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ÖZET 

Erdoğan Yıldırım E. Çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının çoğul dirençli 

Acinetobacter spp. ve Pseudomonas spp. bakterilere invitro etkileri. Đstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. 

Yüksek Lisans. Đstanbul 2011. 

Çoklu ilaç direnci gösteren bakterilerle oluşan infeksiyonlar dünyada önemli bir 

sorundur. Günümüzde A. baumannii ve P. aeruginosa suşlarına bağlı olarak oluşan 

infeksiyonların tedavisinde kullanılan antimikrobiyal ajanlara karşı giderek artan direnç 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu 

etkenlerin neden olduğu infeksiyonlarda ciddi morbidite ve mortalitenin yüksek olması  

nedeniyle kombinasyon tedavisi önerilmektedir. 

Çalışmamızda çoğul ilaca dirençli A. baumannii ve P. aeruginosa infeksiyonlarını 

tedavi edebilecek tek başına kullanılan antibiyotiklerin eksikliğinden dolayı 

checkerboard yöntemi kullanılarak çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının  etkinliği 

araştırılmıştır.  

Çalışmaya Ekim 2009 – Mart 2011 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole 

edilen, çoklu ilaç direnci gösteren 12 adet A. baumannii ve 11 adet P. aeruginosa ve 

suşu alınmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. 

Seftazidim, amikasin, sefepim, levofloksasin, kolistin ve imipenem için MĐK değerleri 

sıvı dilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Kontrol suşu olarak P. aeruginosa ATCC 27853 

kullanılmıştır. 

A. baumannii suşları için sefepim-amikasin (%83.3 sinerjik, %16.7 indiferan), 

seftazidim-amikasin (%62.5 sinerjik, %37.5 indiferan), kolistin-imipenem (%58.3 

sinerjik, %41.7 indiferan), kolistin-amikasin (%41.7 sinerjik, %58.3 indiferan), kolistin-

levofloksasin (%33.3 sinerjik, %66.7 indiferan); P. aeruginosa suşları için seftazidim-

amikasin (%75 sinerjik, %25 indiferan), kolistin-imipenem (%50 sinerjik, %50 

indiferan), sefepim-levofloksasin (%50 sinerjik, %50 indiferan), seftazidim-

levofloksasin (%16.7 sinerjik, %83.3 indiferan), seftazidim-kolistin (%12.5 sinerjik, 

%87.5 indiferan) kombinasyonlarının invitro sinerjik etkinliği checkerboard yöntemi ile 

araştırılmıştır.  

Sonuç olarak; çoğul ilaca dirençli A. baumannii ve P. aeruginosa suşlarının kullanıldığı 

çalışmamızda sinerjik etkinin saptandığı kombinasyonlar, bu tür bakterilerle gelişen 

infeksiyonlarda dikkate alınmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler :  Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, kombinasyon, 

sinerji, checkerboard. 
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ABSTRACT 

Erdoğan Yıldırım E. The invitro activities of various antibiotic combinations on multi-

drug resistant Acinetobacter spp. and Pseudomonas spp. Đstanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Microbiology and Clinical Microbiology. Đstanbul. 2011. 

Infections caused by multi-drug resistant bacteria are important problem all around the 

world. Nowadays, the increasing resistance to antimicrobial agents used in the therapy 

of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa infections are important 

health problem in our country as well as all around world. Combination therapy is 

recommended in the infections caused by these agents because of high morbidity and 

mortality. 

Because of the limited amount of antibiotics that can be used alone in the therapy of 

multi- drug resistance A. baumannii and P. aeruginosa infections, we investigated the 

effects of various antibiotics by using checkerboard method. 

Multi-drug resistant 12 A. baumannii and 11 P. aeruginosa isolates isolated from 

various clinical samples between october 2009 – june 2011 were included in the study. 

Antibiotic susceptibilities were determined by disc diffusion method. MICs  of 

ceftazidime, amikasin, sefepim, levofloxasin, colistin and imipenem were determined 

by broth dilution method. P. aeruginosa ATCC 27853 were used as quality control 

strain.  

For A. baumannii invitro synergistic efficacy of cefepime+amikacin (%83.3 synergistic, 

%16.7 indifferent), ceftazidime+amikacin (%62.5 synergistic, %37.5 indifferent), 

colistin+imipenem (%58.3 synergistic, %41.7 indifferent), colistin+amikacin (%41.7 

synergistic, %58.3 indifferent), colistin +levofloxacin (%33.3 synergistic, %66.7 

indifferent) and for P. aeruginosa invitro synergistic efficacy of ceftazidime+amikacin 

(%75 synergistic, %25 indifferent), colistin+imipenem (%50 synergistic, %50 

indifferent), cefepime+levofloxacin (%50 synergistic, %50 indifferent), 

ceftazidime+levofloxacin (%16.7 synergistic, %83.3 indifferent), ceftazidime+colistine 

(%12.5 synergistic, %87.5 indifferent) combinations were investigated by checkerboard 

method.   

As a conclusion, synergistic combinations detected in our study in which multidrug 

resistant A. baumannii and P. aeruginosa strains were used, should be considered in the 

treatment of infections that were developed by these agents and effective treatment 

options were limited. 

Key Words: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, combination, sinergy, 

checkerboard. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Nonfermentatif Gram negatif çomaklar son yıllarda giderek artan oranlarda 

yoğun bakım birimlerinde (YBB) sorun oluşturan patojenlerdir. Özellikle Pseudomonas 

aeruginosa ve Acinetobacter baumannii tüm dünyada YBB için "korkulu rüya" olacak 

boyutta sık rastlanan ve tedavisi tedavisinde güçlük yaşanan etkenler haline gelmiştir 

(1). P. aeruginosa ve Acinetobacter türleri, hastane infeksiyonu etkenleri arasında ilk 

sıralarda yer almaktadırlar. Fırsatçı patojen özellik gösteren bu mikroorganizmalar 

sıklıkla personel veya hasta araç-gereci yoluyla ciddi hastane infeksiyonlarına yol 

açabilmektedirler. Çapraz kontaminasyon ile hastadan hastaya geçiş en önemli yayılım 

yollarından biridir (2). 

Nonfermentatif Gram negatif bakteriler, su içeren ortamlarda kolaylıkla 

üreyebilen, oldukça farklı virulans özellikleri olan mikroorganizmalardır (3). 

Antibiyotik direnç mekanizmalarının başında gelen dış membran permeabilitesindeki 

değişikliklere ek olarak, indüklenebilir sefalosporinaz enzimine, antibiyotik efluks 

pompalarına  ve aminoglikozid modifiye edici enzimlere sahip olmaları ve kinolonlara 

dirençten sorumlu DNA giraz hedef mutasyonları ile direnç mekanizmaları son derece 

komplike bir hal almaktadır (3,4). 

Son yıllarda bu etkenler için çok ilaca dirençli (ÇĐD) ve panrezistan izolatlar 

tanımlanmakta fakat bazen tanımlarda karışıklıklar gözlenmektedir. P. aeruginosa için 

ÇĐD denildiğinde genelde antipsödomonal sefalosporinler, karbapenemler, beta-

laktam/beta-laktamaz inhibitörleri, kinolonlar ve aminoglikozid gruplarından en az ikisine 

direnç varlığı anlaşılırken panrezistan denildiğinde tüm rutin kullanılan antibiyotiklere 

direncin anlaşılması gerektiği belirtilmektedir. Panrezistan kavramında kolistine direnç 

varlığı gerektiği konusunda kesin bir fikir birliği yoktur (1). Pratik olarak P. 

aeruginosa'da imipenem, seftazidim, amikasin, siprofloksasine direnç, A. baumannii'de 

imipeneme direnç ÇĐD etkenler yönünden fenotipik belirteçler olarak kullanılabilirler 

(1). 

Direnç gelişimini önlemek için bu bakterilerle oluşan infeksiyonların 

tedavisinde iki antibiyotiğin kombinasyonu önerilmektedir. Antimikrobiyal ilaç 

kombinasyonları geniş spektrum elde etmek, dirençli mutantların gelişmesini önlemek, 

toksisiteyi minimale indirmek ve iki ilaç arasında sinerjik etki elde etmek amacıyla 
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kullanılırlar (5). Bu amaçla en sık kullanılanlar beta-laktam ve aminoglikozid 

kombinasyonlarıdır. Đn-vitro çalışmalarda sinerjik etkinin açık bir şekilde gözlenmesi ve 

klinik olarak iyi sonuçlar alınmasına rağmen, bakterilerin beta-laktam antibiyotiklere 

geliştirdiği direncin artması ve aminoglikozidlerin toksik etkileri, bu kombinasyonların 

kullanımını kısıtlamakta ve alternatif kombinasyonların araştırılmasına devam 

edilmektedir (6). 

Bu çalışmada, Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi’nin çeşitli 

servislerinde yatmakta olan veya ayaktan tedavi gören hastaların Mikrobiyoloji ve 

Klinik Mikrobiyoloji AD Bakteriyoloji Bilim Dalı laboratuvarlarına gönderilen çeşitli 

materyallerinden izole edilen, en az üç antibiyotik grubuna dirençli 11 adet P. 

aeruginosa suşuna; sefepim+levofloksasin, seftazidim+levofloksasin, 

seftazidim+kolistin, seftazidim+amikasin, kolistin+imipenem ve 12 adet A. baumannii 

suşuna; sefepim+amikasin, seftazidim+amikasin, kolistin+imipenem, kolistin+amikasin, 

kolistin+levofloksasin kombinasyonlarının dama tahtası (Checkerboard) yöntemi ile in 

vitro aktivitelerinin belirlenmesi ve böylece çoğul ilaca dirençli A. baumannii ve P. 

aeruginosa suşlarının neden olduğu infeksiyonlara yönelik alternatif tedavi 

seçeneklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1.  Çoklu Đlaç Direnci  

Antimikrobiyal direnç prevelansındaki artış, 21. yüzyılın en önemli sağlık 

sorunlarından birisi olarak tıp dünyasının karşısına çıkmaktadır. Dirençli patojenlerle 

gelişen infeksiyonların tedavisinin komplike olması ve ayrıca tedavi başarısızlıklarının 

ve maliyetinin yüksek oluşu sorunun ciddiyetini bir kat daha arttırmaktadır. Bilinen 

patojenlerde yeni direnç mekanizmaları hızla gelişmekte ve klinik uygulamalarda tedavi 

güçlüklerine neden olmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında hem Amerikan Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hem de Dünya Sağlık Örgütü antimikrobiyal 

direnci sağlıkta önemli bir tehlike olarak ilan etmişlerdir (7). 

Hastanelerde antibiyotik direnç sorununu etkileyen faktörlerin başında; yüksek 

miktarlarda tedavi ve/veya profilaktik amaçlı antimikrobiyal kullanımı gelmektedir (8). 

Antibiyotiklerin gereksiz kullanımı direnç gelişimini hızlandırmaktadır. Bu 

durum hem hastaların tedavisini etkilemekte hem de hastane ortamında sorunlara yol 

açmaktadır. Hastanelerde dirençli bakterilerin ortaya çıkması, seçilmesi ve yayılması 

önemli bir hasta güvenliği sorunudur. Antibiyotik dirençli bir bakteri ile infeksiyon, 

hem hasta morbidite ve mortalitesinde artışa hem de hastanede yatma süresinde 

uzamaya yol açar (9). 

Antibiyotik kullanımı, Avrupa’da tüm ilaçlar arasında dördüncü veya beşinci 

sırada iken ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Bunun %40-50’si gereksiz 

kullanıma bağlıdır (9).  

Son on yıl içinde non-fermentatif Gram negatif bakteri infeksiyonları giderek 

artmıştır. Bu infeksiyonlar özellikle yoğun bakım ünitelerinde ve altta yatan 

immünsüpresif hastalığı olan grupta önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Yeni 

geliştirilen antimikrobiyaller de dahil olmak üzere klinik kullanımda olan tüm 

antibiyotiklere direnç geliştirebilme potansiyelleri tedavi seçeneklerini sınırlamaktadır. 

Non-fermentatif Gram negatif bakteriler içinde Acinetobacter spp. ve Pseudomonas 

spp. en önemli türler olup infeksiyon odağı olarak pnömoni ve kan dolaşımı 

infeksiyonları en önemli klinik tablolardır (10) 
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Tüm dünyada ÇĐD nosokomiyal klonların ortaya çıkması P. aeruginosa 

infeksiyonlarının kaygı verici prognozuna anlamlı ölçüde katkıda bulunmuştur. ÇĐD 

suşların sebep olduğu infeksiyonlarda mortalite oranının üç kat, sekonder bakteriyemi 

oranının dokuz kat daha fazla olacağı, hastanede yatma süresinin iki kat artacağı ve 

önemli ölçüde maliyetin artıracağı bildirilmektedir (11) 

Acinetobacter spp. antibiyotik değiştirici enzimler aracılığıyla beta-laktamlara, 

karbapenemlere ve aminoglikozidlere; dış membran porin ekspresyonunu azaltarak ve 

penisilin bağlayıcı protein değiştirerek beta-laktamlara ve karbapenemlere; efluks 

pompası aracılığıyla yine beta-laktamlara, kinolonlara ve aminoglikozidlere; DNA giraz 

ve topoizomeraz IV mutasyonları ile kinolonlara direnç geliştirebilirler. Kromozomal 

kaynaklı AmpC sefalosporinaz en sık karşılaşılan direnç mekanizmasıdır (11) 

Acinetobacter türlerinde iki tip intrensek beta-laktamaz vardır: TEM-1 beta-laktamaz 

klinik izolatların % 16’sında, AmpC beta-laktamaz suşların %98’inde bulunur. AmpC 

beta-laktamaz kromozomal bir sefalosporinazdır ve bazal seviyede salgılanır. Klinik 

olarak anlamlı bir dirence neden olmaz. Seftazidime direnç olurken karbapeneme 

olmaz. Ancak AmpC genine ISAAba1 dizisinin girmesi sefalosporinlerle tedaviyi 

kısıtlayan dirence neden olan beta-laktamazlarda artışa neden olur (13).  

P. aeruginosa tüm bakteriler içinde direnç geliştirmek için çeşitli 

mekanizmalarla en fazla donanımı olan mikroorganizmadır. Dış membran porinlerinin 

yavaş olması periplazmik aralığa ulaşan antimikrobiyal miktarının azalmasına neden 

olur. Ayrıca porin kaybı söz konusu olabilir. Antibiyotikleri dışarı atan yedisi iyi 

tanımlanmış olmak üzere muhtemelen 12 ayrı RND pompası söz konusudur. 

Đndüklenebilir sefalosporinaz üretir ve ayrıca çok sayıda beta-laktamaz ve 

aminoglikozid modifiye edici enzim de yapısına eklenebilir. P. aeruginosa 

karbapenemleri hidrolize eden metallo-beta-laktamaz da salgılayabilir (12). 

Acinetobacter’lere karşı direncin önemli bir kısmı çoklu antibiyotiğe direnç 

(MDR) şeklindedir. Bu suşlar kolistin ve tigesikline duyarlıdır. Ancak nadiren kolistine 

dirençli de olabilir. Sulbaktama duyarlılık değişkendir. Başka bir tanımda; MDR 

kavramı, farklı mekanizmalarla etki eden kinolon, sefalosporin, karbapenem gibi 

antibiyotik sınıfından üç veya daha fazla sınıfa direnci ifade eder. Panrezistan kavramı 

ise kolistin hariç standart tüm antibiyotiklere direnç için kullanılır. Başka bir tanımda 
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ise tigesiklin ve kolistin dışındaki tüm antibiyotiklere direnç için XDR terimi 

benimsenmiştir (13). 

Çoklu direnç konusunda literatürde birçok tanımlama mevcuttur. P. aeruginosa 

için yapılan tanımda; Pseudomonas’lara etkili sefalosporinler, karbapenemler, beta-

laktam/ beta-laktamaz inhibitörleri, florokinolonlar ve aminoglikozidlerden en az ikisine 

duyarlılık azalması olarak kabul edilmiştir. Rutin kullanılan tüm antibiyotiklere 

dirençlilik durumu ise pan-rezistan olarak tanımlanmıştır. “extensive drug resistance” 

(XDR) kavramında ise pan-rezistan tanımı içinde yer alan antibiyotiklere ek olarak; 

tikarsilin- klavulonat, ampisilin-sulbaktam, aminoglikozidler, tigesiklin ve 

polimiksinlere de direnç durumu söz konusudur (14). 

 

2.2. Acinetobacter Cinsi Bakteriler 

Acinetobacter ilk kez 1911 yılında Beijerinck tarafından topraktan izole edilmiş 

ve Micrococcus calco-aceticus olarak isimlendirilmiştir. 1939 yılında DeBord’un Gram 

negatif kokobasilleri üretral örnekten izole etmesiyle tanımlanmıştır (15, 16, 17). 

Günümüze kadar adı birkaç kez değişmiş, biyokimyasal özellikleri ve yapısal özellikleri 

ile tanımlanmaları ve sınıflanmaları oldukça karmaşık süreçlerden geçmiştir (15, 17). 

DNA benzerlikleri temel alınarak yapılan çalışmalarda Acinetobacter calcoaceticus, 

A.baumannii, A.haemolyticus, A.junii, A.johnsonii, A.lwoffii, A.radiorezistens, 

A.schindleri, A.ursingii ile birlikte 19’dan fazla tür belirlenmiştir (16, 17). Grup 1, 2, 3 

ve 13 TU benzerlik göstermekte ve A. calcoaceticus- A. baumanii kompleksi adı altında 

incelenmektedir. Tüm bu türler arasında en sık infeksiyonlara yol açan etken A. 

baumannii’ dir. Bu cins, ilk olarak Neisseriaceae ailesinde iken günümüzde 

Moraxellaceae ailesinde yer almaktadır (18). 

Fenotipik özellikler temelinde Acinetobacter türlerini ayırt etmek zor 

olduğundan, bazen, A. calcoaceticus- A. baumannii complex terimi kullanılmaktadır 

(17, 18). A. baumanni, A. calcoaceticus ve A. lwoffii, klinik literatürde en sık rapor 

edilen Acinetobacter türleridir (17). Tüm bu türler arasında en sık ve önemli klinik 

tablolara yol açan tür A. baumannii’dir (18).  

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) sınıflamasına göre 

Acinetobacter türleri nonfermentatif Gram negatif basiller içerisinde CDC Grup EO -5, 
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CDC Grup NO -1 ve Bordetella türleri ile birlikte oksidaz negatif grup içerisinde yer 

alırlar (18). 

2.2.1. Morfoloji ve Üreme Özellikleri 

Acinetobacter cinsi bakteriler; 35-37°C’de üremeyi seven, nonfermentatif, 

hareketsiz, oksidaz negatif, katalaz pozitif, indol negatif, nitratları redükte etmeyen, 

kesin aerop üreyen Gram negatif mikroorganizmalardır (19). Flajellaları yoktur, 

fimbriaları vardır. Üç şekerli demirli besiyeri (TSI) ve oksidatif fermentatif besiyerinde 

asit oluşturmazlar (20). Mikroskopik incelemede Gram negatif ve sıklıkla diplokok 

şeklinde görülen bakterilerdir.  Bazen  Gram pozitif boyanabilirler. Basit besiyerlerinde 

ürerler. Çoğu suş en iyi MacConkey agarda soluk pembe renkte üremektedir. Üremek 

için herhangi bir üreme faktörüne ihtiyaç duymamaktadırlar (18, 19).  

Üremenin logaritmik fazında 1-1,5 x 1,5-2,5 boyutlarında basil, üreme dışında 

ise kok şeklinde, daha çok kokobasil, ikişerli, küme halinde veya kısa zincir olarak 

görüldüğünden Gram boyalı preparatların incelenmesinde Haemophylus ve Neisseria 

türleri ile karıştırılabilir (21, 22). Besiyerinin zenginliğine göre de özelliklerinin değişim 

gösterdiği Acinetobacter kolonileri (şekil 2.1) genellikle 1-2 mm çapında, opak bazen 

mukoid, pigmentsiz, kubbe şeklinde, yüzeyleri oyuk veya düz olabilirler (21). 

Kontamine örneklerden (dışkı, toprak..) izole etmek amacıyla içinde asetat ve amonyum 

tuzu bulunan sıvı mineral besiyeri kullanılır. 

 

  

Şekil 2-1 : A. baumannii A: kanlı agarda B: triptik soy agarda kolonileri. 
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Enterobakterlerden anaerobik şartlarda ürememesi ve nitratları redükte etmemesi 

ile kolayca ayrılabilir. Neisseria, Kingella veya Moraxella türlerinden bazı ayırıcı 

özellikler ise tablo 2.1’ de sunulmuştur (21). 

Tablo 2-1 : Neisseria ailesinin genel özellikleri (21). 
 

Özellikler Acinetobacter Neisseria Moraxella Kingella 

Şekil Kok, basil Kok Kok, basil Basil 

Oksidaz reaksiyonu Negatif Pozitif Pozitif Pozitif 

Katalaz Pozitif Pozitif Pozitif Negatif 

Nitratı indirgeme Negatif Pozitif Pozitif/Negatif Pozitif 

Glukoz asidifikasyonu Pozitif/Negatif Negatif Negatif Pozitif 

 

Acinetobacter cinsi bakteriler laboratuvarlarda sıklıkla kullanılan eozin metilen 

blue (EMB) ve kanlı agar gibi pek çok besiyerlerinde kolayca ürerler. Hem klinik hem 

de çevreden bu bakterilerin izole edilmesinde kullanılabilen seçici ve ayırt edici 

besiyerleri geliştirilmiştir. Bu amaçla diğer mikroorganizmaların üremelerini inhibe 

eden Bromkrezol moru, safra tuzları, bazı şekerleri içeren Herellea agar, bazı 

antibiyotikleri içeren Leeds Acinetobacter Medium (LAM) ve Holton’s agar 

kullanılmaktadır (19, 20). Az sayıda bakterinin bulunabileceği çevre ortamlarından 

alınan kültürlerde amonyum veya nitrat tuzları içeren çoğaltıcı sıvı mineral besiyerleri 

kullanılabilir (20, 22). 

2.2.2. Biyokimyasal Özellikler 

Tür düzeyinde ayrımda hemoliz yapmaları, glukoza oksidatif etki, ve 44 °C’de 

üreyebilme genelde yeterli olmaktadır. Glukoz negatif kökenlerden hemoliz yapmayan 

A. lwoffi, hemoliz yapan A. haemolyticus olarak adlandırılır. A. baumannii hemoliz 

yapmayarak, glukozu oksitleyerek ve 44 °C’de üreyebilme yeteneği ile kolayca 

diğerlerinden ayrıt edelebilir. A. johnsonii diğer türlerden 37 °C’ de üreyememesi 

nedeni ile ayırt edilebilir (20, 23). Acinetobacter’ler oksidaz negatif, katalaz pozitif, 

indol negatif, nitratları redükte etmeyen mikroorganizmalardır (19). 
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2.2.3. Patogenez ve Virulans 

Acinetobacter cinsi bakterilerin virulans potansiyelleri düşüktür. Đmmun sistemi 

sağlıklı insanlarda infeksiyon oluşturması oldukça kısıtlıdır. Genellikle fırsatçı hastane 

infeksiyonlarına neden olurlar. Yanık, malignite, konağın savunma sistemini baskılayan 

durumlar ve konağın yaşı infeksiyon gelişimini kolaylaştıran bazı faktörlerdir. Uzun 

süre yoğun bakım ünitesinde kalma, ağır cerrahi girişim, uzun süre mekanik ventilatöre 

bağlı kalma, uzun süreli antibiyotik kullanımı, damar içi kateterizasyon, enteral 

beslenme, idrar sondası, endotrakeal tüp ve trakeostomi varlığı başlıca risk faktörleridir 

(20). 

Hücre duvarında bulunan lipopolisakkaritin insan için endotoksijenik potansiyeli 

çok az bilinmektedir. Kapsül içermesi, bakteriyosin üretimi, kuru ortamda uzun süre 

yaşaması gibi özellikler Acinetobacter’lerin yaşam süresini artırabilen ilave faktörlerdir. 

Kapsül fagositozu önler ve selektif kompleman eksikliği olan bireylerde infeksiyona 

yatkınlık yaratabilir (20, 21). Potansiyel virulanstan sorumlu saptanan bazı faktörler 

şunlardır: 

1-Polisakkarit kapsül: L-ramnoz, D-glukoz, D-mannoz ve D-glukronik asitten 

oluşur. Bakteri yüzeyinin hidrofilik özelliğini sağlar ve fagositozdan korur. Damar içi 

kateter, trakeal kanül gibi yüzeylere tutunmayı kolaylaştırır. 

2- Fimbria ve/veya kapsüler polisakkarit: Đnsan epitel hücrelerine bağlanmayı 

sağlar. 

3- Lipopolisakkarit ve Lipid A: Dokulardaki lipidleri yıkan enzimler üretirler, 

hücre duvarında bulunan lipid A potansiyel toksik etki göstererek patojeniteyi arttırır. 

4- Aerobaktin gibi siderofor ve demir tutucu dış membran reseptör 

proteinlerinin üretimi ile bakteri üremesi için gerekli demir temin edilmektedir. Son 

zamanlarda yapılan çalışmalarda antibiyotik direnci sağlayan PER-1 geninin virülansı 

arttırdığı ve klinik olarak daha ölümcül infeksiyonlara neden olduğu gösterilmiştir (20, 

24). 

2.2.4. Epidemiyoloji  

Acinetobacter cinsi bakteriler, yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinimlerinin 

az olması ve çeşitli karbon kaynaklarını kullanabilme avantajı nedeniyle doğada toprak, 

su ve yiyeceklerde saprofit olarak serbest yaşayabilmektedirler. Diğer 
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mikroorganizmalarla kıyaslandığında Acinetobacter türleri kuruluğa dayanıklı olmaları, 

farklı ısı ve pH derecelerinde yaşayabilme özellikleri ile cansız yüzeylerde günlerce 

canlılıklarını sürdürebilmektedirler. Donmuş yiyeceklerden, pastörize sütlerden, 

dökümhane ve hastane havasından, camdan, musluklardan, peritoneal diyaliz 

maddelerinden, anjiografi kateterinden, laringoskoplardan, ventilatörlerden, kontamine 

eldivenlerden, pamuktan, formikadan, kullanılmış enjektörlerden, hasta yastıklarından, 

kuru filtrelerden izole edilmiş ve buralarda günlerce canlı kalabildiği gösterilmiştir (20, 

21, 25). 

Acinetobacter türleri insan derisinin doğal konakçısı olarak kabul edilmekte ve 

özellikle salgınlar sırasında hastanede yatan hastalarda %25’e varan yüksek oranlarda 

taşıyıcılık saptanmaktadır. Bu durum en çok hastane personelinde kalıcı deri 

taşıyıcılığına bağlanmaktadır (21). Sağlıklı insanların %25’inin derilerinde 

Acinetobacter türlerini taşıdığı düşünülmektedir. Faringeal kolonizasyon ise %7 

oranında görülmektedir. Ayrıca sağlıklı insanların ağız florasında, üst solunum 

yollarında, genitoüriner sistem ve alt gastrointestinal sistemlerinde bulunduğu 

gösterilmiştir (16, 26, 27).  Yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hasta dışkılarında 

çoğul ilaca dirençli Acinetobacter’ler izole edilmiş ve trakeostomili hastaların % 45’ 

inde kolonizasyon saptanmıştır (18).  

Son yirmi yılda Acinetobacter infeksiyonları ılıman iklimlerde giderek 

yaygınlaşan ortak bir nozokomiyal sorun haline gelmiştir (17).  Acinetobacter’ ler 

direnç oranlarının artış göstermesinden bu yana bir çok global salgının nedeni olmuştur 

(18). 

2.2.5. Acinetobacter cinsi Bakterilerde Kullanılan Antibiyotikler ve Tedavi 
Yaklaşımı 

Acinetobacter spp.’nin birçok suşuna karşı trimetropim-sulfametoksazol, 

imipenem, imipenem-silastatin, ampisilin-sulbaktam, tikarsilin-klavulanat, doksisiklin 

ve kinolonlar etkili iken, sefalotin etkisizdir. Buna rağmen her klinik izolat için 

duyarlılık testinin yapılması gereklidir. Hastane salgınlarında karbapenem direnci de 

dahil, çoğul dirençli türler bildirilmektedir. Acinetobacter türlerine karşı karbapenemler 

halen en etkili antimikrobiyaller olarak bilinmekle birlikte, karbapenem direnci de 

giderek yaygınlaşmaktadır. 
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Acinetobacter türlerinin antimikrobiyal duyarlılık sonuçları, problem 

olabilmektedir. CDC’den Swenson ve ark. bazı antibiyotiklere karşı standart buyyon 

dilüsyon yöntemiyle elde edilen sonuçların, disk difüzyon yöntemiyle elde edilenlerle 

uyumlu olmadığını göstermişlerdir. Buyyon dilüsyon yöntemi kullanıldığında beta-

laktam ve beta-laktam-inhibitör kombinasyonu antibiyotiklere “çok büyük” hataların 

sıklıkla görüldüğü, direncin daha yüksek saptandığı gözlenmiştir. Şu anda hangi 

yöntemin klinik ile daha uyumlu bilgi verdiğini gösteren bilgi mevcut değildir (13). 

2.2.6. Acinetobacter Cinsi Bakterilerde Direnç Mekanizması 

Acinetobacter cinsi bakterilerde antibiyotik direnci giderek artmakta ve tedavide 

zorluklarla karşılaşılmaktadır. Aminoglikozidler, üreidopenisilinler, florokinolonlar, 

üçüncü kuşak sefalosporinler gibi geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı 

Acinetobacter türlerini antibiyotiklere dirençli hale getirmiştir. Üçüncü kuşak 

sefalosporinlerin yaygın kullanımının, karbapeneme dirençli suşların ortaya çıkmasıyla 

anlamlı olarak ilişkili olduğu gösterilmiştir (28). Özellikle A. baumannii diğer türlere 

göre daha dirençlidir (29). 

Acinetobacter’in nozokomiyal suşlarında sıkça görülen direnç mekanizmaları; 

beta-laktamazları, hücre duvarı kanallarında değişiklikleri ve efluks pompalarını kapsar. 

A. baumannii, gyrA ve parC genlerindeki mutasyonlarla kinolonlara ve aminoglikozid 

modifiye edici enzimleri salgılayarak, aminoglikozidlere dirençli hale gelebilir (30).  

 

 

Acinetobacter türlerinde aminoglikozid direnci 3 mekanizma ile gerçekleşir: 

1- Ribozomlarda oluşan mutasyonlar sonucu ribozomal hedeflerde değişiklik 

gelişebilir. Bu mekanizma oldukça nadirdir, streptomisine dirençli klinik Pseudomonas 

izolatlarında bildirilmiştir (20, 30, 31). 

2- Đlacın hücreye girişi ve birikiminde azalma ve aktif atım pompaları yolu ile 

direnç gelişebilir. Bu mekanizma solunum zinciri ve lipopolisakkarit değişiklikleriyle 

birliktedir ve tüm aminoglikozidlere karşı çapraz direnç oluşturmaktadır (30, 32).  
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3- En önemli direnç mekanizması ise, aminoglikozidleri değiştiren enzimlerle, 

bu antibiyotiklerin amino yada hidroksil gruplarının enzimatik olarak değiştirilmesiyle 

olur. 

Aminoglikozidleri değiştiren enzimler sıklıkla plazmid kontrolünde 

sentezlenmekte ve bu enzimlerin sentezinden sorumlu olan genler transpozonlarla 

taşınabilmektedir. Bir aminoglikozid molekülü birden fazla bölgede değişikliğe 

uğrayabilir ve bir enzim birçok aminoglikozid molekülünü değiştirebilir (20, 33). Vila 

ve ark. A. baumannii suşlarında en sık amikasini değiştiren APH(3)-VI ve gentamisini 

değiştiren AAC(3)-I enzimlerini saptamışlardır (34). 

 Kinolon grubu antibiyotiklere karşı direnç hedef enzimlerdeki mutasyonlara, 

geçirgenlikte azalmaya veya antibiyotiğin aktif atılımına bağlı olabilmektedir. Bu 

mekanizmaların tümü kromozom kontrolündedir (35). Acinetobacter türlerine karşı 

kinolonlar 1988’li yıllara kadar oldukça etkili iken günümüzde dirençli kökenler ön 

plandadır (36). DNA giraz ve topoizomeraz IV’teki yapısal değişiklikler kinolon 

direncine yol açmaktadır, bu da gyrA ve parC genlerinde mutasyonlar sonucu ortaya 

çıkar. Bu mutasyonlar sıklıkla enzimin amino ucundaki bir bölgede oluşmaktadır; bu 

bölgeye ‘kinolon direncini belirleyen bölge’ denilmektedir. Böylece kinolonların enzim-

DNA kompleksine afiniteleri azalır (37). Kinolonlar, Gram negatif bakterilerde hücre 

içine dış membrandaki porinlerden veya fosfolipitten difüzyonla girmektedir (38). 

Acinetobacter türlerinde porin sayısı az ve küçüktür, bu nedenle dış membran 

geçirgenliği E.coli’dekinin %1-3’ü kadardır. Mutasyonlarla belirli porinlerin kaybı bu 

geçirgenliği daha da azaltmaktadır; ancak porin kaybı tek başına yeterli değildir. Son 

yıllarda direnç gelişiminde porinlerdeki azalma ile birlikte atım pompalarının da gerekli 

olduğu saptanmıştır (31, 39).  

A. baumannii’nin porin kanalları iyi karakterize edilmediği halde, bakteriyel 

porin proteinlerinin sentezinin azalması veya mutasyonları, beta-laktam 

antibiyotiklerinin periplazmik alana geçişini engelleyip, antibiyotik direncine yol 

açabilir (17). 

Bakteriyel efluks pompalarının aşırı çalışması, periplazmik alanda beta-laktam 

antibiyotiklerinin konsantrasyonunu azaltabilir. Acinetobacter’de klinik direnç 

oluşturmak için efluks pompaları genelde AmpC beta-laktamazlarının veya 

karbapenemazların aşırı ekspresyonuyla bağlantılı olarak etki eder. Efluks pompaları, 
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beta-laktam antibiyotiklerini uzaklaştırmanın yanı sıra kinolonları, tetrasiklinleri, 

kloramfenikolü, dezenfektanları ve tigesiklini etkin biçimde dışarı atar (17, 40). 

 Gram negatif bakterilerdeki kromozomal beta-laktamazların miktarları, sentez 

yolu ve dirençteki rolleri farklılık göstermektedir. Acinetobacter türlerinde bulunan 

kromozomal enzimlerin büyük çoğunluğu Ambler sınıf C içerisinde yer almakta ve 

sefalosporinaz aktivitesi göstermektedir. Bu beta-laktamazlar penisilin ve 

sefalosporinlere direnç gelişiminden sorumludur. Yapılan çalışmalarda A. baumannii 

izolatlarının %98’inde sefalosporinaz aktivitesi saptanmıştır (39). Plazmidlerce 

kodlanan enzimler sınıf A, B ve D beta-laktamazlar içerisinde yer almaktadırlar (41). 

Bunlar içerisinde Ambler sınıf A’da yer alan TEM-1 ve TEM-2 beta-laktamazların 

varlığı Acinetobacter türlerindeki beta-laktam direncinden büyük ölçüde sorumlu 

tutulmaktadır (42, 43). 

Ambler sınıf A’da yer alan PER-1 enzimi ilk kez 1996 yılında Türkiye’de 

saptanmış ve PER-1 enzimi taşıyan kökenlerle gelişen infeksiyonlarda prognozun daha 

kötü olduğu bildirilmiştir. Bu enzim genişlemiş spektrumlu bir beta-laktamazdır 

(GBSL). Geniş spektrumlu sefalosporin ve gentamisin direncinden yüksek düzeyde, 

amikasin direncinden düşük düzeyde sorumlu tutulmaktadır, karbapenemlere etkisiz 

veya orta derecede etki göstermektedir (44). Karbapenemler çoğu beta-laktamazlar 

tarafından hidrolize edilmezler. Acinetobacter türlerinde karbapenem ve yeni kuşak 

sefalosporinleri hidrolize eden metallo-beta-laktamazlar tanımlanmıştır (IMP, VIM). Bu 

enzimler plazmidlerce kodlanan sınıf B beta-laktamazlardır (45, 46). 

Yeni tanımlanan sınıf C enzimler günümüzde Acinetobacter kökenli 

sefalosporinazlar olarak adlandırılırlar (Acinetobacter-Derived Cephalosporinases 

(ADCs) ) ve yeni yapılan çalışmalarda yedi adet ADC AmpC geni tanımlanmıştır (41). 

AmpC beta-laktamazlar, tüm A.baumannii’ye özgü, kromozomal olarak 

kodlanmış sefalosporinazlardır. Genelde bu tür ß-laktamazlar, klinik olarak fark 

edilebilir dirence neden olmayan düşük düzeyde bir salgılanmaya sahiptir. Bununla 

birlikte, AmpC geninin yanında bir promotor insersiyon dizisi olan ISAba1’in 

eklenmesi, beta-laktamazların üretimini artırarak, sefalosporinlere karşı tedaviyi 

sınırlandıran bir dirence neden olur (47). 
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Doğal veya kazanılmış direnç mekanizmaları nedeniyle bu infeksiyonların 

tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır (21). Özellikle üçüncü kuşak safalosporinlerin 

yaygın kullanımının, karbapenemlere dirençli suşların ortaya çıkmasına neden olduğu 

bildirilmiştir (28). Đmipeneme dirençli A.baumannii kökenlerinde kromozomal OXA-24 

enziminin varlığı gösterilmiştir. Bu enzim Ambler sınıf D’de yer almakta ve 

karbapenemleri hidrolize etmektedir (30). Klinik olarak en fazla sorun yaratan nokta, 

karbapenemlere direnç gösteren metallo- beta-laktamazlar ve serin dahil Acinetobacter’ 

in edinilmiş beta-laktamazları olmuştur (30). 

Yakın tarihli bir çalışmada, Acinetobacter genomunda 45 direnç geni içeren bir 

“direnç adası” tanımlanmıştır (48).  Direnç adaları, büyük bir genomik bölgede bir 

mozaik dağılımında yer alan bir veya birden fazla virulans geninden oluşur (49). 

2.2.7. Acinetobacter Đnfeksiyonlarında Kombine Antibiyotik Kullanımı 

Aminoglikozid ve tikarsilin veya piperasilin kombine tedavisi sinerjistik olup 

ciddi infeksiyonlarda etkili olabilmektedir. Çoklu dirençli Acinetobacter 

infeksiyonlarında, ampisilin veya sefoperazon ile sulbaktam kombinasyonunun klinik 

etkinliğini gösteren birçok çalışma mevcuttur. Çoklu dirençli Acinetobacter 

infeksiyonlarına etkili olduğu gösterilen diğer bir antibiyotik kolistindir (18). 

Acinetobacter türlerine etkili ilaçlar; ampisilin-sulbaktam, amoksisilin–

klavulanat, tikarsilin-klavulanat, piperasilin-tazobaktam, üçünçü ve dördüncü kuşak 

sefalosporinler, meropenem, imipenem, kinolonlar, kloramfenikol, rifampisin, 

aminoglikozidler, trimetoprim- sülfametoksazol, doksisiklin ve kolistindir (1 ,6). 

Ancak A. baumannii infeksiyonlarının tedavisi, bu mikroorganizmanın birçok 

antibiyotiğe direnç kazanmış olmalarından dolayı son derece güçtür. Karbapenemler, 

sulbaktam, kolistin ve tigesiklin en etkili antibiyotiklerdir (1, 4, 6). Ancak bakterinin 

tedavi esnasında hızla direnç geliştirebilme olasılığı ve tedavide yeterince başarı 

sağlanamaması nedeniyle tedavinin tek bir antimikrobiyal ajan kullanılarak yapılması 

önerilmemektedir. En sık tercih edilen kombinasyon, düşük direnç oranları ve in vitro 

sinerji göstermesinden dolayı imipenem+aminoglikozid, seftazidim + aminoglikozid 

veya florokinolon, imipenem+siprofloksasin, sefoperozon+sulbaktam 

kombinasyonlarıdır (50). 
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Çoğul ilaca dirençli A. baumannii için yapılan in vitro çalışmalarda polmiksin B 

veya kolistin+ imipenem veya rifampin veya azitromisin; polimiksin veya kolistin 

+imipenem + rifampin; rifampin+ azitromisin; sulbaktam+ rifampin veya azitromisin 

veya kinolon kombinasyonlarının etkinliği gösterilmiştir (17). Kombinasyon 

tedavilerinde in vitro sinerji testleri yol gösterici olabilir (13). 

2.3.  Pseudomonas Cinsi Bakteriler 

Pseudomonas’ lar, çevre koşullarına kolay adapte olması, değişik virulans 

faktörleri içermesi ve antimikrobiyallere karşı hızlı direnç geliştirmesi nedeniyle klinik 

olarak önemli fırsatçı patojenlerdendir. Hastane infeksiyonlarından en sık sorumlu 

üçüncü patojen olma özelliğinin yanısıra nonfermentatif bakteriler arasında en sık izole 

edilen bakterilerdir. Özellikle, yoğun bakım üniteleri ile nötropenik hastaların izlendiği 

bölümlerde gelişen hastane infeksiyonlarında sorumlu etken olarak genellikle 

Pseudomonas’ lar ön plana çıkmaktadır (51). 

Pseudomonas cinsi, Pseudomonadaceae ailesinde yer alan Gram negatif, basil 

morfolojisinde bakterileri kapsar. Doğada, toprakta ve suda oldukça yaygın olarak 

bulunurlar (52). Azot döngüsünde önemli rol oynarlar. Pseudomonas’lar katalaz ve 

oksidaz pozitif, şekerleri oksidasyon yoluyla parçalayabilen ancak fermentasyon 

yapmayan bakterilerdir, o nedenle nonfermentatif gram negatif basiller arasında yer 

alırlar (30). 

Pseudomonas cinsi büyük ve kompleks bir Gram negatif bakteri cinsi olup 

klinik ve çevresel açılardan dikkate alınması gereken pek çok türü içerir. Đlk kez Midula 

tarafından 1894’te tanımlanan Pseudomonas cinsi tür düzeyinde tanımlama 

metodlarındaki gelişmelere bağlı olarak pek çok kez revizyona uğramıştır. 

Pseudomonas cinsinin, 1970’lerin başında gerçekleştirilen ribozomal RNA-DNA 

hibridizasyon çalışmaları sonucunda birbirinden bağımsız beş gruptan oluştuğu 

belirlenmiştir. Pseudomonas Proteobacteria’ların gama alt sınıfında olup rRNA 

homoloji grup I’dir. rRNA homoloji grup II’de Burkholderia türleri; grup III’de 

Comamonas, Acidovorax ve Hydrogenophaga cinsleri ; grup IV’de, Brevindumonas 

türleri ve grup V’de, Stenotrophomonas ve Xanthomonas cinsleri yer alır. Günümüzde 

Pseudomonas cinsi içinde 160 tür bulunur ve bunlar içinde sadece 12 tür klinik öneme 

sahiptir (53). 
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Klinik hastalıklarla ilişkili Pseudomonas türlerinin çoğu belirgin bir heterojenite 

göstermektedirler ve biyovar veya genomovarlara bölünmüştürler. Genomovarlar tür 

düzeyinde tanımlanma gerektiren, ancak fenotipik tanımlayıcı özellikleri bulunmayan 

genetik olarak farklı gruplar olup, DNA-DNA yeniden birleşme deneyleri ve 16S rRNA 

gen sekansı ile birlikte kemotaksonomik total yağ asidi analizi ve total protein patern 

analizi ile tanımlanmaktadırlar (53). 

Bilinen tüm türler içerisinde genetik düzeyde en yüksek farklılık gösteren tür P. 

stutzeri olup en az 18 genomovara sahiptir ve klinik izolatlar genellikle genomovar 1 ve 

2 içinde yer alır. 

Pseudomonas fluorescens A, B, C, D, E, F ve G biyotiplerine (A’dan E’ye kadar 

olan biyotipler biyovar I, II, III, IV ve V olarak da anılmaktadır) ayrılmıştır. Biyotip B 

P. marginalis olarak tekrar sınıflandırılmıştır. Biyotip D ve E artık P. chlororaphis 

adıyla tek bir tür olarak birleştirilmiştir ve floresan Pseudomonad grubu üyesi olarak 

kabul edilmemektedir (53). Pseudomonad’ların fenotipik sınıflandırılması tablo 2.2’ de 

sunulmuştur. 

Özellikle bitki, toprak, biyoteknoloji ve deniz bilimleri açısından önem taşıyan 

P. stutzeri, P. fluorescens ve P. putida türlerinde yoğun bir heterojenite izlenmektedir. 

Klinik tıp açısından kısıtlı öneme sahiptirler. Polifazik sınıflandırmadaki ilerlemelere 

bağlı olarak yeni değişikliklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır ancak klinik 

laboratuvarlar bu değişiklikleri izleyerek bu türleri daha önemli olan diğer 

Pseudomonas türlerinden ayırabilmelidir (53). 
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Tablo 2-2 : Pseudomonad’ların fenotipik sınıflandırılması (54). 

Pseudomonadların Fenotipik Sınıflandırılması 
RNA Grup I 

Fluorescent Grup 
Pseudomonas aeruginosa  

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas putida  

Stutzeri grup 
Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas mendocina 

CDC grup Vb-3 
Alkaligenes grup 

Pseudomonas alkaligenes 

Pseudomonas pseudoalkaligenes 

Pseudomonas cinsi grup 1 
rRNA Grup II 

Pseudomallei Grup (kolistin dirençli grup) 
Burkholderia mallei  

Burkholderia pseudomallei 

Burkholderia cepacia kompleks 

Burkholderia gladioli 

Pandoraea cinsi 

Ralstonia cinsi 

Cupriavidus cinsi 

rRNA Grup III 
Zayıf oksidaz pozitif grup 

Comomonas acidovorans 

Comomonas terrigena 

Comomonas testosteroni 

Acidovorax delafieldi 

Acidovorax facilis 

Acidovorax temperans 

Lautropia mirabilis 

CDC WO-1 
rRNA Grup IV 

Diminuta grup 
Brevindumonas diminuta 

Brevindumonas vesicularis 

rRNA Group V 
Stenotrophomonas maltophilia 

Sarı Pigmentli Grup 
Pseudomonas luteola 

Pseudomonas oryzihabitans 

Spingomonas paucimobilis 

H2S Pozitif Grup 
Shewanella putrefaciens 

Shewanella algae 
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2.3.1. Morfoloji ve Üreme Özellikleri 

P. aeruginosa; çomak şeklinde, hareketli, yaklaşık olarak 0.6X2 µm 

boyutlarında Gram negatif bakterilerdir. Genelde  tek tek bazen de kısa zincirler halinde 

görülürler. Düz veya hafif kıvrık olabilirler. Spor oluşturmazlar. Tek veya çoklu polar 

flajellaları  ile genellikle hareketlidirler. Diğer Pseudomonas türlerinde birden fazla 

flajella bulunabilir (52, 53). Tablo 2.3’ de Pseudomonas identifikasyonunda kullanılan 

temel gereksinimler sunulmuştur. 

 Laboratuvarlarda triptik soy, koyun kanlı, çikolatamsı, Mueller Hinton, endo ve 

Mac-Conkey agar gibi besiyerlerinde 30-37ºC’ de kolaylıkla üreyebilir; 42 ºC’de 

üreyebilme özelliği diğer Pseudomonas türlerinden ayrılmasında önemlidir (53, 55). P. 

aeruginosa düşük sıcaklıklarda üreyemese de yüksek ısıda kolaylıkla üreyebilir. 

Aslında  bütün Pseudomonas türleri yavaş da olsa 44°C ‘de üreyebilmektedir (56). 

 

Tablo 2-3 : Pseudomonas Đdentifikasyonunda Kullanılan Temel Kriterler (54). 

Pseudomonas Đdentifikasyonunda Minimum Gereksinimler 
Đdentifikasyon aşağıdaki maddeler esas alınarak yapılır: 
1. Gram negatif çomak  
2. Oksidaz pozitif 
3. Tipik koku (üzüm veya sabun benzeri koku)  
4. Ayırt edilebilir koloni morfolojisi 

a.Kanlı ve çikolatamsı agarda metalik parlaklık veren geniş koloniler, mukoid, girintili çıkıntılı, 
pigmentli (piyosiyanin) ve çoğunlukta beta hemoliz yapan koloniler 

b.MacConkey agarda yeşil pigmentli yada metalik parlaklık gösteren laktoz negatif koloniler 

Dikkat edilecek hususlar: 

1. Bazı Aeromonas izolatları tipik kokuları dışında P.aeruginosa'ya benzer ama indol-pozitif olmaları 
ayırt edicidir ( P. aeruginosa indol-negatif). 

2. Kistik fibroz hastalarından izole edilen bazı Burkholderia cepecia türlerinin morfolojileri 
P.aeruginosa'ya benzer. 

 

Jessen O. (56) en az 5 tip P. aeruginosa morfolojisi tanımlamıştır. Bunlar :  

1-) Yuvarlak düzgün, parlak ve dışbükey koloniler yarı saydam homojen ve beyazımsı 

gri renktedirler. Bu tarz koloniler nemli ve gevşektirler.  

2-) Düzensiz , girintili çıkıntılı kolonilerdir. 
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3-) Kuru, yassı ve dairesel olan bu koloni morfolojisinde bakteriler hemen her zaman 

opak ve granüllüdürler. 

4-) Mukoid koloniler. Genellikle diğer koloni tiplerinden daha büyük ve dış bükeydirler. 

Düzgün, nemli ve parlak yüzeyleri vardır. Bunlar da hemen her zaman opak, homojen 

ve beyazımsı veya gri-yeşil renktedirler. 

5-) Buruşuk koloniler. Genellikle diğer koloni tiplerinden daha küçük, dairesel ve kuru 

yüzeylidirler. Bu tarz koloniler opak, granüllü gri ve yeşil görünümündedirler. 

Zorunlu aerobdur. Organik üreme faktörlerine ihtiyacı yoktur. Hafif alkali ortam 

üremelerini kolaylastırır. Genellikle kanlı agarda beta hemoliz yaparlar (şekil 2.2), tipik 

yeşil metalik parlaklık olustururlar. MacConkey Agar’da mavi-yesil röfle vererek 

ürerler. Đzolasyon için besiyerleri 24-48 saat inkübe edilirler (53). 

 

  

Şekil 2-2 : P. aeruginosa A: kanlı agarda, B: triptik soy agarda kolonileri. 

 

Birçok Pseudomonas türü pigment üretir (56). Pyoverdin (yeşil –sarı) ve 

piyosiyanin (mavi) adı  verilen floresan pigmentler nötral ve alkali  pH’da mavi veya 

yeşilimsi mavi olarak görülürler. ‘Aeruginosa’ adı bu pigmentten dolayı verilmiştir. 

Söz konusu pigmentler uzun dalga boylu UV ışığında  (Wood lambası ile) floresan 

verirler. Bunun yanında piyorubin (koyu kırmızı) veya piyomelanin (kahverengi-siyah) 

pigmentleri yapan suşlar da vardır. Piyosiyanin varlığı P. aeruginosa için özgün, ayırıcı 

bir özelliktir. Ayrıca kültürdeki tatlı üzüm benzeri koku da P. aeruginosa’yı  identifiye 

etmede ve doğrulamada aynı derecede özgündür. Bu kokuyu 2-aminoasetofenon 

vermektedir (56, 57). 
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2.3.2.  Biyokimyasal Özellikler 

P. aeruginosa glikoz, ksiloz gibi şekerlere oksidatif etki gösterirken, maltoz, 

laktoz ve sakkaroza etkisizdir. Nitratı nitrite indirgeyerek nitrattan gaz oluşturur (50, 

57). 

P. aeruginosa oksidaz pozitif olması ve glikozu fermente etmemesi ile 

Enterobacteriaceae’den ayrılır. Katalaz ve L-arginin dihidrolaz oluşturur; lizin 

dekarboksilaz ve ornitin dekarboksilaz oluşturmaz; indol ve H2S üretmez (şekil 2.3). 

Metil kırmızısı ve Voges-Proskauer reaksiyonları negatiftir; potasyum  siyanüre 

dirençlidir. Hem konakta, hem de kültür ortamında hidrosiyanik asit yapma özelliğine 

sahiptir. P. aeruginosa ve P. fluorescens aynı cinsin diğer türlerine etki eden 

bakteriyosin oluştururlar (52, 53, 55, 56).      
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Tablo 2-4 : Pseudomonas spp. bakterilerin biyokimyasal ve üreme özellikleri (54) 
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2.3.3.  Patogenez ve Virulans 

P. aeruginosa’nın yapısal bileşenleri, toksinler ve enzimler gibi birçok virülans 

faktörleri vardır. Buna ek olarak Pseudomonas tarafından kullanılan taşıyıcı bir sistem 

olan tip III salgı sistemi, konak hücre içine  toksinleri enjekte etmekte etkilidir. Virulans 

faktörlerinin çeşitliliğine rağmen çalışmalar Pseudomonas cinsinin hastalığı oluşturması 

için birçok faktörün birlikte çalışması gerektiğini göstermektedir (52). Ekzotoksinler, 

endotoksinler, pili, flagella, proteazlar, fosfolipazlar, demir bağlayıcı proteinler, 

eksopolisakkaritler, biyofilm oluşturma yeteneği ve piyosiyanin oluşturmakta dahil 

hemen hemen bakteriyal virulans sistemlerinin bir çoğu bu bakteride bulunmaktadır 

(tablo 2.5). P. aeruginosa virulans faktörlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı nedeniyle 

insan için zorlu bir patojendir (52). 

Adezinler: Konak hücreye bağlanma, infeksiyonun başlaması için çok 

önemlidir. Bu bağlanmanın (adherens) olması için P. aeruginosa yüzeyinde en az dört 

yapı unsuru bulunmaktadır: (1) Flagella, (2) Pili, (3) Lipopolisakkarit (LPS), (4) 

Alginat. Flagella ve pili ayrıca Pseudomonas’ın hareketinden, lipopolisakkarit bileşeni 

lipit-A’da endotoksin aktivitesinden sorumludur.  
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Tablo 2-5 : Pseudomonas aeruginosa virulans faktörleri (58). 

Pseudomonas aeruginosa Virulans Faktörleri 

Yerleşim Yeri  veya 
Sınıfı  

Örnek Aktivite/ Hastadaki Etkisi 

Hücre yüzeyi alginat Opsonizasyonla öldürmeye karşı direnç 
  

  LPS Endotoksik,antifagositik etki. Önceden 
oluşmuş antikorlardan kaçınma 
  

  Pili Hareket; biyofilm oluşumu;konak dokulara 
bağlanma 
  

  Flagella Hareket; biyofilm oluşumu;konak hücreye ve 
musin komplekslerine bağlanma 
  

  Tip III sekresyon 
faktörleri 

PcrG, PcrV,PcrH,PopB ve PopD proteinleri 
tip III salgı sistemleri için enjeksiyon köprüsü 
oluştururlar. 
  

Dış membran  Siderofor reseptörleri Bakterinin büyümesi ve canlılığını devam 
ettirmesi için demir sağlar. 
  

 Efluks Pompası Antibiyotikleri uzaklaştırır. 

Tip III salgı sistemi ExoS; ExoT; ExoU; ExoY Sitotoksitite (Exo U); Aktin iskeletini bozar 
  

Salgısal proteaz Las A proteaz; Las B 
elastaz; alkalin proteaz; 
proteaz IV 

Hastanın immun sistem elemanlarını ve 
matriks proteinlerini bozar. 
 
  

Demir elde edilmesi  Piyoverdin Bakterinin kullanması için konağın demirini 
bağlar. 
  

Salgısal toksinler Ekzotoksin A ; 
hemolizinler; 
ramnolipidler 

Protein sentezini inhibe eder; lökositleri 
öldürür; kırmızı kan hücrelerini hemolize 
uğratır. 
  

Salgılanan oksidatif 
faktörler 

Piyosiyanin; 
ferripiyosenin 

Epitel hücre fonksiyonlarını bozar; reaktif 
oksijen cinsleri üretir: H2O2; O2 

  
Quorum sensing  LasR / Las I; RhIR/RhII 

PQS 
Biyofilm oluşumu; virulans faktörlerinin 
salgılarının düzenlenmesi 
  

LPS, lipopolisakkarit; PQS, Pseudomonas kinolon sistem  

 

Bakteriyel yüzey üzerinde bir kapsül içinde bulunan ve eksopolisakkarit olan 

alginat, organizmayı fagositoz ve antibiyotiklerin etkisinden korur. Bu mukoid 

polisakkaritin üretimi karmaşık bir sistem sonucu olmaktadır. Uzun süre mukoid P. 

aeruginosa kolonizasyonuna eğilimli kistik fibroz veya diğer kronik solunum yolu 
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hastalıkları olan hastalarda, alginat polisakkarit üretim kontrol genleri aktif hale 

geçmişlerdir (52). 

Salgılanan toksin ve enzimler: 

Ekzotoksin A (ETA)  P. aeruginosa patojenik suşları tarafından üretilen en 

önemli virulans faktörlerinden biridir. Bu toksin Corynebacterium diphtheriae 

tarafından üretilen difteri toksini gibi, ökaryotik hücrelerde peptid zincirinin uzamasını 

engelleyerek protein sentezini bozar. Ancak bu iki organizma tarafından üretilen 

toksinler yapısal ve immünolojik olarak farklılık gösterir ve ekzotoksin-A difteri 

toksininden daha az etkilidir (52).  Hayvanlarda çok küçük miktarlarının öldürücü 

olduğu gösterilmiştir. Toksin pozitif suşlarla infekte kişilerde mortalite, toksin negatif 

suşlarla infekte olanlara göre daha yüksek olmaktadır. Endotoksin bütün Gram-negatif 

bakterilerde bulunmasına karşın, ekzotoksin A klinik örneklerden izole edilen P. 

aeruginosa için spesifiktir (55).  

P. aeruginosa tarafından üretilen mavi bir pigment olan piyosiyanin, süperoksit, 

hidrojen peroksit ve diğer toksik oksijen formlarının üretimini katalize eder (52). 

Yeşil-sarı bir pigment olan piyoverdin metabolizmada kullanılmak üzere demir 

bağlayan bir siderofordur. Ayrıca bu pigment ekzotoksin A olmak üzere diğer virulans 

faktörlerinin sekresyonunu düzenler (52). 

Las A ve Las B adı verilen iki enzim birlikte etki ederek elastini parçalar. Bu 

durum elastin içeren dokularda hasara neden olarak yaygın P. aeruginosa infeksiyonu 

ile ilişkili hemorajik lezyonların ve akciğer parankim hasarının oluşumuna yol açar. Bu 

enzimler ayrıca akut infeksiyonlarda kompleman elemanlarını parçalar ve nötrofil doku 

hasarını inhibe eder. Kronik Pseudomonas infeksiyonları, Las A ve Las B’ye karşı 

antikor oluşumu ve immun komplekslerin infekte dokuda birikmesi ile karakterizedir. 

Elastazlar gibi alkalin proteazlarda doku hasarına ve P. aeruginosa’nın yayılımına 

neden olurlar. Alkalin proteazlar ayrıca konak immun yanıtı ile etkileşime girerler (52). 

P. aeruginosa iki hemolizin oluşturur. Biri ısıya duyarlı fosfolipaz C ve diğeri 

ısıya dayanıklı ramnolipid. Her ikisi de sinerjistik etki ile lipidleri ve lesitini parçalar. 

Proteazlar gibi hemolizinler de doku invazyonuna katkıda bulunur. Ancak bu etkilerini 

konak dokusuna sitotoksik etkileri ile yapar (55). Fosfolipaz C’nin kistik fibrozlu 

hastalarda solunum yollarının kolonizasyonunda önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. 
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Bu enzimin solunum ve idrar yolları infeksiyonundaki kesin rolü, hemolizin üretimi ve 

hastalık arasında önemli bir ilişki saptanmasına rağmen belirsizdir (52). 

P. aeruginosa tarafından üretilen hücre dışı toksinler ekzoenzim S ve T’dir. Bu 

enzimlerin adenozin difosfat (ADP) ve riboziltransferaz aktivitesine sahip oldukları 

bilinmektedir ve tip III salgı sistemi proteinleri hedef ökaryotik hücre içine 

salgılandığında, bakteri yayılımına, doku  invazyonuna ve nekroza neden olan epitel 

hücre hasarı meydana gelir. Bu sitotoksisite aktin ile düzenlenir (52). 

Antibiyotik Direnci : 

P. aeruginosa ‘nın birçok antibiyotiğe doğal direnci vardır. Ayrıca tedavi 

sırasında daha da dirençli suşlar meydana gelebilir. Çok sayıda direnç mekanizması 

tanımlanmasına rağmen porin proteinlerinin mutasyonu en önemli direnç 

mekanizmasıdır. Antibiyotiklerin hücre içine nüfuz etmeleri dış membran üzerindeki 

porlar sayesinde olur. Bu porların duvarlarını oluşturan proteinler hücre içine akışı 

sınırlayıcı şekilde değişirse birçok antibiyotik sınıfına birden direnç mekanizması 

gelişebilir (52). 

2.3.4. Epidemiyoloji 

Distile suda çoğalabilecek kadar minimal beslenme maddelerine ihtiyaç 

göstermesi, sıcaklık da dahil farklı fiziksel şartlara uyum göstermesi, hastanelerde 

fırsatçı patojen olarak önemli bir role sahip olmasına yol açar. Đnsanda perine, aksilla, 

kulak gibi nemli bölgelerde kolonize olması çok kolaydır. Aynı zamanda nemli ortamı 

sevmesi nedeni ile hastanelerde solunum destek sistemlerinde, temizleme 

solüsyonlarında, ilaçlarda, dezenfektan maddelerin içinde kolaylıkla ürer. 

Antibiyotiklere ve dezenfektanlara dirençlidirler. Pişmemiş sebzeler, hastane atıkları ve 

hatta hasta odalarındaki çiçekler endemik P. aeruginosa infeksiyonu için potansiyel 

kaynaklardır. Minimum beslenme gereksinimleri ve geniş bir sıcaklık aralığını (4º C -

42ºC) tolere etme özellikleri vardır (52, 55).   

Pseudomonas türleri insanların normal florasında yer alabilir. Deride %0,2, 

burun mukozasında %0-3,3, boğazda %0-6,6, dışkıda %2,6-24 oranında görülebilir. 

Hastane infeksiyonlarında önemi giderek artan bakteri, hastanede yatan yanıklı hastaların 

derilerinde, solunum cihazına bağlı hastaların alt solunum yollarında, kemoterapi alan 
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hastaların gastrointestinal sisteminde, antibiyotik alan hastalarda %50 oranında 

taşınabilmektedir (58). 

Hastane infeksiyonuna yol açan suşların toplum kökenlilerden farkı; hastane 

ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri, hastane personelinin deri ve mukozalarında 

kolonize olmaları, çeşitli yüzeylerde canlılıklarını koruyabilmeleri ve antibiyotik 

tedavilerine bazen de antiseptiklere direnç gösterebilmeleridir (59, 60). Yapısal olarak 

dirençli olması ve yeni direnç mekanizmalarını edinebilmesi, mikroorganizmaya hastane 

ortamında canlılığını sürdürebilmesi bakımından bir üstünlük sağlar (26). 

Pseudomonas’ın çevredeki bir kaynaktan izole edilmesi, kontamine bölgenin 

infeksiyonun kaynağı olduğuna dair bir epidemiyolojik kanıt olmadıkça bir anlam ifade 

etmez. Ayrıca, Pseudomonas’ın yatan hastadan izole edilmesi hastalık kanıtı olmadıkça 

antibiyotik tedavisi başlamayı gerektirmez. Başta P. aeruginosa dışındaki türler olmak 

üzere, Pseudomonas’ın klinik örneklerden izole edilmesi hastanın geçici kolonize 

olduğunu veya örneğin alınma veya laboratuvarda işlenmesi sırasında örneğin çevreden 

kontaminasyonuna işaret edebilir (52). 

2.3.5. P.aeruginosa Đnfeksiyonlarının Tedavisinde Kullanılan 
Antibiyotikler ve Tedavi Yaklaşımı  

Çok sık görülen direnç sorunları nedeniyle P. aeruginosa infeksiyonlarında 

antibiyotik kullanımı duyarlılık deneyi sonuçlarına göre yönlendirilmelidir. P. 

aeruginosa infeksiyonlarının tedavisinde tikarsilin, piperasilin ve mezlosilin gibi 

penisinler; seftazidim, sefoperazon, sefotaksim, seftriakson ve sefepim gibi 

sefalosporinler; imipenem ve meropenem gibi karbapenemler; aztreonam gibi 

monobaktamlar; amikasin, gentamisin ve tobramisin gibi aminoglikozidler; tetrasiklin 

minosiklin ve doksisiklin gibi uzun etkili tetrasiklinler; siprofloksasasin ve 

levofloksasin gibi florokinolonlar kullanılmaktadır (27, 55, 57). 

Beta laktamlar, kimyasal yapılarında ortak bir beta laktam halkası taşıyan ve 

hücre duvarı sentezini inhibe ederek antibakteriyel etki gösteren geniş bir antibiyotik 

grubudur. Beta laktam  halkasına bağlı yan zincirler ve diğer halkalara göre penisilinler, 

sefalosporinler, monobaktamlar, karbapenemler ve beta laktamaz inhibitörleri olmak 

üzere beş temel alt gruba ayrılırlar. Beta laktam antibiyotikler gerek toplum gerekse 

hastane kökenli infeksiyonların tedavisinde kullanılan antibakteriyellerin başında 

gelmektedir. Ancak bu yaygın kullanıma paralel olarak bakterilerin de yeni direnç 
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mekanizmaları geliştirdiği ve beta laktam antibiyotiklere direnç oranlarının giderek 

arttığı gözlenmektedir (61).  

2.3.6. Pseudomonas Cinsi Bakterilerde Direnç Mekanizması 

Pseudomonas cinsi bakteriler insanlarda solunum sistemi infeksiyonları, 

endokardit, bakteremi, kulak ve göz infeksiyonları, kemik-eklem infeksiyonları, merkezi 

sinir sistemi infeksiyonları, üriner sistem infeksiyonları, gastointestinal sistem 

infeksiyonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarına neden olurlar (53).  Pseudomonas 

cinsi bakterilerin oluşturduğu infeksiyonların tedavisi oldukça güçtür. Çünkü 

infeksiyonlar çoğu kez hastane ortamında meydana gelir ve etken olan kökenler birçok 

antibiyotiğe direnç kazanmıştır. Bu nedenle kullanılacak ilaç mutlaka antibiyotik 

duyarlılık sonuçlarına göre belirlenmelidir. Pseudomonas infeksiyonlarının tedavisinde 

kullanılacak etkili beta-laktam antibiyotikler piperasilin, seftazidim, sefepim, sefpirom, 

imipenem, meropenem ve aztreonamdır. Aminoglikozidler içinde gentamisine direnç en 

yüksek, amikasine ise en düşük orandadır ve tobramisinin daha iyi intrensek aktivitesi 

vardır. Florokinolonlar içinde ise siprofloksasin en etkili olanıdır (61, 65). 

P. aeruginosa’nın birçok antibiyotiğe doğal direnci vardır. Bu çoğul dirençten 

sorumlu en önemli mekanizma antibiyotiğe karşı bakteriyel dış membranda geçirgenlik 

azalması ve aktif pompa sistemi ile antibiyotiğin dışarı atılmasıdır. P. aeruginosa’da 

indüklenebilir kromozomal AmpC tipi beta-laktamaz enzimi vardır. Bu beta-

laktamazlar penisilin ve sefalosporinlere karşı dirençte önemli rol oynarlar. MexAB-

OprN pompa sisteminin aktivasyonu; florokinolonlar, penisilinler, sefalosporinler ve 

meropeneme direnç gelişmesine neden olabilir. MexCD-Oprj ve MexEF-OprM 

aktivasyonu ise aminoglikozitlere karşı direnç gelişimine neden olabilir. Florokinolon 

ve beta-laktamlara direnç gelişiminde permeabilite mutasyonları da önemli rol 

oynamaktadır. Mutasyona bağlı olarak permeabilitede azalma, karbapenemlere direnç 

gelişiminde önemlidir ve burada OprD porin kaybı sözkonusudur. OprD porini, 

karbapenemleri içeri alan fakat diğer beta-laktamları içeri almayan bir özelliğe sahiptir. 

OprD kaybı imipenem direncine ve meropeneme duyarlılık azalmasına yol açar. 

MexEF-OprN aktivasyonu OprD porin kaybına neden olur ve florokinolonlar bu pompa 

sistemini aktive ederler (15). 
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2.3.7. Pseudomonas Đnfeksiyonlarında Kombine Antibiyotik Kullanımı 

P. aeruginosa, etkin tedavisi oldukça güç olan önemli bir nazokomiyal 

patojendir. P. aeruginosa bakterileri sıklıkla β-laktamları, aminoglikozidleri, 

florokinolonları da içeren birçok antibiyotik sınıfına birden dirençlidir, bazıları ise 

sadece polimiksinlere duyarlıdır. P. aeruginosa direnç mekanizmaları farklı direnç 

enzimlerini kodlayan kromozomal ve plazmid genleri tarafından belirlenir (genişlemiş 

spektrumlu β-laktamazlarda dahil olmak üzere β-laktamazlar, karbepenemazlar vb.); 

diğer mekanizmalar bakteri duvarı geçirgenliğinde azalma, hedef değişkenlikleri ve 

aktif ilaç pompa efluks sistemidir. 

Çoklu ilaç direnci (ÇĐD) olan P. aeruginosa; aminoglikozidler, karbapenemler 

ve fluoroquinolonlara dirençli P. aeruginosa olarak tanımlanmakta ve giderek hastane 

infeksiyonu sorunu olarak ortaya çıkmaktadır (42). Genel olarak P. aeruginosa 

tedavisinde bakteriyel ajanların kombinasyonları sözkonusudur (50). P. aeruginosa 

nozokomiyal infeksiyonların önemli bir fırsatçı patojenidir. Kronik yatan hastaların 

infeksiyon veya kolonizasyonlarında çoklu dirençli suşlar önemli rol oynarlar. 

Tedavileri zordur, mortaliteleri yüksektir. P. aeruginosa infeksiyonlarının tedavisinde 

başlıca β-laktam antibiyotikler (seftazidim), aminoglikozidler (gentamisin, amikasin), 

florokinolon (siprofloksasin), karbapenem (imipenem) grubu antibiyotikler 

kullanılmaktadır. Antimikrobiyal ajanların yoğun kullanımı sonucu, organizmaların 

ilaçlara direncinin artmasının kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. P. aeruginosa 

infeksiyonlarında tedavi çeşitli antimikrobiyal ajanların kombinasyonuna 

dayanmaktadır çünkü tek bir antimikrobiyal ajan genellikle etkisizdir. En çok β-laktam 

grubu antibiyotiklerle aminoglikozidler kombine edildiğinde sinerji elde edilmektedir. 

Bu kombinasyonların etkinliği P. aeruginosa’nın β-laktam grubu antibiyotiklere artan 

direnci ve aminoglikozid tedavisi ile ilişkili toksisite nedeniyle kısıtlıdır (15). P. 

aeruginosa tedavisinde pnömoni, bakteriyemi, gibi ağır infeksiyonlarda ilk olarak beta 

laktam + aminoglikozid ya da beta laktam + kinolon kombinasyonu önerilirken üriner 

infeksiyon, basit cerrahi alan infeksiyonları gibi klinik tablolarda tek başına beta laktam 

ya da kinolonların kullanılabileceği belirtilmektedir. Aminoglikozid 

kombinasyonlarında 5-7 günlük kombinasyonlar genelde yeterli olmaktadır. Yabancı 

cisimlerin çıkartılması tedavi başarısı için önemli bir kuraldır. Özellikle pnömoni 

olgularında antibiyotiklerin yüksek dozlarda kullanılması gerektiği unutulmamalıdır (1).  
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ÇĐD ya da panrezistan P. aeruginosa varlığında ise kolistin kullanılabilecek 

farklı etkili bir antibiyotik olarak gündeme gelmektedir. Hem in vitro hem de sınırlı 

sayıda klinik deneyimler kolistinin (polimiksin) kombine olarak (karbapenem, diğer 

beta laktam, aminoglikozid, kinolon) tedavide kullanılabileceğini göstermektedir. MĐK 

değerleri ve mümkünse in vitro sinerji sonuçları ile tedavi seçenekleri belirlenip 

denenebilir (1). Bu sebepten dolayı, alternatif kombine antibiyotik araştırmaları devam 

etmektedir. 

2.4. Antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliğinin saptanması 

Đnfeksiyon hastalıklarının günlük pratiğinde antibiyotik kombinasyonları yaygın 

olarak kullanılır. Özellikle ciddi infeksiyon ve sepsis olgularında baslangıçtaki ampirik 

tedavide, polimikrobiyal infeksiyonların tedavisinde, dirençli mikroorganizmalara karşı 

sinerjist elde etmek için, dirençli mikroorganizmaların seleksiyonunu önleyerek 

insidansını düşürmek ve aminoglikozidlerde olduğu gibi, doza bağlı toksisiteyi 

azaltmak için antibiyotik kombinasyonları kullanılmaktadır. Antibiyotik 

kombinasyonlarının in vivo etkisini saptamak için, antibiyotiklerin minimal inhibitör 

konsantrasyonlarının (MĐK) belirlenmesine ve sinerji testlerinin yapılmasına ihtiyaç 

vardır (50, 62). 

2.4.1. Minimal Đnhibitör Konsantrasyon (MĐK) 

Minimal inhibitör konsantrasyon (MĐK), bakteri üremesinin gözlenemediği en 

düşük konsantrasyondaki antibiyotik titresinin ölçüm değeri olarak kabul edildiği 

antibiyotik duyarlılık testidir (62). 

2.4.2. Sinerjizm 

Antibiyotik kombinasyonlarının in vivo etkisini saptamak için kullanılan testlere 

‘in vitro sinerji testleri’ denir. Bu testlerin sonuçlarına göre kombinasyonun etkisi; 

antibiyotikler tek başlarına kullanıldıklarında elde edilen etkilerin toplamından daha 

fazla ise sinerjizmden, düşükse antagonizmden, toplamına eşitse indiferan (etkisiz) 

etkiden söz edilir (48). Sinerjinin bir diğer tanımı olarak, tek başına bir antibiyotiğin 

MĐK değerine oranla, aynı antibiyotiğin kombinasyon MĐK’inde en az dört kat düşüş de 

kullanılabilmektedir. Antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliğini ölçen testler 

temelde dört ayrı grupta incelenebilir. Bunlar; checkerboard yöntemleri, zamana bağlı 

öldürme (time-kill) yöntemleri, disk difüzyon yöntemi ve E test yöntemidir (63). 
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2.4.3. Dama Tahtası  Yöntemi 

Dama tahtası yöntemi antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkisini ölçmede 

en sık kullanılan yöntem olmuştur. Bu yöntemin kolay anlaşılabilir bir mantığının 

olması ve sonuçlarının kolay yorumlanabilmesi sık kullanımına sebep olmaktadır. 

Mikrodilüsyon yönteminin uygulanabildiği klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu 

yöntem rahatlıkla uygulanabilir. Dama tahtası yöntemi; mikrodilüsyon, makrodilüsyon 

ve agar dilüsyon yöntemleri olmak üzere üç farklı şekilde uygulanabilmektedir. 

Makrodilüsyon tekniği standart kabul edilmişse de, mikrodilüsyonun MĐK tayinindeki 

bilinen avantajları nedeniyle, dama tahtası mikrodilüsyon yöntemi en yaygın kullanılan 

teknik olmuştur (62).  

2.4.4. Zamana bağlı öldürme (Time-kill) yöntemi 

Dama tahtası  tekniğinde yalnız inhibisyon verileri elde edildiği halde, öldürme 

eğrisi tekniğiyle, denenen kombinasyonun bakterisidal aktivitesi de ölçülebilir. Bu 

nedenle bakterisidal amaçlı tedavi takipleri için daha anlamlı bir yöntemdir. Ayrıca 

dama tahtası yönteminde 16-20 saat sonunda tek ölçüm yapıldığı halde, bu yöntemde 

zamanla birlikte değişen etki dinamik olarak gösterilebilmektedir (62). 

2.4.5. Disk diffüzyon yöntemi 

Kirby-Bauer yönteminde olduğu gibi 0.5 McFarland bulanıklığındaki bakteri 

süspansiyonu petriye yayılıp, kombinasyon etkisi arastırılan iki antibiyotiğin diskleri 

yanyana yerleştirilir. Aralarındaki merkezden merkeze uzaklık, her iki disk etrafındaki 

inhibisyon zon yarıçapları toplamına eşit veya biraz üstünde olmalıdır (62). Đnkubasyon 

sonrası değerlendirmede iki zon çapının birbirine bakan tarafında genişleme yada köprü 

oluşumu sinerji olarak tanımlanmaktadır (63). 

2.4.6. E test yöntemi 

E test, Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp, Staphylococcus spp, 

Enterococcus spp. gibi Gram negatif ve Gram pozitif aerobik bakterilerin ve 

anaerobların yanısıra, Streptococcus pneumoniae ve Haemophylus spp. gibi 

mikroorganizmaların antimikrobiyal duyarlılıklarının tespiti için kantitatif bir metoddur. 

E test, dilüsyon ve diffüzyon testlerinin kombinasyonundan ibarettir. Diğer MĐK 

metodlarında olduğu gibi E test, antimikrobiyal duyarlılığı MĐK değerleri cinsinden 

direkt olarak değerlendirmektedir. Çünkü E testten elde edilen MĐK değerleri önceden 
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belirlenmiş , kesintisiz antibiyotik gradientinden elde edilir ve bu değer, diğer klasik iki 

katlı, kesintili seri dilüsyondan elde edilenlere oranla daha kesindir. E test, disk 

diffüzyon testleri gibi uygulanmasına rağmen, stabil antibiyotik konsantrasyonu 

gradienti olması nedeniyle klasik disk diffüzyon testlerinden daha duyarlı olduğu bilinir. 

E test; 5mm X 60mm ebatlarında, ince, inert ve por içermeyen plastik bir şeritten 

ibarettir. Şeritin bir yüzü MĐK değerlerinin okunduğu ve µm/ml cinsinden kalibre 

edilmiş gradientten oluşur. En üst kısmında antibiyotiği tanımlayan, iki harfli kod 

bulunmaktadır. Önceden belirlenmiş antibiyotik gradientinin üst noktasındaki 

(antibiyotik isminin yazılı olduğu uç) bölüm, maksimum konsantrasyonu; diger uç ise, 

minimum konsantrasyonu gösterir. Antibiyotik gradienti, antibiyotik cinsine bağlı 

olarak 0.002 - 32 µm/ml, 0.016 - 256 µm/ml veya 0.064 - 1024 µm/ml sınırları 

dahilinde herhangi bir antibiyotiğin kesintisiz 30 konsantrasyon serisini işaret 

etmektedir, bu da 15 seri dilüsyona denk düşmektedir. E test şeritlerinin diğer yüzünde 

ise, belirlenen antibiyotik konsantrasyonları ile kaplı yüzey bulunmaktadır. E test 

şeritleri inokule edilmiş agar plağı üzerine yerleştirildiğinde ilk 5 saniyede gradientin % 

90’ı, 30 dakikada ise, % 100’ü agar matriksine geçer. Đnkübasyon sonunda bakteriyel 

üreme görünür hale geldikten sonra şerit merkezli simetrik inhibisyon zonu olusur. MĐK 

değeri elipsin şerit ile kesiştiği noktadan µm/ml cinsinden okunur. E test MĐK 

değerlerinin (CLSI) referans dilüsyon yöntemleriyle uyumluluğu gösterilmiştir. Bu 

şekilde antibiyotiklerin MĐK değerleri ayrı ayrı saptanıp, fraksiyonel inhibisyon 

konsantrasyonları (FĐK) hesaplanarak, sinerjizm açısından yorum yapılabilmektedir (62, 

64). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda Đstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı'nın Bakteriyoloji Bilim Dalı rutin laboratuvarlarında incelenen, çeşitli 

klinik örneklerden izole edilen, çoklu ilaç direnci gösteren 12 adet Acinetobacter 

baumannii ve 11 adet Pseudomonas aeruginosa suşu kullanılmıştır. Her hastadan bir 

klinik izolat çalışmaya dahil edilmiş, aynı klinikten yakın tarihlerde izole edilen eş 

duyarlılık paternli suşlardan herhangi biri çalışmaya alınmıştır. Deney koşullarının 

standardizasyonu için P. aeruginosa ATCC 27853 standart suşu kullanılmıştır. 

 

3.1. Besiyerleri 

3.1.1. Mueller Hinton Agar (BD-USA) 

Toz haldeki Mueller Hinton agardan (BD) 36 gr tartılıp, 1000 ml damıtık suda 

çözündürülmüş ve pH 7,3 ± 0,1’e ayarlanmıştır. Daha sonra 121 °C’de 12 dakika 

otoklavda steril edilmiştir. 50 °C’ye kadar soğutulduktan sonra, 90 mm. çapındaki steril 

petrilere agar kalınlığı 4.0 ± 0.5 mm olacak şekilde dökülmüştür.   

3.1.2. Mueller Hinton Buyyon Katyon ilaveli (BD, USA) 

Toz haldeki katyon ilaveli Mueller Hinton buyyonundan (Becton Dickinson)3,3 

gr tartılıp, 150 ml damıtık suda çözdürülmüş ve deney tüplerine 5’er ml dağıtılarak 

otoklavda 121 ºC’de 15 dakika steril edilmiştir. 

3.2. Diğer malzemeler 

Çalışmada MĐK ve dama tahtası deneylerinde kolistin için polipropilen (Grenier 

Bio-one) ve diğer antibiyotikler için polisitren (LP, Italiana) U tabanlı 96 kuyuluk steril 

mikroplaklar kullanılmıştır. Besiyerlerinin, antimikrobik madde içeren çözeltilerin ve 

bakteri süspansiyonlarının mikroplaklara tatbik edilmesinde 8 kanallı (Transferpette-8, 

Brand) ve tek kanallı (Genex beta, Genex) otomatik pipetör ve pipetörlere ait steril 

plastik uçlar kullanılmıştır. 
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3.3. Đdentifikasyon ve Duyarlılık Yöntemleri 

Nonfermentatif, aerob, Gram negatif, hareketsiz, katalaz pozitif, oksidaz negatif 

diplokok veya kokobasil morfolojisinde bakteriler Acinetobacter spp. olarak 

değerlendirildi. 

Nonfermentatif, aerob, Gram negatif, hareketli, oksidaz ve katalaz pozitif, kanlı 

agarda 37 °C ve 42 °C’de üreyen, +4 °C’de üremeyen, karakteristik kokusu olan ve 

mavi-yeşil pigment yapan suşlar P. aeruginosa olarak değerlendirildi.  

Bakteriler klasik yöntemlerin yanısıra VITEC 2 tam otomatize tanımlayıcı 

sistem ile üretici firma önerilerine göre Gram negatif çomaklar için GN kartları 

kullanılarak tür düzeyinde tanımlanmış, A. baumannii ve P. aeruginosa suşları 

çalışmaya alınmıştır.  

CLSI kriterlerine göre antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diffüzyon 

yöntemi ile yapılmış, CLSI’in önerdiği sınırlara göre zon çapları ölçülmüş ve buna göre 

duyarlı (S), orta duyarlı (I) ve dirençli (R) olarak değerlendirilen klinik izolatlardan en 

az üç antibiyotik grubuna direnç gösteren A. baumannii ve P. aeruginosa suşları, 

çalışma gününe kadar Lysogeny broth içeren eppendorf tüplere alınarak, derin 

dondurucuda (-70°C) saklanmıştır. Derin dondurucudan çıkarılan suşlar çalışmadan 

önce Mueller Hinton agar besiyerine ard arda iki kez pasajlanıp, aerobik ortamda, 

normal atmosferde, 37 °C’de 18-20 saat inkübe edilmiş daha sonra taze kültür 

pasajlarından saf olarak elde edilen bakteri kolonileri deneylerde kullanılmıştır. 

3.3.1. Disk Difüzyon Yöntemi 

Bakterilerin antibiyotiklere karşı duyarlılığı Kirby - Bauer disk difüzyon tekniği 

ile CLSI döküman M2-A9 önerileri dikkate alınarak Mueller-Hinton agarda yapılmıştır. 

Saf olarak üreyen bakteri kolonilerinden 3-4 koloni steril öze ile alınarak steril serum 

fizyolojik içerisinde 0.5 Mc Farland bulanıklık sağlanacak şekilde süspanse edilmiştir. 

Bu süspansiyondan steril eküvyon ile Mueller-Hinton agar besiyerine ekim yapılmıştır. 

Plakların kurumasından sonra ticari olarak sağlanan antibiyotik diskleri (Oxoid-Fransa) 

plaklara yerleştirilmiştir. 

Çalışmamızda; piperasilin 100 µg, seftazidim 30 µg, gentamisin 10 µg, 

piperasilin-tazobaktam 10 µg, tetrasiklin 30 µg, doksisiklin 30 µg, siprofloksasin 5 µg, 

levofloksasin 5 µg, ampisilin/sulbaktam 10 µg, sefepim 30 µg, sefotaksim 30 µg, 
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seftriakson 5 µg, imipenem 10 µg, meropenem 10 µg, tobramisin 10 µg, amikasin 30 

µg, trimetoprim/sulfametaksazol 1.25 / 23.75 µg, aztreonam 30 µg, kolistin 10 µg 

antibiyotik diskleri kullanılmıştır. Her bakteri kökeni için çapı 9 cm olan iki petri 

kutusundaki Mueller Hinton besiyeri kullanılmıştır. Besiyerleri 35-37 ºC’de, 18-24 saat 

inkübe edildikten sonra inhibisyon zon çapları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar CLSI 

kriterlerine göre Tablo 3.2, 3.3 ’de belirtildiği şekilde duyarlı (S), orta duyarlı (I) veya 

dirençli (R) olarak yorumlanmıştır. 

 

Tablo 3-1 : Çalışmamızda kullanılan antibiyotikler için Acinetobacter spp. 
bakterilerin CLSI tarafından önerilen disk difüzyon duyarlılık zon çapları  
(64). 

Antibiyotik Duyarlı 
(S) mm 

Orta duyarlı 
(I) mm 

Dirençli 
(R) mm 

Piperasilin >21 18-20 <17 

Ampisilin/sulbaktam >15 12-14 <11 

Piperasilin/tazobaktam >21 18-20 <17 

Seftazidim >18 15-17 <14 

Sefepim >18 15-17 <14 

Sefotaksim >23 15-22 <14 

Đmipenem >16 14-15 <13 

Meropenem >16 14-15 <13 

Gentamisin >15 13-14 <12 

Amikasin >17 15-16 <14 

Tobramisin >15 13-14 <12 

Siprofloksasin >21 16-20 <15 

Levofloksasin >17 14-16 <13 

Trimetoprim/sülfametoksazol >16 11-15 <10 

Kolistin >13 11-12 <11 
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Tablo 3-2 : Çalışmamızda kullanılan antibiyotikler için Pseudomonas spp. 
bakterilerin CLSI tarafından önerilen disk difüzyon duyarlılık zon çapları 
(64). 

 

3.3.2. Minimum inhibitör konsantrasyon (MĐK) değerlerinin belirlenmesi 

Çalışmadaki çoğul dirençli A. baumannii ve P. aeruginosa izolatları için sıvı 

mikrodilüsyon testi uygulanarak MĐK değerleri saptanmıştır. Testte A. baumannii ve P. 

aeruginosa suşlarına amikasin, kolistin, imipenem, seftazidim, sefepim, levofloksasinin 

etkinlikleri incelenmiştir. Kalite kontrol amacıyla her iki bakteri için de referans suş 

olan P.                                                                                                                             

aeruginosa  ATCC 27823 kullanılmıştır. Sıvı mikrodilüsyon testi için önce antibiyotik 

stok çözeltileri hazırlanmıştır (66). 

 Antibiyotik stok çözeltisi, kullanılacak değerin on katı konsantrasyonunda, 

örneğin amikasin için 1280 µg/ml konsantrasyonunda hazırlanmıştır. Stok çözelti steril 

distile su ile tekrar on kat sulandırılarak 128 µg/mL konsantrasyonuna düşürülmüştür. 

Bakteriyel inokülum amacıyla 18–24 saatlik Müeller Hinton agarda üretilen A. 

baumannii ve P. aeruginosa kolonilerinden alınmış ve steril on mililitre Müeller Hinton 

buyyonuna alınarak ve 0.5 McFarland (1x108 CFU/ml) standardında bakteri inokülum 

Antibiyotik Duyarlı 
(S) mm 

Orta duyarlı 
(I) mm 

Dirençli 
(R)mm 

Piperasilin ≥ 18 - ≤ 17 

Piperasilin/tazobaktam ≥ 18 - ≤ 17 

Seftazidim 
 

≥ 18 15-17 ≤ 14 

Sefepim ≥ 18 15-17 ≤ 14 

Aztreonam ≥ 22 16-21 ≤ 15 

Đmipenem ≥ 16 14-15 ≤ 13 

Meropenem ≥ 16 14-15 ≤ 13 

Kolistin ≥ 11 - ≤ 10 

Gentamisin ≥ 15 13-14 ≤ 12 

Tobramisin ≥ 15 13-14 ≤ 12 

Amikasin ≥ 17 15-16 ≤ 14 

Netilmisin ≥ 15 13-14 ≤ 12 

Siprofloksasin ≥ 21 16-20 ≤ 15 

Levofloksasin ≥ 17 14-16 ≤ 13 
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çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözeltiler yüz kat sulandırılarak 1x106 CFU/ml bakteri 

içermesi sağlanmıştır. Yatay eksendeki ilk sıraya ait on iki kuyucuktan birincisi boş 

bırakılarak, diğerlerinin her birine steril uçlu otomatik pipet yardımıyla, 50 µl katyon 

ilaveli Mueller-Hinton sıvı besiyeri konulmuştur. Daha sonra ilk iki kuyucuğa 128 µg/ml 

konsantrasyonundaki antibiyotik stok çözeltisinden, 50’şer µl konulmuştur. Otomatik 

pipet yardımıyla ikinci kuyucuktaki 50 µl antibiyotik ilaç stok çözeltisi ve 50 µl katyon 

ilaveli Mueller-Hinton Buyyon besiyeri karıştırıldıktan sonra bu kuyucuktan 50 µl 

alınarak üçüncü kuyucuğa aktarılmış ve bu şekilde antibiyotik stok çözeltisi seri 

dilüsyonlarla seyreltilmiş, en son kuyucuktan alınan 50 µl’lik kısım dışarı atılarak son 

kuyucukta da 50 µl çözelti olması sağlanmıştır. Daha sonra, ilk sıradaki on iki 

kuyucuğun her birine, 1 x 106 CFU/ml bakteri inokülum çözeltisinden 50 µl eklenmiştir. 

Bakteri inokülum çözeltisi 1:2 sulandırılmış olduğundan her kuyucukta 5x105 CFU/ml 

yoğunluğunda bakteri olmuştur. Antibiyotik stok çözeltisi, ilk kuyucukta eşit miktardaki 

besiyeri karışımından sonra 64 µg/ml olmuş ve daha sonra seri dilüsyonlarla 32 µg/ml, 

16 µg/ml, 8 µg/ml, 4 µg/ml, 2 µg/ml, 1 µg/ml, 0.5 µg/ml, 0.25 µg/ml, 0.12 µg/ml, 0.06 

µg/ml konsantrasyonlarına seyreltilmiştir. 

Pozitif ve negatif kontrol kuyucukları mikroplakta iki yatay sırada 

oluşturulmuştur. Seri dilüsyon işlemleri tamamlanmış mikrodilüsyon plağının kültür 

sırasında kurumaması için steril plastik kapakla kapatılmıştır. Ayrıca naylon bir poşete 

konularak buharlaşmanın önlenmesi sağlanmıştır. Etüvde aerop koşullarda 35±2 °C’de 

16-20 saat süre ile bekletilen mikroorganizmaların mikrodilüsyon kuyucuklarındaki 

üremesini tamamen inhibe eden ve çıplak gözle belirlenebilen en düşük antibiyotik 

konsantrasyonu MĐK olarak kabul edilmiştir (66). 

3.3.3. Antimikrobik maddelerin kombinasyon halinde oluşturdukları 
etkinin mikrodilüsyon dama yöntemi ile saptanması 

Dama yönteminin esası, dikey düzlemde birinci antibiyotiğin, denenen suşa 

karşı saptanan MĐK değerinin iki katı konsantrasyondaki çözeltileri bir seri kuyu içinde 

yukarıdan aşağıya doğru MĐK değerinin dört dilüsyon altına kadar, yatay düzlemde ise 

çalışmada kullanılan diğer antibiyotiğin aynı suşa karşı önceden saptanan MĐK 

değerinin iki katı konsantrasyondaki çözeltileri bir seri kuyu içinde sağdan sola doğru 

antibiyotiğin MĐK değerinin dört dilüsyon altına kadar seyreltilerek her kuyuda her iki 

antibiyotiği farklı konsantrasyondaki çözeltilerini içeren kombinasyonlarının elde 
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edilmesidir (67). Bu yönteme göre, denenen antibiyotiklere ait MĐK değerlerinin katları 

olan konsantrasyonların kullanılmasıyla iki antibiyotiğin kombinasyon halinde 

dilüsyonların elde edilişi Şekil 3.3' de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3-3 : Mikrodilüsyon dama yöntemi ile iki antibiyotiğin kombinasyon halinde 
elde edilen konsantrasyonları. 

 

 

Yukarıda açıklanan dama yöntemine göre mikroplaktaki kuyulara 

kombinasyondaki antibiyotikler uygulanarak elde edilen farklı kombinasyonlar bakteri 

suşları üzerinde denenmiştir. Bunun için MHB besiyerinde incelenecek iki antimikrobik 

etkili maddenin denenecek konsantrasyonlarının dört katı konsantrasyondaki çözeltileri 

hazırlanarak bunlardan 25 µl alınmış ve mikroplaktaki kuyulara yukarıda anlatıldığı 

şekilde tatbik edilmiştir. Daha sonra hazırlanan 1x106 CFU/ml’lik bakteri 

süspansiyonlarından 50'şer µl alınarak tüm kuyulara ilave edilmiş ve her kuyuda 100 µl 

hacminde karışım elde edilmiştir. 



37 

 

  

 

Deney yapılırken çalışma şartlarının ve besiyerinin sterilite kontrolünü yapmak 

üzere (negatif kontrol) her mikroplaktaki bir kuyuya yalnız MHB besiyeri konmuş, 

mikroplağın A sırasındaki 1 numaralı kuyu ise bakteri suşlarının üremesini kontrol 

etmek için (pozitif kontrol) kullanılmıştır. Ekim yapılan mikroplaklar steril bir kapakla 

kapatılarak buharlaşmayı engellemek üzere naylon bir kılıfın içine yerleştirilmiş ve 

35±2 °C'de 18-20 saat inkübe edilmiştir. Ertesi gün üreme görülmeyen kuyularda 

bulunan iki antimikrobik maddenin konsantrasyonları saptanmış ve sonuçlar fraksiyonel 

inhibitör konsantrasyonu (FĐK) indeksine göre belirlenmiştir (Şekil 3. 4). 

Tablo 3-4 : Mikrodilüsyon dama yöntemiyle antibiyotik kombinasyonlarının 
değerlendirilmesi (67). 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

    (a) Đndiferan      (b) Sinerjik             (c) Antagonist 

Her antimikrobik maddenin FĐK değeri üreme görülmeyen kuyudaki en düşük 

antimikrobik madde konsantrasyonunun, o maddenin tek başına aynı suşa karşı 

saptanan MĐK değerine bölünmesi ile elde edilmiştir (65). FĐK indeksi ise, her iki 

antimikrobik maddeye ait FĐK değerlerinin toplanması sonucunda elde edilmiştir. Buna 

göre, 
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A : A antibiyotiğinin B antibiyotiği ile kombinasyon halinde üremeyi durdurduğu 

kuyudaki en düşük konsantrasyonu.                  

MiKA : A antibiyotiğinin tek başına denenen suşa karşı saptanan MĐK değeri 

FiKA : A antibiyotiğinin fraksiyonel inhibitör konsantrasyonudur. 

Aynı tanımlar B, MiKB ve FiKB için de geçerlidir. 
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Buna göre çalışmada elde edilen sonuçlar FĐK indeksi esas alınarak aşağıdaki 

şekilde değerlendirilmiştir (67) 

FĐK indeksi ≤ 0.5 olan değerler sinerjik, 

FĐK indeksi 0.5< x ≤4 olan değerler indiferan (aditif), 

FĐK indeksi ≥ 4.0 olan değerler antagonist. 

Bu çalışmaya alınan 12 çoğul dirençli A. baumannii ve 11 adet çoğul P. 

aeruginosa klinik izolatında denenen beş antibiyotik kombinasyonu için 94 FĐK değeri 

hesaplanmıştır. Aditif, antagonistik ve sinerjik etkileşimler kaydedilmiştir.  

3.4. MĐK ve dama tahtası deneylerinde kullanılan antimikrobik maddeler ve 
çözeltileri 

Çalışmamızda kullanılan antibiyotikler (Sigma Aldrich) ve aktiviteleri tablo 3.5’ 

de gösterilmiştir. 

Tablo 3-5 : Kullanılan antibiyotikler ve aktiviteleri. 

Antibiyotik Aktivite (µg/mg) 

Amikasin sülfat 703 

Kolistin sülfat 789 

Đmipenem 640 

Seftazidim 982 

Sefepim 611 

Levofloksasin 994 

 

Antimikrobik etkili maddelerin stok çözeltilerini hazırlamak üzere her 

maddeden aşağıdaki formüllerden birine göre hesaplanan miktarda tartım yapılmış, 

uygun çözücü ile çözündürülmüş ve seyrelticisi ile istenen hacime tamamlanmıştır (66). 
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(A) 

 

 

(B) 

 

 

Antimikrobik maddelerden amikasin sülfatın 2560 µg/mg, seftazidim ve 

sefepimin 1280 µg/mg, kolistinin 640 µg/mg, levofloksasinin 320 µg/ml’lik 

konsantarsyonlardaki stok çözeltileri A formülüne göre hesaplanan miktarlarda tartımlar 

yapılarak hazırlanmıştır. Seftazidim dışında bu stok çözeltiler iki ay içerisinde 

kullanılmak üzere -20 °C’de saklanmıştır. Seftazidimin hazırlandıktan sonra, 25 °C’nin 

altında altı saat içinde kullanılması gerekmektedir. B formülüne göre hesaplanan 

miktarda tartılan imipenem ise günlük olarak hazırlanmıştır. Antibiyotik etkili 

maddelerin hazırlanmasında çözücü ve seyreltici olarak kullanılan çözeltiler tablo 

3.2’de gösterilmiştir (68). 

Tablo 3-6 : Deneylerde kullanılan antimikrobik maddelere ait çözücü ve sulandırıcı 
madde çözeltileri (68). 

Antibiyotik Çözücü Sulandırıcı 

Amikasin Su - 

Kolistin Su Su 

Đmipenem Fosfat tamponu, pH 7.2, 0.01 mol/L Fosfat tamponu, pH 7.2, 0.01 mol/L 

Seftazidim Sodyum Karbonat* Su 

Sefepim Fosfat tamponu, pH 6.0, 0.1 mol/L Fosfat tamponu, pH 6.0, 0.1 mol/L 

Levofloksasin 1/2 hacim su, eriyene kadar 0.1 mol/L 

NaOH damlatılır 

Su 

*:Anhidrid sodyum karbonat  tartılacak seftazidimin %10’u ağırlığında kullanılır. Sodyum karbonat, gereken suyun 
bir bölümü içinde eritilir. Antibiyotik bu sodyum karbonat çözeltisinde çözünür ve istenen hacime kadar su eklenir.  
Bu çözelti en kısa sürede kullanılmalıdır, fakat 25°C’ yi aşmayan sıcaklıkta 6 saat saklanabilir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda kullanılan izolatların ünitelere ve izole edildikleri klinik örneklere 

göre dağılımı tablo 4.1 ve tablo 4.2’de sunulmuştur. 

Tablo 4-1 : A. baumannii suşlarının izole edildiği klinikler ve kültür örnekleri. 
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Transplantasyon Ünitesi 1 1 -  -  -  -   - -  2 

GC1 Servis 1 -   - -  1 -   - 1 3 

GH2 Servis 1  - 1 1 -  -   - -  3 

ÇSH3 Poliklinik 1 -  -  -   -  - -  -  1 

ÇSH3 Hematoloji Servisi -  -  -   -  - 1  - -  1 

ĐH5 Poliklinik - -  -   - -  -  1 -  1 

ĐH5 Hematoloji Servisi -   - -  1 -  - -   - 1 

Toplam 4 1 1 2 1 1 1 1 12 
1GC: Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2GH: Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 3ÇSH: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
5ĐH: Đç Hastalıkları Anabilim Dalı 
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Tablo 4-2 : P. aeruginosa suşlarının izole edildiği kilinikler ve kültür örnekleri. 
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ÇSH1 Yoğun Bakım  -  - 3 1 -  4 

ÇSH1 Gastroenteroloji  Servis  -  - 1  - -  1 

ĐH2 Nefroloji Servis 1  -  - -  -  1 

GC3 Servis  - 1  - -  2 3 

Transplantasyon Ünitesi 1 -  - -  1 2 

Toplam 2 1 4 1 3 11 
1ÇSH: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2ĐH: Đç Hastalıkları Anabilim Dalı, GC3: Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı 

 

4.1. Suşların Duyarlılık Sonuçları 

4.1.1. Disk Difüzyon Yöntemi 

Disk difüzyon çalışmamızda şekil 4.1 ve 4.2’ de gösterilmektedir. Disk difüzyon 

yöntemiyle incelenen A. baumannii suşlarının antibiyotiklere  duyarlılıkları tablo 4.3’ 

de ve P. aeruginosa suşarının antibiyotiklere duyarlılıkları durumları tablo 4.4’ de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 4-1 : A. baumannii disk difüzyon testi. 

 

Tablo 4-3 : Çoğul dirençli A. baumannii suşlarının disk difüzyon yöntemi ile 
antibiyotiklere duyarlılıkları. 

Antibiyotik Disk difüzyon 

 Du Orta Du Di 

Đmipenem - - 12 

Meropenem - - 12 

Ampisilin / sulbaktam 1 - 11 

Piperasilin / tazobaktam - - 12 

Sefepim - 1 11 

Sefotaksim - - 12 

Siprofloksasin - - 12 

Levofloksasin - 2 10 

Kolistin 12 - - 

Amikasin 4 - 8 

Gentamisin 2 - 10 

Tobramisin 7 1 4 

Trimetoprim / sülfametaksazol - - 12 

Seftazidim - - 12 

Piperasilin - - 12 
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Şekil 4-2 : P. aeruginosa disk difüzyon testi. 

 

Tablo 4-4 : Çoğul dirençli P. aeruginosa  suşlarının disk difüzyon yöntemi ile 
antibiyotiklere duyarlılıkları. 

 

Antibiyotik Disk difüzyon 

 Du Orta Du Di 

Đmipenem 2 3 6 

Meropenem - 1 10 

Seftazidim - - 11 

Sefepim - - 11 

Gentamisin - - 11 

Amikasin 1 - 10 

Tobramisin - - 11 

Netilmisin - - 11 

Piperasilin - - 11 

Siprofloksasin - - 11 

Levofloksasin - - 11 

Piperasilin / tazobaktam - - 11 

Aztreonam - 1 10 

Kolistin 10 - 1 
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4.1.2. MĐK Yöntemi 

Đzole edilen A. baumannii suşlarının amikasin, sefepim, levofloksasin, 

imipenem, kolistin ve seftazidim için MĐK aralıkları ve duyarlılık oranlan Tablo 4.5’ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-5 : A.baumannii suşlarının MĐK değerleri (µg/ml) ve duyarlılık yüzdeleri (%). 

 MiK aralığı MiK50 MiK90 Du Orta Du Di 

CAZ 64-1024 128 1024 - - 100 

FEP 32-256 64 128 - - 100 

AN 1-256 64 128 17 8 75 

LEV 2-32 8 16 17 8 75 

CL 0.03-0.25 0.06 0.25 100 - - 

IMP 8-32 16 32 - 17 83 
MĐK: Minimum inhibitör konsantrasyon, Du: Duyarlı, Orta Du: Orta duyarlı, Di: Dirençli 

 

 

Şekil 4-3 : A. baumannii suşunun MĐK testi. 

 

Đzole edilen P.aeruginosa suşlarının amikasin, sefepim, levofloksasin, 

imipenem, kolistin, seftazidim ve aztreonam için MĐK aralıkları ve duyarlılık oranları 

Tablo 4.6’ da gösterilmiştir. 

Mikroplakdaki MĐK çalışmamız şekil 4.3 ve 4.4’de sunulmuştur. 
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Tablo 4-6 : P.aeruginosa suşlarının MĐK değerleri (µg/ml) ve duyarlılık yüzdeleri (%). 

 MiK aralığı MiK50 MiK90 Du Orta Du Di 
CAZ 2-1024 16 512 46 18 36 

FEP 32-512 64 256 - - 100 

AN 16-64 32 64 46 27 27 

   LEV 32-64 64 64 - - 100 

CL 0.125-0.5 0.25 0.25 100 - - 

IMP 2-256 8 256 45 9 46 
Mik: Minimum inhibitör konsantrasyon, Du: Duyarlı, Orta Du: Orta duyarlı, Di: Dirençli 

 

 

Şekil 4-4 : P. aeruginosa suşunun MĐK testi. 

 

 

4.1.3. Checkerboard Yöntemi 

A. baumannii suşlarına karşı dama tahtası yöntemi ile sefepim+amikasin, 

seftazidim+amikasin, kolistin+imipenem, kolistin+amikasin, kolistin+levofloksasin 

kombinasyonlarının sinerjistik aktivitesi Tablo 4.7’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 4-7 : A. baumannii antibiyotik kombinasyonlarının FĐK değerleri ve sonuçları. 

Đzolat 
No: 

AK+FEP CAZ+AK IMP+CL AK+CL LEV+CL 

FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç 

1 0,375 S 0,125 S 0,5 S 0,5 S 0,375 S 
2 0,5 S 0,75 Đ 0,25 S 1 Đ 0,75 Đ 
3 0,5 S 0,25 S 1 Đ 0,375 S 0,5 S 
4 0,5 S 0,75 Đ 0,625 Đ 1 Đ 0,75 Đ 
5 0,75 Đ 0,75 Đ 0,75 Đ 0,75 Đ 1 Đ 
6 0,375 S 0,5 S 0,5 S 0,5 S 0,5 S 
7 0,5 S 0,5 S 1 Đ 1 Đ 1 Đ 
8 0,25 S - - 0,5 S 0,375 S 0,75 Đ 
9 0,375 S - - 0,375 S 0,75 Đ 1 Đ 
10 0,75 Đ - - 0,75 Đ 1,5 Đ 2 Đ 
11 0,187 S - - 0,375 S 0,75 Đ 1 Đ 

12 0,5 S 0,5 S 0,5 Đ 0,5 S 0,375 S 

S: sinerjik, Đ: indiferan, ( - ): MĐK değerlerinin yüksekliğinden dolayı çalışmaya dahil edilmemişlerdir. 

 

A. baumannii suşlarının dama tahtası yönteminin sonuçları ve etkileşim 

oranlarının yüzdeleri tablo 4.8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4-8 : A. baumannii kombinasyonlarının etkileşim sonuçları ve oranları (%). 

A. baumannii Etkileşim Yüzde Etkileşim Yüzde 

Sefepim-amikasin  sinerjik % 83,3 indiferan % 16,7 

Seftazidim-amikasin  sinerjik % 62,5 indiferan % 37,5 

Kolistin-imipenem  sinerjik % 58,3 indiferan % 41,7 

Kolistin-amikasin  sinerjik % 41,7 indiferan % 58,3 

Kolistin-levofloksasin  sinerjik % 33,3 indiferan % 66,7 

 

 

P.aeruginosa suşlarına karşı dama tahtası yöntemi ile sefepim + levofloksasin, 

seftazidim + levofloksasin, seftazidim + kolistin, seftazidim + amikasin, kolistin + 

imipenem kombinasyonlarının sinerjistik aktivitesi Tablo 4.9’ da gösterilmiştir. 
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Tablo 4-9 : P.aeruginosa antibiyotik kombinasyonlarının FĐK değerleri ve sonuçları. 

Đzolat 
No: 

CAZ+AK IMP+CL FEP+LEV CAZ+LEV CAZ+CL 

 FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç FĐK Sonuç 
1 1 Đ 0,75 Đ - - - - - - 
2 - - 0,5 S - - - - - - 
3 0,5 S 1 Đ 0,75 Đ 1 Đ 0,75 Đ 
4 0,25 S 0,25 S 0,5 S 0,75 Đ 1 Đ 
5 0,25 S 0,75 Đ - - - - 1 Đ 
6 1 Đ 0,75 Đ 0,5 S 0,75 Đ 0,75 Đ 
7 - - 0,75 Đ 1 Đ 0,75 Đ 0,5 S 
8 0,5 S 0,5 S - - - - 0,75 Đ 
9 0,375 S 0,5 S 0,5 S 0,375 S 0,75 Đ 
10 0,5 S 0,375 S 0,75 Đ 1 Đ 1 Đ 
11 - - - - - - - - - - 

S: sinerjik, Đ: indiferan, ( - ): MĐK değerlerinin yüksekliğinden dolayı çalışmaya dahil edilmemişlerdir. 

 

P. aeruginosa suşlarının dama tahtası yönteminin sonuçları ve etkileşim 

oranlarının yüzdeleri tablo 4.10’da sunulmuştur. 

 

Tablo 4-10 : P.aeruginosa kombinasyonlarının etkileşim sonuçları ve oranları (%). 

 Etkileşim Yüzde Etkileşim Yüzde 

Seftazidim-amikasin  sinerjik % 75 indiferan % 25 

Kolistin-imipenem  sinerjik % 50 indiferan % 50 

Kefepim-levofloksasin  sinerjik % 50 indiferan % 50 

Keftazidim-levofloksasin  sinerjik % 16,7 indiferan % 83,3 

Keftazidim-kolistin sinerjik % 12,5 indiferan % 87,5 
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5. TARTIŞMA 

P.aeruginosa ve A. baumannii çoğul dirençli nozokomiyal patojenler olarak 

sıklıkla karşılaştığımız nonfermentatif bakterilerdir. Bu tip çoğul dirençli bakterilerle 

oluşan infeksiyonlarda tedavi maliyeti ve hastanede kalış süresi uzamakta, daha da 

önemlisi mortalite artmaktadır. Direnç gelişimini önlemek ve sinerjik etki sağlamak 

amacı ile bu etkenlerle oluşan infeksiyonların tedavisinde antibiyotik  kombinasyonları 

tercih edilir (6). 

Ciddi infeksiyonların ampirik tedavisinde geniş spektrum sağlamak, 

polimikrobiyal infeksiyonları tedavi etmek, sinerjik etki sağlamak, direnç gelişimini   

önlemek   veya   toksisiteyi   azaltmak   amacıyla   sıklıkla   kombine antibiyotik 

tedavisine başvurulmaktadır. Sinerjik antibiyotik kombinasyonlarına monoterapi ile 

başarısızlık ve/veya direnç gelişme prevalansının yüksek olduğu durumlarda da 

başvurulmaktadır (69).  

Bir kombinasyonun bakteri üzerine olan etkisi in-vitro deneylerle saptanabilir. Bu 

amaçla; dama tahtası yöntemi, zamana bağlı öldürme yöntemi, disk difüzyon yöntemi, E-

test yöntemi kullanılabilir. Karşılaştırılmalı çalışmalarda sonuçlar dört yöntemin de 

birbiriyle uyumlu olduğunu göstermektedir. E-test yönteminin kolay uygulanabilirliği, 

kısa zamanda çalışılabilmesi avantajlarıdır. Ancak test maliyetinin oldukça yüksek 

olması en önemli dezavantajı oluşturmaktadır (70).  Zamana bağlı  öldürme kinetiği 

yönteminde denenen kombinasyonun bakterisidal aktivitesi ölçülebilir. Fakat az sayıda 

kombinasyon denenebilir. Dama tahtası yönteminde de üreme olmayan tüp ya da 

kuyucuklardan yayma yapılarak bakterisidal etki ölçülebilir. Ayrıca bu yöntemde çok 

sayıda kombinasyon ve konsantrasyon denenebilir. Dama tahtası yöntemi antibiyotik 

kombinasyonlarının in-vitro etkisini ölçmede en sık kullanılan yöntem olmuştur çünkü 

bu yöntemin kolay anlaşılabilir bir mantığı vardır ve sonuçları yorumlamak için 

kullanılan matematiksel hesaplamalar zor değildir (62).  

Sinerjik etkinlik araştırılırken kombinasyonu oluşturan antibiyotiklerin tek 

başlarına MĐK değerlerine bakmak ve kombinasyon hakkında yorum yapmak yanıltıcı 

olabilmektedir. Bazen antibiyotiklerden birisi dirençli olsa bile sinerjik etkinlik 

saptanabilmektedir. Çalışmamızda CL+ĐMP kombinasyonunun bazı Acinetobacter (A1, 
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A2, A6, A8, A9, A11, A12) ve Pseudomonas (P2, P4, P5, P8, P11) kökenlerindeki 

sonuçları buna örnektir. Ayrıca Acinetobacter spp. bakterilerde AK+FEP 

kombinasyonunda A2 suşunda, AK+CL kombinasyonunda neredeyse bütün (A1, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12) kökenlerde aynı durum saptanmıştır.  Bunun 

yanında kombinasyonu oluşturan her iki antibiyotiğin de dirençli olduğu durumlarda 

sinerjik etkinliğin daha yüksek olduğu, bazen de bunun tam tersi sonuçların alındığı 

bilinmektedir. Bizim çalışmamızda Acinetobacter spp. AK+FEP kombinasyonunda A1, 

A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 suşlarında iki antibiyotiğin MĐK değerleri 

dirençli olmasına rağmen sinerjik etkileşim sözkonusudur. Aynı durumu CAZ+AK 

kombinasyonunda A1, A3, A6, A7, A12 suşlarında; Pseudomonas spp. FEP+LEV 

kombinasyonunda P4, P6, P9 suşlarında, CAZ+AK kombinasyonunda P5, P8 suşlarında 

görmemiz mümkündür. 

A. baumannii ve P. aeruginosa birçok antibiyotiğe doğal direncin yanında, 

tedavi sırasında yeni direnç mekanizmaları da geliştirebilen nozokomiyal patojenlerdir. 

Günümüzde, A. baumannii suşlarına bağlı oluşan infeksiyonların tedavisinde kullanılan 

antimikrobiyal ajanlara karşı giderek artan direnç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Ciddi hastane infeksiyonu salgınlarına 

neden olmaları ve tedavi sırasında birçok antibiyotiğe karşı kısa sürede direnç 

geliştirmeleri nedeniyle bu etkenlerle oluşan infeksiyonların sağaltımında farklı 

antibiyotik kombinasyonları denenmektedir. 

Đnfeksiyon etkenlerinde antibiyotiklere direnç, tüm dünyada insan sağlığını 

tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Bakterilerde son yirmi beş yıldır çok sayıda 

direnç fenotipi ortaya çıkmış ve yaygın hale gelmiş, çoklu dirençli mikroorganizmalar 

sadece hastanelerde değil, toplumda da görülmeye başlanmıştır (71). 

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında özellikle YBB’leri başta olmak üzere hastane 

infeksiyonlarında izolasyon sıklığı artan mikroorganizmalar arasında Acinetobacter’ler 

ve bunların içinde de A. baumannii izolatları gelmektedir (20). 

Amerika Ulusal Nozokomiyal Đnfeksiyon Sürveyans Sistemi (NNSI) verileri 

incelendiğinde özellikle alt solunum yolu infeksiyonlarında nonfermentatif bakterilerin 

etken olarak saptandıkları görülmektedir. Ülkemizde yapılan hastane infeksiyonları ile 

ilgili sürveyans çalışmalarının verileri incelendiğinde, çoğu merkezde Pseudomonas 

spp.’nin en sık etken olarak saptandığı, diğer nonfermentatif bakterilerden özellikle 
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Acinetobacter spp.’nin yine artan oranda bildirildiği görülmektedir. Yoğun bakımlarda 

saptanan hastane infeksiyon etkenlerinin sıralamasında da yine benzer durum söz 

konusu olup, hatta bazı merkezlerde Acinetobacter spp.nin ilk sırayı aldığı 

görülmektedir. Ülkemiz için diğer Gram negatif nonfermentatiflerin henüz önemli 

boyutta olmadığı söylenebilir (3). 

Bazı araştırmacılar direnç oranlarındaki artışı YBÜ’lerindeki uygunsuz ve geniş 

spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı olduğunu belirtmişlerdir (72). Ancak 

antibiyotik kullanımı ister uygun olsun, ister uygun olmasın sonuçta dirençli bakterilerin 

ortaya çıkması için bir baskı oluşturmaktadır (73). Antibiyotiklere duyarlılık ülkeler, 

merkezler, hatta hastanelerin bölümleri arasında farklılık göstermektedir. Farklı 

epidemiyolojik koşullar, antibiyotik kullanım paternleri ve antibiyotik kontrol 

politikalarının bu farklılıkların nedeni olabileceği vurgulanmıştır (74). 

 Acinetobacter spp. artık ülkemizde YBÜ’lerinde en sık rastlanan Gram negatif 

infeksiyon etkenleri arasında yer almakta ve bu izolatlar antibiyotiklere yüksek oranda 

dirençli saptanmaktadırlar (75). Ülkemizdeki imipenem direnci coğrafik bölgelere göre 

farklılık göstermekte ve % 8 ile % 70 arasında değişmektedir (72). 

Pseudomonas ve diğer nonfermentatif Gram negatif basiller, yaygın olarak 

kullanılan antibiyotiklerin çoğuna karşı dirençlidir (3). Türkiye’ de 1995-2001 ve 2002-

2005 yılları arasında izole edilen A.baumannii ve P.aeruginosa kökenlerine bazı 

antibiyotik direnç oranlarının karşılaştırılması tablo 5.1 ve tablo 5.2’ de gösterilmiştir 

(76). 

Tablo 5-1 : Türkiye'de 1995-2001 ve 2002-2005 yılları arasında izole edilen A. baumannii 
kökenlerinde antibiyotiklere direnç oranlarının karşılaştırılması (76). 

Antibiyotik 

Yıllar 

1995-2001 2002-2005 

(n) % (n) % 

Amikasin (463) 65 38-72 

Netilmisin (165) 24 38-91 

Gentamisin (363) 79 - 

Tobramisin (225) 79 40-95 

Đsepamisin (53) 28 - 

Đmipenem (791) 9 38-72 

Meropenem - 40-72 
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Tablo 5-2 : 1995-2001 ve 2002-2005 yılları arasında Türkiye'de izole edilen P.aeruginosa 
kökenlerinde antibiyotiklere direnç oranlarının karşılaştırılması (76). 

Antibiyotik 

Yıllar 

1995-2001 2002-2005 

(n) % (n) % 

Amikasin (2027) 24 (1499) 50 

Netilmisin (668) 37 (628) 61 

Gentamisin (1246) 61 (1278) 58 

Tobramisin (961) 48 (936) 55 

Đsepamisin (310) 44 (97) 27 

Đmipenem (3225) 17 (1307) 37 

Meropenem (286) 13 (1351) 49 

 

Kurtoğlu ve arkadaşlarının (77) yapmış olduğu çalışmada, yatan hastaların 

klinik örneklerinden 2008-2010 yıllarında 27 aylık süre içinde izole edilen A. 

baumannii suşlarının antibiyotik direnç oranlarının yıllara göre dağılımı tablo 5.3’de 

gösterilmiştir. Çalışmada amikasine % 52, trimetoprim-sulfametoksazole % 67, 

karbapenemlere ve tetrasikline % 70-72, denenen diğer antibiyotiklere % 82-94 

oranında direnç saptanmıştır. 
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Tablo 5-3 : 322 Acinetobacter suşunda antibiyotiklere direnç [n (%)] (77).                                                                 

Antibiyotikler 2008 2009 2010 2008-2010 

Sefazolin 36 (95) 138 (87) 115 (91) 289 (90) 

Sefepim 36 (95) 139 (88) 117 (93) 292 (91) 

Seftazidim 34 (89) 143 (91) 117 (93) 294 (91) 

Sefotaksim 35 (92) 147 (93) 121 (96) 303 (94) 

Sefoksitin 37 (97) 139 (88) 115 (91) 291 (90) 

Sefoperazon-sulbaktam 4 (11) 34 (22) 53 (42)1 91 (28) 

Piperasilin 34 (89) 142 (90) 115 (91) 291 (90) 

Piperasilin-tazobaktam 30 (79) 122 (77) 113 (90)2 265 (82) 

Meropenem 20 (53) 104 (66) 104 (83)2 228 (71) 

Đmipenem 19 (50) 104 (66) 104 (83)2 227 (70) 

Amikasin 27 (71) 86 (54) 56 (44)3 169 (52) 

Gentamisin 33 (87) 131 (83) 114 (90) 278 (86) 

Siprofloksasin 33 (87) 136 (86) 115 (91) 284 (88) 

Levofloksasin 31 (82) 133 (84) 107 (85) 271 (84) 

Tetrasiklin 20 (53) 105 (66) 108 (86)1 233 (72) 

Tigesiklin - - 19 (12) 26 (21) 45** (16) 

Trimetoprim- 19 (50) 85 (54) 111 (88)1 215 (67) 

Kolistin 0 (0) 10 (6) - - 10*** (5) 

* Orta duyarlı suşlar dirençli kabul edilmiştir.            12009-2010 arasında direnç artışı p<0.001 
** 2008 suşlarına denenmemiş, 284 suşa göre hesaplanmıştır.        22009-2010 arasında direnç artışı p<0.01 
*** 2010 suşlarına denenmemiş, 196 suşa göre hesaplanmıştır.        32008’e göre 2010’ da direnç azalışı p<0.01 
 

 

Bizim çalışmamızda Acinetobacter spp. bakterilerde amikasine % 75, 

imipeneme % 83, seftazidime % 100, sefepime % 100, levofloksasine %75 oranlarında 

direnç saptanmıştır. Çalışmamızın sadece çoğul dirençli suşlarla yapılmış olması 

nedeniyle bu yüksek direnç oranlarının beklenen bir sonuç olduğunu düşünmekteyiz.  

Öztürk ve arkadaşlarının (78) yapmış olduğu çalışmada yatan hastalara ait klinik 

örneklerden Eylül 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında izole edilen 97 Pseudomonas 

aeruginosa suşunun çeşitli antibiyotiklere duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ile 

incelenmiştir. Amikasine % 4, siprofloksasine % 14, piperasilin-tazobaktama % 21, 

imipeneme % 23, seftazidime % 23, gentamisine % 25, piperasiline % 28, sefoperazon-

sulbaktama % 34, fosfomisine % 37, sefepime % 87 ve amoksisilin-klavulanik aside % 

98 oranında direnç saptanmıştır. Suşların 85 (% 88)’inde çoklu ilaç direnci 

belirlenmiştir. Çalışmamızda Pseudomonas spp. bakterilerde antibiyotik duyarlılıkları 
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amikasine % 27 dirençli, % 73 orta duyarlı, imipeneme % 45 dirençli, seftazidime % 45 

dirençli, % 18 orta duyarlı, sefepime % 100 dirençli olarak bulunmuştur. 

Haddad ve arkadaşları (79) 1999 ile 2003 yılları arasındaki New York 

metropolitan bölgesindeki 10 farklı hastadan izole edilen ve rutin tüm antibiyotiklere 

dirençli 10 A. baumannii izolatıyla yaptıkları çalışmada, E- test metodu ile değişik 

antibiyotik kombinasyonlarının etkinliğini araştırmışlardır. On izolatın suş 

tiplendirilmesi PFGE kullanılarak yapılmıştır. E- test yöntemine göre 10 izolatın hepsi 

tek kullanılan antibiyotiklerin çoğuna dirençli saptanmıştır. Tüm izolatlar kolistine (CL) 

duyarlı bulunmuştur. PFGE analizi ile dört gruba ayrılmış olan 10 izolata karşı in vitro 

ortamda, imipenem-amikasin (ĐMP-AK) ve imipenem-kolistin (ĐMP-CL) 

kombinasyonların birbirleri ile etkileşimleri araştırılmıştır. Đlk grupta yer alan 

imipeneme dirençli dört izolatta ĐMP-AK ve ĐMP-CL kombinasyonunda sinerjik 

etkileşim tespit etmişlerdir. Đkinci grupta (üç izolat) bulunan imipeneme dirençli bir 

suşta ĐMP-CL kombinasyonunda sinerjik etkileşim tespit edilmiştir. Hiçbir 

kombinasyonda antagonistik etki saptamayan araştırıcılar, imipeneme dirençli suşların 

yarısında imipenem-kolistin kombinasyonu ile sinerjik etki saptamışlardır. Bu kadar az 

bir izolatla % 50 oranında sinerjik etkileşim saptamalarını anlamlı bulmuşlardır. Bizim 

çalışmamızda da benzer olarak Acinetobacter spp. bakterilere imp+cl kombinasyonunda 

% 58.3 oranında sinerjik etkileşim saptanmıştır.  

Şener ve arkadaşlarının (80), çoğul dirençli 12 Acinetobacter kökeninde çeşitli 

antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliklerini dama tahtası yöntemi ile 

araştırmışlardır. Ampisilin/sulbaktam-amikasin kombinasyonunda % 25 (3/12) oranında 

sinerjik etkileşim saptamışlardır. Diğer denenen antibiyotik kombinasyonlarında % 75 

ile % 91,6 oranında etkisiz etkileşim tespit etmişlerdir 

Gazi ve arkadaşları (81) çoğul dirençli 20 A. baumannii suşlarında, çeşitli 

antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkilerini araştırmışlardır. Ampisilin-sulbaktam 

ile netilmisin kombinasyonu ile % 60 etkisiz, % 30 aditif ve % 10 oranında antagonistik 

etkileşim gösterilmiştir. 

Vu-Thien ve ark. (82) dört farklı kombinasyonu kullanarak 16 P. aeruginosa 

suşunda sinerjizm arastırmışlar ve CI + AK ve CI + TM kombinasyonlarında sinerjik 

etki saptamamışlardır. Buna karşın, TZ + AK kombinasyonunda % 37, TZ + TM 

kombinasyonunda ise % 12 oranında sinerjizm bulmuşlardır. Bu çalışmada kullanılan 16 
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suşun tamamı AK’a dirençli olmasına rağmen sinerjizm oranı AK bulunan 

kombinasyonda daha yüksek bulunmustur.  

Kocabeyoğlu ve arkadaşlarının (83) 80 P. aeruginosa suşu üzerinde yapmış 

oldukları araştırmada, amikasin-seftazidim kombinasyonu ile % 86 oranında sinerjik, % 

14 oranında aditif etki tespit edilmiş, antagonist etkileşime rastlanmamıştır. Gerçeker ve 

Gürler’in (84) çeşitli antibiyotiklerin amikasin ile oluşturulan kombinasyonlarının 50 P. 

aeruginosa suşuna karşı in-vitro etkilerini araştırdıkları çalışmada, seftazidim-amikasin 

kombinasyonu ile % 87 oranında sinerjik etkileşim gözlediklerini, antagonist etki 

saptamadıklarını bildirmişlerdir. Devecioğlu ve arkadaşları (85) tarafından yapılan klinik 

çalışmada, seftazidim-amikasin kombinasyonu % 75 oranında etkili bulunmuştur.  

Çalışmamızdaki  P. aeruginosa suşlarında test edilen seftazidim + amikasin 

kombinasyon sonuçları % 75 sinerjik, % 25 aditiftir. Bulguların yukarıdaki 

araştırmacıların sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

Douglas ve arkadaşlarının (86) sefalosporin ve florokinolonlarla sinerjik 

etkileşimin time-kill metoduyla araştırdığı çalışmada seftazidim veya sefepimin 

levofloksasinle % 60-80 oranında sinerjik etkileşim yaptığı saptanmıştır. David ve 

arkadaşları (87) 12 adet P.aeruginosa kökeninde çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının 

in vitro etkilerini time-kill yöntemi ile araştırmışlardır. Fep+lev kombinasyonunda % 75 

oranı ile sinerjik etkileşim saptamışlardır. Çalışmamızda fep+lev kombinasyonunda % 

50 sinerjik, % 50 indiferan etkileşim saptanmıştır. Sinerjik etkileşimin düşük olmasının 

sebebinin yüksek MĐK değerlerimizin olduğunu düşünmekteyiz. 

Susan ve arkadaşlarının (88) 23 Pseudomonas aeruginosa suşuna checkerboard 

yöntemi ile yaptıkları çalışmada caz+lev kombinasyonunun etkileşimini % 87 oranı ile 

aditif olarak saptamışlardır. Lorenzo ve arkadaşlarının (89) 45 Pseudomonas, 10 

Acinetobacter kökeni ile levofloksasin veya ciprofloksasin ile çeşitli antibiyotiklerin 

kombinasyonlarına bakılmıştır. Lev+fep ve caz+lev kombinasyonlarında en yüksek % 

45.8 oranıyla aditif etkileşime rastlanmıştır. Her iki kombinasyonda da antagonizm 

saptanmamıştır. Çalışmamızda caz+lev kombinasyonunda % 83.3 indiferan etkileşim, 

lev+fep kombinasyonunda % 50 sinerjik, % 50 indiferan etkileşim saptanmıştır. 

Tayland’da yapılan bir çalışmada (90) 30 adet Acinetobacter suşuna cl+imp 

etkileşimi checkerboard yöntemi ile araştırılmıştır. % 100 sinerjistik etki saptanmıştır. 
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Çalışmamızda imp+cl kombinasyonunda % 50 sinerjik, % 50 indiferan etkileşim 

saptanmıştır. 

Çalışmamızda A. baumannii suşlarında denenen tüm antibiyotik 

kombinasyonlarında ortalama % 55.3 sinerjik, % 44.6 aditif etkileşim saptanmıştır. 

Antagonistik etkileşime rastlanılmamıştır. Kolistin ile kombinasyon sözkonusu 

olduğunda, imipenem + kolistin kombinasyonunun amikasin + kolistin kombinasyonuna 

göre, amikasin + kolistin kombinasyonunun da levofloksasin + kolistin kombinasyonuna 

göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmada A. baumannii suşlarında en yüksek 

sinerjik etki % 87.3 ile amikasin + sefepim kombinasyonu ile öne çıkmaktadır.  

P. aeruginosa suşlarına denenen antibiyotik kombinasyonlarında % 42.2 sinerjik 

ve  % 57.8 aditif etkileşim saptanmıştır. Antagonistik etkiye rastlanılmamıştır. P. 

aeruginosa tedavisinde kolistin ile kombinasyon sözkonusu olduğunda kolistin + 

imipenem kombinasyonu kolistin + seftazidim kombinasyonuna göre; seftazidim ile 

kombinasyon yapılacak ise  seftazidim + amikasin kombinasyonu, seftazidim + 

levofloksasine, seftazidim + levofloksasin kombinasyonu da  seftazidim + kolistine göre 

daha etkili olduğu saptanmıştır. En yüksek sinerjik etkileşim seftazidim + amikasin 

kombinasyonunda saptanmıştır. 

Klinik uygulamalarda iki ya da daha fazla antibiyotiğin kombine kullanımına 

sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar genellikle miks infeksiyonların tedavisi, 

antibiyotiklere karşı gelişen direncin önlenmesi ya da geciktirilmesi düşünülen 

durumlar, tek başlarına verildiğinde toksik etkileri fazla olan antibiyotiklerin bu 

etkilerinden kaçınmanın düşünüldüğü vakalar, antimikrobiyal etkinliğin arttırılmasının 

uygun oldugu durumlar ve sepsis gibi ciddi infeksiyonlarda ampirik tedavinin 

geciktirilmemesi gereken durumlardır. Bu durumlarda sinerjik etkinliği  olan  

kombinasyonların  seçimine  özen  gösterilir.  

A. baumannii ve P.aeruginosa suşlarına bağlı infeksiyonların uygun tedavisi için 

daha fazla suşla ve farklı antibiyotik kombinasyonları ile yapılacak ileri çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada olduğu gibi tüm in-vitro çalışmaların in-vivo 

ortamı yansıtmadığı bilinmekle beraber, kombinasyonda sağlanacak etkinin suşa özel 

olması nedeniyle kombinasyon uygulanacak her hastada imkanlar dahilinde etkinin in-

vitro araştırılarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 
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Sonuç olarak çoğul ilaca dirençli A. baumannii ve P. aeruginosa 

infeksiyonlarında tedavi açısından ciddi problemler söz konusudur. Tedavide güçlük 

yaşanan çoğul antibiyotiğe dirençli bakteri infeksiyonlarındaki artış antibiyotik 

kullanım stratejileri ve infeksiyon kontrolünü her zamankinden daha önemli hale 

getirmektedir. Klinik kullanıma giren veya yakın bir gelecekte girme umudu olan 

antibiyotiklerin son yıllarda oldukça azalması bu tür infeksiyonlarda kombine 

antibiyotik kullanımını yaygınlaştırmaktadır ve laboratuvarların antibiyotik direncini 

saptarken sinerji testlerini de uygulayabilir hale gelmesi giderek önem kazanmaktadır. 
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