GSBL 

yapan 2  E. coli kökeninde qnrA ve qnrS genlerini bulmakla �skandinavya’da plazmid 

kaynaklı kinolon direnci genlerinin varlı�ını ilk kez  göstermi�lerdir. 

Direnç genlerini ta�ıyan plazmidlerin bakteriler arasında yayılması yüksek 

düzeyde florokinolon direncine neden olabilir. Ayrıca, qnrA geni ekspresyonunun 
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siprofloksasin ve moksifloksasin varlı�ında indüklendi�ini gösteren çalı�malar vardır 

(74,76).  

Çalı�mamızda mutasyonların ara�tırıldı�ı örneklerin sa�lıklı çocuklardan 

alındı�ı dü�ünüldü�ünde gyrA’da 2, parC’de de en az 2 (kökenlerin 2’sinde 3 kodon) 

kodonda mutasyon bulunması ve bu bakterilerin florada ta�ınması kinolon direnci 

açısından ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Bununla birlikte nalidiksik asit dirençli 

15 E. coli kökeninden hiçbirinde plazmid kaynaklı kinolon direnci geni bulunmaması 

olumlu bir sonuçtur. 

Çalı�mamızda örneklerin toplandı�ı alanlar olan, Ka�ıthane kentsel, Silivri’nin 

Çayırdere ve Danamandıra köyleri ise kırsal  yerle�im yerleridir. Kinolon direncinin 

görülme sıklı�ı bakımından kentsel ve kırsal alanlar kar�ıla�tırılmı�tır. Ka�ıthane’den 

alınan 201 örnekten 11’inde (%5,5), Silivri’den alınan 204 örnekten 4’ünde (%2) 

kinolon dirençli E. coli saptanmı�tır. Kinolon direnci kentsel alanda, kırsal alanlara göre 

daha yüksek oranda bulunmu�tur. Bununla birlikte kentsel alanda ya�amakla kinolon 

direnci arasında ili�ki saptanmamı�tır (p>0,05). 

Nys ve ark (77) 1998 ve 2002 yılları arasında, Kenya, Meksika, Peru, Filipinler, 

Curaçao, Venezuela, Gana ve Zimbabve’deki kentsel ve kırsal alanlarda ya�ayan 

ki�ilerde dı�kıda antibiyotik dirençli E. coli sıklı�ını ara�tırmı�lardır. Siprofloksasin 

direnci, Asya ve Güney Amerika’nın kentsel yerle�im alanlarında, kırsal alanlardan 

daha yüksek oranda bulunmu�tur. Bu durumun, kümes hayvancılı�ında florokinolon 

kullanılmasıyla ili�kili olabilece�i dü�ünülmü�tür. Afrika’da ise kentsel ve kırsal alanlar 

arasında kinolon direnci bakımından anlamlı bir fark saptanmamı�tır 

Walson ve ark (78) 1997’de Nepal’de yaptıkları çalı�mada, hastane ve 

eczaneleri olan yerle�im yerlerinde, nalidiksik asit ve norfloksasin direncini, bu 

imkanların bulunmadı�ı kırsal alana göre daha yüksek oranda bulmu�lardır. 

Ara�tırıcılar, bu insanlarda, dı�kıda dirençli bakteri ta�ıyıcılı�ının, antibiyotikleri elde 

etmedeki kolaylıkla ilgili oldu�unu öne sürmü�lerdir. 

Garau ve ark (79) 1999 yılında �spanya’da siprofloksasin dirençli E. coli oranını 

hastaneye infeksiyon dı�ı nedenlerle ba�vuran sa�lıklı çocuklarda %26 olarak 

bulmu�lardır. Domuzlardan aldıkları dı�kı örneklerinde %44,6 olarak saptanan direnç 

oranı tavuklarda ise  %90’ın üzerinde bulunmu�tur. Sa�lıklı insanlarda saptanan yüksek 
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oran kümes hayvanları ve domuzlarda saptanan dirençli bakteri oranının yüksek olması 

ile ili�kilendirilmi�tir. 

E. coli dahil olmak üzere gram negatif bakterilere kar�ı güçlü etkilerinden dolayı 

kinolonlar çe�itli hayvan infeksiyonlarına kar�ı tedavide kullanılmaktadır. Kinolon 

grubu antibiyotikler benzer etki mekanizmalarına sahiptir. Bu nedenle, veterinerlikte 

seçilime u�ramı� kinolon dirençli kökenler, insan infeksiyonlarının tedavisinde 

kullanılan kinolonlara kar�ı da dirençli olabilmektedir (80). 

Türkiye’de, kinolon grubu antibiyotikler özellikle kümes hayvancılı�ında 

kullanılmaktadır. Enrofloksasin veterinerlikte kullanılan bir kinolondur. Enrofloksasine 

dirençli bakterilerin siprofloksasine de dirençli oldu�u görülür (1,81).  

Avusturalya’da hayvancılıkta florokinolon kullanımı yasaklanmı�tır ve 

florokinolon dirençli E. coli infeksiyonları yo�un bakım üniteleri dahil olmak üzere çok 

dü�ük oranda görülür (82). 

FDA, insanlarda, Campylobacter infeksiyonlarında siprofloksasin direncinde 

gözlenen hızlı artı�la ba�lantılı bulunmasından sonra kümes hayvancılı�ında 

florokinolon kullanımını yasaklamı�tır (12). 

Çalı�mamızda, saptanan kinolon dirençli E. coli kökenlerinin çocuklar 

tarafından hangi kaynaktan edinilmi� oldu�unun belirlenmesine yönelik ara�tırma 

yapılmamı�tır. Besinler olası kaynaklar arasında sayılabilir. Aile içinde ya da çocu�un 

yakın çevresinde kinolon tedavisi olmu� bireyler de kaynak  olabilir. 

Toplumda antibiyotik dirençli bakteri ta�ıyıcılı�ı konusunda ileri ara�tırmalar 

gerekmektedir. �nsan, gıda ve hayvanlardan izole edilen antimikrobiyal dirençli 

mikroorganizmaların moleküler yöntemler kullanılarak kar�ıla�tırılmasıyla bu tip 

mikroorganizmaların kayna�ını saptamaya yönelik çalı�malara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ara�tırmalara dayanılarak insan infeksiyonlarında, veterinerlikte ve hayvancılıkta 

antimikrobiyallerin kullanımı konusunda do�ru politikalar olu�turulabilir. 
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