
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T.C. 

ISTANBUL ÜNIVERSITESI 

SAĞLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF. DR. ÇĐĞDEM KAYACAN  

MĐKROBĐYOLOJĐ VE KLĐNĐK MĐKROBĐYOLOJĐ 

ANABĐLĐM DALI/MĐKROBĐYOLOJĐ PROGRAMI 

ĐSTANBUL-2011  

ILGIN KAYA  

KOAGÜLAZ POZĐTĐF VE KOAGÜLAZ NEGATĐF 
STAFĐLOKOK SUŞLARINDA MAKROLĐD LĐNKOZAMĐD 

STREPTOGRAMĐN B (MLSB) GRUBU 
ANTĐBĐYOTĐKLERE DĐRENCĐN ARAŞTIRILMASI 

 (YÜKSEK LISANS TEZĐ) 



ii 

 

 

TEZ ONAYI  

 

 



iii 

 

 

BEYAN 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığını beyan ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kızım’a … 

 

 



v 

 

 

TEŞEKKÜR 

Çalışma hayatıma başladığım ilk günden itibaren ve eğitimim süresince her an 

içten ilgi, sevgi ve desteğini gördüğüm, bilgilerinden yararlanma imkanı bulduğum çok 

değerli hocam Sayın Prof. Dr. Çiğdem Kayacan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Yakın ilgi ve desteğini gördüğüm çok değerli hocam Anabilim Dalı Başkanı 

Sayın Prof. Dr. Bülent Gürler’e ve Bakteriyoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. 

Nezahat Gürler’e içtenlikle teşekkür ederim. 

Her konuda yardımlarını esirgemeyen, laboratuvar çalışmalarım ve eğitimim 

süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım ve her zaman öneri ve yardımlarıyla 

yanımda olan Sayın Doç. Dr. Zerrin Aktaş’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Her zaman ve her konuda yardım ve desteğini gördüğüm çok değerli hocam 

Sayın Prof. Dr. O. Şadi Yenen’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Bilgi ve deneyimlerinden faydalanma olanağı bulduğum değerli hocalarım Sayın 

Prof. Dr. Emel Bozkaya, Sayın Prof. Dr. Selim Badur, Sayın Prof. Dr. Şengül Derbentli, 

Sayın Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, Sayın Prof. Dr. Betigül Öngen, Sayın Prof. Dr. M. Derya 

Aydın, Sayın Prof. Dr. Y. Ali Öner, Sayın Prof. Dr. Meltem Uzun, Sayın Prof. Dr. 

Zayre Erturan ve Sayın Doç. Dr. Özden Büyükbaba Boral’a teşekkürü bir borç bilirim. 

Her zaman ve her konuda dostluklarını esirgemeyen, destek ve yardımlarıyla 

yanımda olan Msc Seyda Đnak, Dr. Dilara Gürol, Dr. Gonca Erköse Genç,  Msc. 

Mehmet Đlktaç, Msc. Özlem Güven, Biyo. Öner Kipritçi, Lab. Zehra Bekiroğlu ve Nejla 

Erhan’a çok teşekkür ederim. 

Her konuda ve her zaman yardımlarını esirgemeyen uzmanlarıma, asistan 
arkadaşlarıma, laborant arkadaşlarıma ve tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür 
ederim. 

Sonsuz sevgisi ve sabrıyla bana her zaman destek olan, zor zamanlarımda tüm 

içtenliğiyle bana yol gösteren çok değerli dostum Uzm. Dr. Aydan Akman Doğan’a 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Hayatta her zaman ve her konuda bana destek olan, yetişmemde büyük özveri 

göstererek daima yanımda olan aileme, her konuda ve her zaman yardım ve desteklerini 

gördüğüm, daima içten sevgilerini hissettiğim diğer ailem Osman Kaya ve Necla 

Kaya’ya  ve her koşulda daima yanımda olan, sonsuz sevgisi ve sabrıyla bana güç veren 

eşim Cemal Kaya’ya çok teşekkür ederim. 

Hayatımdaki herşeyin tek anlamı olarak ithaf ettiğim ve gerçek fedakarlığı 

yapan biricik kızıma çok teşekkür ederim. 

 Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 9636  



vi 

 

 

ĐÇĐNDEKĐLER 

TEZ ONAYI ............................................................................................................... ĐĐ 

BEYAN ..................................................................................................................... ĐĐĐ 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................ V 

ĐÇĐNDEKĐLER .......................................................................................................... VĐ 

TABLOLAR LĐSTESĐ ................................................................................................ X 

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ .................................................................................................. XĐ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĐSTESĐ ............................................................. XĐĐ 

ÖZET ...................................................................................................................... XĐĐĐ 

ABSTRACT ............................................................................................................ XĐV 

1. GĐRĐŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BĐLGĐLER .................................................................................................. 4 

2.1. STAFĐLOKOKLARIN TARĐHÇESĐ ................................................................... 4 

2.2. STAFĐLOKOKLARIN YAPISAL ÖZELLĐKLERĐ ............................................. 4 

2.3. STAFĐLOKOKLARIN KÜLTÜR VE ÜREME ÖZELLĐKLERĐ ......................... 6 

2.4. STAFĐLOKOKLARIN VĐRULANS VE PATOJENĐTE FAKTÖRLERĐ ............. 7 

2.4.1. Hücre Duvarı .................................................................................................. 7 

2.4.2. Kapsül............................................................................................................. 8 

2.4.3. Yüzey Proteinleri ............................................................................................ 8 

2.4.4. Toksinleri ........................................................................................................ 8 

2.4.4.1. Sitolitik toksinler: ....................................................................................... 8 

2.4.4.2. Lökosidin: .................................................................................................. 9 

2.4.4.3. Enterotoksinler: ........................................................................................ 10 

2.4.4.4. Eksfoliyatif toksin (Eksfoliyatin): ............................................................. 10 

2.4.4.5. Toksik şok sendromu toksini-1 (TSST-1): ................................................ 10 

2.4.5. Enzimler ....................................................................................................... 11 

2.4.5.1. Katalaz: .................................................................................................... 11 

2.4.5.2. Koagülaz: ................................................................................................. 11 

2.4.5.3. Lipaz: ....................................................................................................... 11 

2.4.5.4. Hiyalüronidaz: .......................................................................................... 12 

2.4.5.5. Deoksiribonükleaz: ................................................................................... 12 



vii 

 

 

2.4.5.6. Fibrinolizin:.............................................................................................. 12 

2.4.5.7. β-laktamazlar: .......................................................................................... 12 

2.5. STAFĐLOKOKLARIN NEDEN OLDUĞU ĐNFEKSĐYONLAR ....................... 12 

2.5.1. S. aureus’un Neden Olduğu Đnfeksiyonlar: .................................................... 12 

2.5.2. Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS)’ların Neden Olduğu Đnfeksiyonlar: ........ 14 

2.6. Stafilokok Đnfeksiyonlarında Kullanılan Antibiyotikler ve Direnç ...................... 16 

2.6.1. Beta–Laktam Grubu ...................................................................................... 17 

2.6.2. Kinolon Grubu .............................................................................................. 18 

2.6.3. Trimetoprim-Sülfametoksazol (TMP-SMZ) Grubu ....................................... 19 

2.6.4. Fusidik Asit................................................................................................... 19 

2.6.5. Glikopeptit Grubu ......................................................................................... 19 

2.6.6. Karbapenem Grubu ....................................................................................... 20 

2.6.7. Oksazolidinon Grubu .................................................................................... 21 

2.6.8. Rifamisinler .................................................................................................. 21 

2.6.9. Topikal Antimikrobiyaller ............................................................................. 21 

2.6.10. Tetrasiklin Grubu ........................................................................................ 22 

2.6.11. Makrolid, Linkozamid, Streptogramin B (MLSB) Grubu ............................ 23 

2.6.11.1. MLSB Grubu Antibiyotiklere Direnç Mekanizmaları ............................. 25 

2.7. MLSB DĐRENCĐNĐN BELĐRLENMESĐ............................................................ 27 

2.7.1. Fenotipik Yöntemler ..................................................................................... 28 

2.7.1.1. D-test kullanarak indüklenebilir klindamisin direncinin saptanması: ......... 28 

2.7.2. Moleküler Yöntemler .................................................................................... 28 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ........................................................................................... 30 

3.1. STAFĐLOKOK SUŞLARININ TANIMLANMASI VE YAPILAN DENEYLER

 ................................................................................................................................. 30 

3.1.1. Katalaz Deneyi .............................................................................................. 30 

3.1.2. DNaz Deneyi ................................................................................................ 31 

3.1.2.1. DNaz besiyerinin hazırlanması: ................................................................ 31 

3.1.2.2. 1 N Hidroklorik asit çözeltisinin hazırlanması: ......................................... 31 

3.1.3. Lateks Aglütinasyon...................................................................................... 31 

3.1.4. Tüp Koagülaz Deneyi.................................................................................... 32 



viii 

 

 

3.2. STAFĐLOKOKLARDA ANTĐBAKTERĐYEL DĐRENÇ SAPTAMASINDA 

KULLANILAN FENOTĐPĐK TESTLER VE ANTĐBĐYOTĐK DUYARLILIK 

TESTLERĐ ............................................................................................................... 32 

3.2.1. Disk Difüzyon Testi ...................................................................................... 32 

3.2.1.1. Mueller Hinton Agar (MHA) Besiyeri ...................................................... 32 

3.2.1.2. Bakteri inokülumu: ................................................................................... 32 

3.2.1.3. Sonuçların okunması ve değerlendirilmesi: ............................................... 33 

3.2.2. Eritromisin-klindamisin çift-disk sinerji testi uygulanması: ........................... 33 

3.2.3. E-test yöntemi: .............................................................................................. 33 

3.3. STAFĐLOKOKLARDA MLSB DĐRENCĐNDEN SORUMLU OLAN GENLERĐN 

SAPTANMASI ĐÇĐN YAPILAN MOLEKÜLER TESTLER ................................... 34 

3.3.1. Moleküler testler için kullanılan çözeltiler ve hazırlanışları: .......................... 34 

3.3.2. Etidyum bromür: ........................................................................................... 34 

3.3.3. DNA Đzolasyonu: .......................................................................................... 34 

3.3.4. DNA Amplifikasyonu: .................................................................................. 35 

3.3.4.1. Amplifikasyon kiti:................................................................................... 35 

3.3.4.2. Amplifikasyon programı:.......................................................................... 36 

3.3.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) .............................................................. 36 

3.3.6. Primer Dizileri  ............................................................................................. 36 

3.3.7. Pozitif kontrol: .............................................................................................. 37 

3.3.8. DNA Elektroforezi ve Görüntüleme .............................................................. 37 

4. BULGULAR .......................................................................................................... 38 

4.1. ÇALIŞMAYA ALINAN S. aureus ve KNS SUŞLARININ DAĞILIMI ............ 38 

4.1.1. KNS suşlarının Tür Düzeyinde Tanımlanması: .............................................. 38 

4.2. ÇALIŞMAYA ALINAN SUŞLARIN MLSB GRUBU ANTĐBĐYOTĐKLERE 

DUYARLILIK TEST SONUÇLARI ........................................................................ 39 

4.3. STAFĐLOKOK SUŞLARININ FENOTĐPĐK TEST SONUÇLARI .................... 40 

4.4. E- TEST SONUÇLARI ..................................................................................... 41 

4.5. PCR YÖNTEMĐYLE ermA, ermB, ermC ve msrA GENLERĐNĐN 

AMPLĐFĐKASYONU VE GEN BÖLGELERĐNĐN SAPTANMASI ......................... 42 

4.6. MOLEKÜLER TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ .................. 47 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 49 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 57 



ix 

 

 

ETĐK KURUL KARARI ............................................................................................ 66 

ÖZGEÇMĐŞ ............................................................................................................... 68 



x 

 

 

TABLOLAR LĐSTESĐ 

Tablo 2- 1: Stafilokokların ve mikrokokların ayrımını sağlayan temel özellikler  ...........5 

Tablo 2-2: En sık izole edilen Stafilokokların temel biyokimyasal farklılıkları  .............7 

Tablo 2-3: S. aureus’un neden olduğu infeksiyonlar  ................................................... 14 

Tablo 2-4: KNS’lerin neden olduğu infeksiyonlar  ....................................................... 15 

Tablo 4-1: KNS türlerinin örnek türlerine göre dağılım dağılımı .................................. 39 

Tablo 4-2: KNS türlerinin fenotiplerine göre dağılımı ................................................. 39 

Tablo 4-3: Çalışmaya alınan suşların MLSB grubu antibiyotiklere duyarlılık test 

sonuçları ...................................................................................................................... 40 

Tablo 4-4: E-test ile MĐK sonuçlarının kümülatif dağılımı ........................................... 42 

Tablo 4-5: MĐK50 ve MĐK90 sonuçları .......................................................................... 42 

Tablo 4-6: S. aureus suşlarında fenotiplerine göre saptanan direnç genleri ................... 45 

Tablo 4-7: KNS'lerde fenotiplerine göre saptanan direnç genleri.................................. 46 

Tablo 4-8: S. aureus ve KNS’lerde Saptanan Direnç Genlerinin Dağılımı.................... 46 

Tablo 4-9: S. aureus ve KNS’lerin ermA, ermB, ermC ve msrA direnç genlerine ait 

sonuçlar ....................................................................................................................... 48 

 



xi 

 

 

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ 

Resim 4-1: Stafilokok suşlarının direnç fenotipleri ...................................................... 41 

Resim 4-2: S. aureus’larda saptanan ermA ve ermC gen bölgelerine ait bant görüntüleri

 .................................................................................................................................... 43 

Resim 4-3: S. aureus’larda saptanan msrA gen bölgelerine ait bant görüntüleri ............ 44 

Resim 4-4: KNS’lerde saptanan ermB ve ermC gen bölgelerine ait bant görüntüleri .... 44 

 



xii 

 

 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĐSTESĐ  

CLSI : Klinik ve laboratuvar standartları enstitüsü 

cMLSB  : Yapısal makrolid, linkozamid ve streptogramin B direnci 

CNA : Columbia kolistin nalidiksik agar  

CRF  : Coagulase Reacting Factor 

DNA  : Deoksiribonükleik asit 

DNaz  : Deoksiribonükleaz 

EDTA  : Etilen diamin tetra asetik asit 

iMLSB  : Đndüklenebilir makrolid, linkozamid ve streptogramin B direnci 

K/D : Kinupristin/Dalfopristin 

KNS  : Koagülaz negatif stafilokok 

MHA  : Mueller Hilton agar 

MĐK : Minumum inhibitör konsatrasyon 

MLS  : Makrolid, linkozamid ve streptogramin grubu antibiyotik 

MRKNS : Metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokok 

MRSA  : Metisilin dirençli S. aureus 

MS  : Makrolid ve streptogramin direnci 

MSA : Mannitol salt agar 

MRKNS : Metisiline duyarlı koagülaz negatif stafilokok 

MSSA  : Metisilin duyarlı S. aureus  

PEA : Feniletil alkol agar 

PVL : Panton-Valentin lökosidin 

PCR  : Polimeraz zincir reaksiyonu 

RNA  : Ribonükleik asit 

SCC : Stafilokokal kaset kromozomu 

TBE : Tris-Borik asit-EDTA 

TMP-SMZ : Trimetoprim-sülfametoksazol 

TSA : Triptik soy agar 

TSS  : Toksik şok sendromu 

TSST  : Toksik şok sendromu toksini 

VRE : Vankomisin dirençli enterokok 



xiii 

 

 

ÖZET 

Kaya I. Koagülaz Pozitif ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Makrolid 

Linkozamid, Streptogramin B (MLSB) Grubu Antibiyotiklere Direncin Araştırılması. 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul 2011 

Stafilokoklar hem toplum hem de hastane kaynaklı infeksiyonlarda sıklıkla izole 

edilen, burun, nazofarinks, deri ve diğer mukozaların normal florasında bulunan Gram 

pozitif kok şeklinde bakterilerdir. Stafilokoklar geçmişten günümüze dek gelen süreçte 

önce penisilinlere ardından metisilin ve glikopeptidler olmak üzere çok sayıda 

antibiyotiğe direnç geliştirmelerinden ve epidemilere yol açabilmelerinden dolayı tıp 

dünyası için önemli bir sorun haline gelmiştir. Makrolid, linkozamid ve streptogramin B 

(MLSB) grubu antibiyotikler, stafilokoklarla oluşan infeksiyonların tedavisinde yaygın 

olarak kullanılan ve benzer etki mekanizması ile bakteri protein sentezi üzerine etki 

eden antibiyotik grubudur.  

Çalışmamızda Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve 

Klinik Mikrobiyoloji Bakteriyoloji laboratuvarlarına gelen çeşitli klinik örneklerden 

infeksiyon etkeni olarak izole edilen eritromisine dirençli 32 S. aureus ve 22 koagülaz 

negatif stafilokok (KNS) olmak üzere toplam 54 stafilokok suşu çalışmaya alınmıştır. 

Tüm stafilokok suşlarına çift disk sinerji testi (D-test) yapılarak yapısal (cMLSB) ve 

indüklenebilir (iMLSB) klindamisin direnci araştırılmıştır. Çalışmaya alınan 54 

stafilokok suşunun 31’i (%57.5) iMLSB, 18’i (%33.3) cMLSB ve beşi (%9.2) ise MS 

direnç fenotipindedir. Stafilokların genotipik olarak MLSB direncine bakıldığında; 18 

cMLSB fenotipindeki suşların 11’inde ermC, ikisinde ermC+msrA, birinde 

ermA+ermB, birinde ermB+ermC, birinde ermA+ermC, birinde ermB+msrA genleri 

birlikte saptanmıştır. Beş MS fenotipine ait suşların üçünde msrA geni tek başına 

saptanırken ikisinde ermC+msrA genleri birlikte saptanmıştır. S. aureus suşları 

içerisinde iMLSB fenotipindeki iki suşta gen saptanmazken MRKNS suşlarının 

tamamında  MLSB direncinden sorumlu en az bir direnç geni saptanmıştır. 

 Stafilokok infeksiyonlarında direnç yapılarının ayrıntılı olarak araştırılması ve 

izlenmesi, MLSB direnç fenotiplerinin belirlenmesi ampirik tedavinin 

yönlendirilmesinde yol gösterici olacaktır. Tedavinin doğru ve etkili olması hem hasta 

tedavisinin doğru yönlendirilmesi hem morbidite ve mortalitenin azaltılması, hem de 

mali olarak fayda sağlaması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Makrolid, MLSB, linkozamid, stafilokok, direnç 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 9636  
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ABSTRACT 

Kaya I. The investigation of the resistance in coagulase positive and coagulase negative 

staphylococcus in macrolide lincosamide streptogramin B (MLSB) groups antibiotics. 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul 2011 

Staphylococcus spp. are Gram positive cocci which are frequently isolated in 

community and nosocomial infections and found in the nasal, nasopharyngeal, skin and 

other mucosal flora. Staphylococci have become a major medical problem since from 

past to nowadays resistance to various antibiotics, first to penicillins, then to methicillin 

and especially to glycopeptides, have been developed and since they are able to make 

epidemies. Macrolide, lincosamide and streptogramine B (MLSB) group of antibiotics 

which act by the similar mechanism on bacterial protein synthesis are widely used 

antibiotics for the treatment of Staphylococcal infections. Depending on the mechanism 

that cause the resistance, MLSB resistance phenotipically can emerge as inducible or 

structural resistance. 

In our study, totally 54 erithromycin resistant Staphylococcus isolates, 32 S. 

aureus and  22 coagulase negative stapylococci (CoNS), which are isolated as infection 

agents from various clinical samples sent to Istanbul University, Istanbul Medical 

Faculty, Microbiology and Clinical Microbiology Department are included. Costitutive 

(cMLSB) and inducible (iMLSB) clindamycin resistance were determined by the 

double disc synergy test (D-test) in all Staphylococci. Total 54 Staphylococcus spp. 

included in the study, 31 (57, 5%) have iMLSB, 18 (33, 3%) have cMLSB and five (9, 

2%) have MS resistance phenotype. When MLSB resistance was investigated 

genotypically, it was found that of 18 staphylococcus isolates which have constituve 

resistance have 11 ermC gene  and two have ermC+msrA, one has ermA+ermB, one has 

ermB+ermC, one has ermA+ermC genes together. Five staphylococcus which have MS  

fenotypes, it was found that three of them  have msrA genes alone and two of them  

have ermC+msrA genes together. Whereas no gene was detected in 2 S. aureus isolates, 

all MRKNS isolates include minimum one resistance gene responsible for MLSB 

resistance. 

Investigating and monitoring the detailed resistance mechanims and MLSB 

resistance phenotypes in Stapylococcus in infections will guide the manupulating of 

ampiric treatment. Accurate and reliable treatment is important for accurate direction of 

patient’s treatment, for reduction in mortality and morbidity and for financial benefit. 

Key Words: Macrolide, MLSB, lincosamide, staphylococcus, resistance 

The present work was supported by the Research Funds of Istanbul University. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Stafilokoklar tüm dünyada yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olan, 

hastane ve toplum kaynaklı birçok infeksiyonun etkenidirler. Gerek toplum gerekse 

hastane kaynaklı sepsislerde ve nozokomiyal infeksiyonlarda, infeksiyon kontrol 

önlemleri ve tadavide kullanılan güçlü antimikrobiyal maddelere rağmen ilk sıralarda 

yer alan etkenlerdendir (1,2). Staphylococcus aureus, özellikle de metisiline dirençli S. 

aureus (MRSA) izolatlarındaki antimikrobiyal direnç bütün dünyada büyük bir problem 

olmaya devam etmektedir (2,3,4).  

Stafilokoklar, başta burun mukozası, nazofarinks, deri ve daha az olmak üzere 

barsak ve diğer mukozaların normal florasında bulunan Gram pozitif kok şeklinde 

bakterilerdir. Stafilokokların neden olduğu hastalıklar cilt ve yumuşak doku 

infeksiyonları, derin infeksiyonlar, üriner sistem infeksiyonları, gastroenterit, pnömoni 

gibi çok farklı dokularda ve geniş yelpazede yer almaktadırlar (5,6). 

Stafilokokların antibiyotiklerin henüz kullanıma girmediği eski dönemlerde 

ölümcül infeksiyonlara neden olduğu bilinmektedir. Stafilokok infeksiyonlarının 

tedavisinde ilk önce penisilinler kullanıma girmiş ancak çok kısa bir süre sonra 

penisilinaz üreten suşların ortaya çıkması ile direnç gelişimi söz konusu olmuştur. 

1960’lı yıllarda klinik kullanıma giren metisilin, nafsilin ve oksasilin gibi penisilinaza 

dirençli penisilinler ile sorun çözülmeye çalışılmışsa da metisiline dirençli kökenler 

ortaya çıkmış ve bu kökenlerin neden olduğu infeksiyonlar giderek yaygınlaşmıştır (3). 

Birçok merkezde S. aureus izolatları arasında metisilin direnci %150 oranında 

artmıştır (7). Metisiline direnç prevalansının artması, bu bakterilerin neden olduğu 

infeksiyonların ampirik tedavisini de sınırlamaktadır. Glikopeptid grubu antibiyotiklerin 

stafilokoklara karşı etkisi oldukça güçlüdür ancak önemli yan etkilerinin olması, sadece 

hastanede yatan hastalarda kullanılabilmesi, tedavi maliyetinin yüksek olması ve son 

dönemde vankomisine dirençli suşların da ortaya çıkması, stafilokokların etken olduğu 

infeksiyonların tedavisinde glikopeptidlere alternatif olabilecek yeni antibiyotiklerin 

arayışını gündeme getirmiştir (8). Đlaç direncinin hızla artmasına karşın yeni ilaçların 

geliştirilme süreci yeterli düzeyde olamamaktadır. Ayraca dirençli mikroorganizmalara 
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karşı hedefli ilaç geliştirme konusu, kapsamı sınırlı, ilaç firmaları için geliri az bir 

alandır (7). 

Klindamisin, özellikle deri ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde 

kemik ve dokulara penetrasyonunun iyi olması ve potansiyel anti toksin etkisi nedeniyle 

uzun süreli stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde ve penisilin alerjisi olan hastalar 

için kullanılmaktadır (9).  

Son yıllarda Gram pozitif bakterilerle oluşan infeksiyonların tedavisinde sıklıkla 

kullanılan makrolid, linkozamid ve streptogramin B (MLSB) grubu antibiyotikler farklı 

kimyasal yapıya sahip olmakla birlikte benzer etki mekanizmasıyla etkilerini gösterirler. 

Bu nedenle MLSB antibiyotiklerden birine dirence neden olan genler diğerlerine de 

çapraz direnç gelişmesine neden olabilmektedir. Dirence neden olan mekanizmaya bağlı 

olarak MLSB direnci fenotipik olarak indüklenebilir veya yapısal direnç şeklinde ortaya 

çıkabilir. MLSB antibiyotiklerde en yaygın görülen görülen direnç gelişimi erm genleri 

ile olanlardır. Yapısal ve indüklenebilir MLSB direncinden sıklıkla ermA ve ermC 

genleri sorumludur (10,11). 

MLSB direncinin sıklığı ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede farklı bölgeler 

arasında değişkenlik göstermektedir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre 

antibiyotik kullanımı, direnç gelişimi ile ilişkili önemli bir neden olmakla birlikte; 

hastaneler, bölgeler ve ülkeler arasında görülen direnç oranlarındaki farklılıklar tek bir 

nedene bağlanmayıp birçok faktörle (sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, eğitimsel ve 

yönetsel) ilişkilendirilmektedir (12,13). 

MLSB grubu antibiyotiklerin kullanımından vazgeçilmesi ise infeksiyon 

tedavisinde farklı fakat pahalı antibiyotiklerin devreye sokulmasına, dolayısıyla maliyet 

artışına ve aynı zamanda yeni antibiyotiklerin yaygın kullanılmasıyla da yeni direnç 

gelişimine neden olacaktır. Bu nedenle, direnç mekanizmalarının ayrıntılı olarak 

araştırılması ve izlenmesi, hem hasta tedavisinin doğru yönlendirilerek morbidite ve 

mortalitenin azaltılması hem de mali açıdan fayda sağlanması açısından önemlidir (14). 

Doğru antibiyotik seçimi için antibiyotik duyarlılık deneyleri önemlidir. Direnç 

varlığında, bu direncin gen düzeyinde araştırılması ileriye dönük çalışmalara ışık tutucu 

olacaktır. 
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Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen ve infeksiyon etkeni olan 

koagülaz pozitif ve koagülaz negatif stafilokok suşlarında makrolid-linkozamid-

streptogramin B (MLSB) grubu antibiyotiklere gelişmiş direncin fenotipik ve genotipik 

yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. STAFĐLOKOKLARIN TARĐHÇESĐ 

Stafilokoklar ilk kez 1878’de Robert Koch tarafından tanımlamış olup, 1880’de 

Pasteur, bakteriyi sıvı besiyerinde üretmiş ve 1881’de Đskoçya’lı cerrah Alexander 

Ogston fare ve kobaylar için patojen olduğunu vurgulamıştır. Staphylococcus terimi 

Yunanca staphyle (üzüm salkımı) tabirinden türetilmiştir ve karakteristik kümelenmeler 

yaptıkları için Alexander Ogston tarafından seçilmiştir. Rosenbach 1884’te beyaz renkli 

kolonileri Staphylococcus albus, sarı-portakal rengi kolonileri ise Staphylococcus 

aureus olarak isimlendirmiştir. Bu ayırım yakın zamana kadar devam etmiştir (5,15). 

2.2. STAFĐLOKOKLARIN YAPISAL ÖZELLĐKLERĐ 

Stafilokok cinsi bakteriler Gram pozitif, boyutları 0.5-1.5µm arasında değişen, 

katalaz pozitif, kapsülsüz veya ince kapsül içeren, hareketsiz, sporsuz, küre biçiminde 

bakterilerdir. Dizilimleri tek, çiftler halinde veya kısa zincirler şeklinde olabilir. 

Doğada, insan derisi, müköz membranlarda, ağız ve burun boşluğunda, intestinal, 

genitoüriner ve üst solunum yolu sistemlerinde yaygın olarak bulunabilirler (16,17). 

Stafilokoklar, Micrococcaceae ailesindendir. Bu aile içinde ayrıca Micrococcus, 

Planococcus ve Stomatococcus cinsleri bulunmaktadır (16). Mikrokoklar çevrede 

yaygın olarak bulunduklarından klinik örneklerden sıklıkla izole edilebilirler. Bu 

nedenle potansiyel patojen olan stafilokoklardan ayırımları gerekmektedir (17).  

Stafilokokların ve mikrokokların ayrımını sağlayan temel özellikler Tablo 2-

1’de verilmiştir. 
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Tablo 2- 1: Stafilokokların ve mikrokokların ayrımını sağlayan temel özellikler (5,16) 

Özellik Staphylococcus Micrococcus 

Koloni boyutu 0.5-1.5µm 1-1.8µm 

Modifiye oksidaz aktivtesi Negatif Pozitif 

Üreme hızı Yavaştan-hızlıya Çok yavaş 

Kesin aerop Negatif Pozitif 

Fakültatif anaerop veya mikroaerofil Değişken Negatif 

Anaerop ortamda glikozdan asit oluşumu Pozitif Negatif 

Gliserolden asit üretimi(aerobik) Değişken Negatif 

Lizostafin duyarlılığı Dirençli Duyarlı 

Hücre duvarında teikoik asit varlığı Pozitif Negatif 

Furazolidon duyarlılığı (100µg) Duyarlı Dirençli 

Basitrasin duyarlılığı (0.04 IU/ml) Dirençli Duyarlı 

 

Stafilokokların hücre duvarının temel birleşeni, hücre duvar ağırlığının %50’sini 

oluşturan, organizmaya şekil ve dayanıklılık veren peptidoglikan tabakasıdır. 

Peptidoglikan, birbiri ardına gelen N-asetilmuramik asit ve N-asetilglukozamin alt 

ünitelerinden oluşan bir karbonhidrat iskeleti içermektedir. Pentapeptid yan zincirleri 

muramik asit ünitesiyle bağlantılıdır ve bir zincirin L-liziniyle diğer zincirin L-alanini 

birbirlerine bir pentaglisin köprüsüyle çapraz bağlanmıştır. Temel polisakkarit polimer 

diğer birçok mikroorganizmada da bulunmakla birlikte, pentaglisin çapraz bağlı zincir 

yapısı S. aureus’a özgüdür (5,16,19). 

Diğer önemli hücre duvarı birleşenleri teikoik asitler olarak adlandırılan, hücre 

duvarı ağırlığının yaklaşık %40’ını oluşturan ve fosfat grubu içeren bir grup polimerdir. 

Bu polimerlerden bazıları peptidoglikana kovalent olarak bağlıdır ve hücre duvarı 

teikoik asitleri olarak adlandırılır. Diğerleri bakteri hücre membranının lipidlerine 

bağlıdır ve membran teikoik asitleri olarak adlandırılır (5,16,19).  

Yapının diğer bir parçası olan yüzey proteinleri Protein A, kollajen, fibronektin 

bağlayan proteinler ve kümeleşme faktörü, peptidoglikan tabakaya kovalent olarak 

bağlıdır. Protein A, S. aureus’da bulunan ve IgG3 hariç tüm IgG alt sınıflarının Fc 

ucuna bağlanan, 42 kDa moleküler ağırlığa sahip bir virülans faktörüdür. Bu protein 

komplemanı aktive eder, antifagositik ve kemotaktiktir. Koagülasyon test 

prosedürlerinde protein A’nın varlığından yararlanılmaktadır. Pek çok stafilokok suşu 



6 

 

 

bir kapsül veya gevşek slime tabakasına benzeyen bir dış polisakkarit tabaka ile 

kaplıdır. Bu yüzey bileşenleri mikoorganizmanın hücrelere yapışmasına yardımcı olur 

ve antifagositiktirler (5,16,19). 

Stafilokoklar, pek çok alt gruba ayrılmıştır. Đnfeksiyon etkeni olarak çoğunlukla 

S. aureus izole edildiği için çalışmalar daha çok bu bakteri üzerinde yoğunlaşmış ve 

bunun dışında kalan stafilokok alt grupları genel bir isimlendirmeyle koagülaz negatif 

stafilokoklar (KNS) olarak adlandırılmışlardır. 

Stafilokoklar koagülaz pozitif ve koagülaz negatif olmak üzere iki ana grupta 

incelenirler. Koagülaz pozitif olan tek tür S. aureus’tur. Koagülaz negatif stafilokoklar 

içerisinde günümüzde yaklaşık 37 tür bulunmaktadır. Đnsanlarda sıklıkla infeksiyon 

etkeni olarak izole edilen stafilokoklar ise; S. aureus, S. epidermidis ve S. 

saprophyticus’tur (16).  

S. epidermidis novobiosine duyarlıdır. Kronik ve tekrarlayan infeksiyonlara yol 

açabilir ve biyofilm oluşturma özelliğiyle kateter uygulanan hastalardan sıklıkla izole 

edilirler. S. saprophyticus ise novobiosine dirençli, özellikle genç kadınlarda 

Escherichia coli’den sonra ikinci sıklıkla izole edilen idrar yolu infeksiyonu 

etkenlerindendir (4,6,16).  

2.3.  STAFĐLOKOKLARIN KÜLTÜR VE ÜREME ÖZELLĐKLERĐ 

Stafilokoklar üreme koşulları bakımından S. saccharolyticus ve S. aureus 

subspecies anaerobius dışında fakültatif anaerop bakterilerdir. Optimal üreme ısıları 30-

37ºC’dir ve en uygun pH 7-7,5’de ürerler (16). 

Stafilokok türlerinin çoğunluğu 24 saat içinde yuvarlak, pürüzsüz, 1-4 mm 

çapında konveks koloniler oluştururlar. %7.5-10 NaCl içeren besiyerlerinde kolayca 

üreyebilme yeteneğine sahip olmakla birlikte, ilk izolasyonlarında zenginleştirilmiş 

(kan, glikoz, serum katkısıyla) besiyerlerinin kullanımı üremelerini kolaylaştırmaktadır. 

Birden çok patojen içeren örnekler ve/veya floralı bölgelerden alınan örneklerden 

izolasyon şansını arttırmak için mannitol salt agar (MSA), columbia kolistin nalidiksik 

agar (CNA), feniletil alkol agar (PEA), veya chromagar gibi selektif besiyerleri tercih 

edilmelidir (5,18). Yaklaşık 18-24 saatlik inkübasyon sonucu S. aureus altın sarısı, S. 

epidermidis ise tebeşir beyazı renginde koloniler oluşturmaktadır. Tipik koagülaz 

negatif stafilokok kolonisi pigmentsiz, düzgün, parlak, hafif konveks ve opaktır. 
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Kuvvetli slime tabakası oluşturan nadir türler mukoid koloni morfolojisi gösterirler (5). 

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında stafilokokların tür düzeyinde ayırımında 

kullanılan en temel test koagülaz testidir. Koagülaz pozitif olan ve insan patojeni olarak 

klinik örneklerden izole edilen tek tür S. aureus’dur. S. aureus’un identifikasyonunda 

moleküler yöntemler de kullanılmaktadır (5,16). 

Koagülaz negatif stafilokoklar içerisinde ise sıklıkla S. epidermidis ve S. 

saprophyticus izole edilmektedir. Stafilokoların tür düzeyinde ayırımı için çeşitli 

biyokimyasal testlerden yararlanılarak tiplendirme yapılmaya çalışılmaktadır. 

Klinik önemi olan ve en sık izole edilen stafilokokların temel biyokimyasal 

farklılıkları Tablo 2-2’de verilmiştir. 

Tablo 2-2: En sık izole edilen Stafilokokların temel biyokimyasal farklılıkları (5) 

 S. aureus S. epidermidis S. saprophyticus 

Koagülaz Testi  (+)  (-)  (-) 

Mannitol fermentasyonu  (+)  (-)  (+) 

Deoksiribonükleaz  (+)  (-)  (-) 

Novobiyosin direnci   (-)  (-)  (+)* 

Hemoliz  (+)  (-)**  (-) 

* 1.6 mg/ml veya daha az novobiyosin varlığında üreme 

** Genellikle negatiftir bazen pozitif olabilir 

2.4. STAFĐLOKOKLARIN VĐRULANS VE PATOJENĐTE FAKTÖRLERĐ 

S. aureus virulansı en yüksek olan stafilokok türüdür. Stafilokok 

infeksiyonlarının patolojisi bakterinin fagositozdan kaçabilmesi, konak dokularına 

tutunmayı sağlayan yüzey proteinlerini oluşturması, spesifik toksin ve hidrolitik 

enzimler oluşturabilmesine bağlıdır (19). Ancak infeksiyon olup olmaması 

mikroorganizmanın virulansı ile konak savunma sisteminin oluşturacakları dengeye 

bağlıdır (5,19).  

2.4.1. Hücre Duvarı 

Diğer Gram pozitif bakterilerde olduğu gibi stafilokokların da hücre duvarı kuru 

ağırlığının yaklaşık %50’sini peptidoglikan tabakası oluşturmaktadır. Bu tabaka insanda 

Gram negatif bakterilerde bulunan endotoksine benzer aktivite gösterir. Yani 

makrofajlardan sitokin salınımını uyarır, komplemanın aktivasyonuna yol açar ve 

trombosit agregasyonuna neden olur. Ayrıca monositlerden interlökin-1 salınımını 
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uyararak polimorf nüveli lökositlerin infeksiyon bölgesine toplanmalarına ve sonuçta 

apse oluşumuna yol açar. Sadece Gram pozitif bakterilerde bulunan teikoik asit 

stafilokokların hücre duvarında da yer alır ve mukozalarda bulunan özgül reseptörleri 

ile birleşerek stafilokokların konağa adherensini sağlar (19,20). 

2.4.2.  Kapsül 

Birçok S. aureus kökeninde polisakkarid yapıda bir mikrokapsül bulunmaktadır. 

Bu ekzopolisakkarit yapı bakteriyi fagositozdan korur, ayrıca konak hücrelerine 

özellikle de kateterler gibi yabancı cisimlere adherensini sağlar (19,20). 

2.4.3. Yüzey Proteinleri 

Protein A, elastin, kollajen, fibronektin bağlayan proteinler ve “Clumping”  

(kümeleşme) faktör, kimyasal yapıları ve hücre duvarı yerleşimleri birbirlerine 

benzeyen stafilokoksik yüzey proteinleridir. Bu proteinler stafilokokların konak 

dokularında kolonize olmasında en önemli faktörlerdir. Bu proteinlerin prototipi olan 

protein A’nın en önemli özelliği, IgG3 dışındaki tüm IgG ve IgA2 ile bazı IgM’lerin Fc 

reseptörleri ile birleşebilmesidir. Bu nedenle protein A’nın antikomplemanter ve 

antifagositer etkinliği vardır. Protein A varlığının gösterilmesi S. aureus için spesifik bir 

tanımlama testi olarak kullanılabilmektedir (5,15,20). 

2.4.4. Toksinleri 

S. aureus, konak hücre morfolojisini ve/veya fonksiyonunu etkileyen çok sayıda 

ekstraselüler toksin üretebilir. Bunlardan bir kısmı toksik etkilerini enzimatik aktivite ile 

gösterirken, diğerleri süperantijen özellikleri nedeniyle sitokin salınımını indükler. 

Ayrıca, bu toksinler sayesinde stafilokoklar yoğun inflamatuar yanıt olan bölgelerde 

bile üremelerini sürdürebilirler (16). 

2.4.4.1. Sitolitik toksinler: 

 Stafilokokların salgıladığı toksinler, eritrositler ve çeşitli hücreler üzerinde 

sitolitik, deney hayvanlarında öldürücü, nekrotik etkileri olan ekzotoksinlerdir. Đyi 

antijen yapısındaki bu toksinlere karşı organizmada nötralizan antikorlar oluşmaktadır. 

Bu toksinler dört tiptir (15). 
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Alfa toksin:  

Bu toksin ilk kez Kraus ve Clairmont tarafından 1900 yılında tanımlanmıştır. S. 

aureus insan suşlarının ana hemolizinidir. Hemolitik, dermonekrotik, lizozom 

parçalayıcı ve doku kültürlerinde sitolitik etkileri vardır. Tavşan eritrositleri için 

hemolitik aktivitesi en fazladır, insan eritrositlerine fazla bir etkisi yoktur. Đnsan 

makrofajları ve trombositleri üzerine litik etkisi vardır, monositlere etkisizdir. Dolaşım, 

kas ve böbrek korteksi dokuları toksine karşı duyarlıdır, bu dokularda tahribat yapar 

(16,19,21). Alfa toksinin stafilokok infeksiyonlarında doku yıkımında rol oynayan 

önemli bir mediyatör olduğu düşünülmektedir (19). 

Beta toksin:  

Đlk kez 1935’te Glenny ve Stevens tarafından tanımlanmıştır. Stafilokok 

sfingomyelinazıdır. En iyi koyun, daha az olarak insan ve tavşan eritrositlerini eritir 

(3,19). Duyarlı hücrelerde, hücre yüzeyindeki sfingomiyelin miktarının çokluğuna bağlı 

olarak hücre parçalanmasıyla sonuçlanabilecek düzeyde membran fosfolipidlerinin 

hidrolizini katalize etmektedir. Bu durum, değişik türlerde bu toksine duyarlılık 

düzeyinin farklı olabileceğini düşündürmektedir (16,19). 

Gama toksin:  

1938’de Smith ve Price tarafından tanımlanmıştır. Đnsan, tavşan ve koyun 

eritrositleri duyarlıdır, at ve kuş eritrositleri dirençlidir. Özellikle stafilokoklara bağlı 

kemik infeksiyonlarında kanda bu toksine karşı antikor düzeyinin yüksek bulunması, bu 

toksinin bu hastalıklarda etkili olduğunu düşündürmektedir (16,19,21). 

Delta toksin:  

Bu toksini 1947’de Williams ve Harper tanımlamıştır. Đnsan, tavşan, koyun ve 

maymun eritrositlerini eritir. Biyolojik etkinliği geniş olup, eritrosit, lökosit, makrofaj, 

lenfosit ve trombositleri hasara uğratan bir proteindir. 

 Bu sitolitik toksinlerden alfa ve delta toksin, insanlarda hastalık oluşturan S. 

aureus suşlarında en çok bulunanlardır. S. aureus suşlarının %95’inde bunlardan biri, 

%82’sinde her ikisi birlikte bulunur (16,20,21). 

2.4.4.2. Lökosidin: 

S. aureus tarafından oluşturulan bu toksinin polimorf nüveli lökositler ve 

makrofajlar üzerine litik etkisi vardır. Diğer hücreleri etkilemez. Toksin elektroforetik 
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olarak birbirinden ayrı F (Fast) ve S (Slow) adında iki protein komponentinden 

oluşmuştur. Bu komponentlerden her biri iyi antijen yapısında olup, her birinden ayrı 

toksoid yapı oluşturulur. Hücre zarında potasyum ve diğer katyonlara karşı geçirgenliği 

arttırıcı gözeneklerin açılmasını sağlayarak etkili olurlar (15,16). 

Panton-Valentine lökosidin:  

Đnsan ve tavşan lökositleri ile makrofajlar üzerinde etkili olan bir toksindir. PV-

lökosidin, iki protein komponentinden yapılmış olup, her ikisi de antijeniktir. Bu 

komponentler sinerjistik etki ile lökositlerin hücre membranına etki ederek 

degranülasyona neden olurlar ve hücre erimesine sebep olarak lökosidal aktiviteyi 

gerçekleştirirler (16,19). Panton-Valentine lökosidin şiddetli akciğer ve cilt 

infeksiyonları ile ilişkili bir sitotoksindir (19). 

2.4.4.3. Enterotoksinler: 

Isıya dirençli, 100°C’ye 30 dakika dayanabilen, polipeptit yapısında 

maddelerdir. Özellikle yüksek CO2’li atmosfer ortamında karbonhidratlı ve proteinli 

besiyerlerinde üreyen stafilokoklar tarafından oluşturulurlar. Enterotoksinin A, B, C1, 

C2, D, E ve F şeklinde yedi immünolojik tipi vardır. S. aureus kökenlerinin %35-

50’sinin bu toksinleri oluşturabildikleri saptanmıştır. A ve D besin zehirlenmelerinde, B 

ise hastane infeksiyonlarında çok karşılaşılan bir toksindir (16). Đshal oluşturmaları 

barsak lümeninden su absorbsiyonunun engellenmesi ve mukozadan barsak boşluğuna 

sıvı boşalmasının artması yoluyla olur (21,22). 

2.4.4.4. Eksfoliyatif toksin (Eksfoliyatin):  

Epidermolitik toksin olarak da bilinen bu toksin, stafilokok infeksiyonlarının 

veziküler ve eksfoliyatif deri lezyonlarından sorumludur. Antijenik ve biyokimyasal 

yapıları bakımından en az iki farklı eksfoliyatin bulunduğu saptanmıştır. A tipi 

kromozomal, B tipi plazmide bağlı genlerce oluşturulur (19,22). Bu toksinler sitoliz ya 

da inflamasyonla ilişkili değildir ve hasta epidermiste ne stafilokok ne de lökosit 

bulunmaz. Epidermis toksine maruz kaldıktan sonra koruyucu antikorlar gelişmekte ve 

toksin etki ortadan kalkmaktadır (19). 

2.4.4.5. Toksik şok sendromu toksini-1 (TSST-1):  

  Toksik şok sendromuna ekzotoksin C ve enterotoksin F olarak isimlendirilen iki 

proteinin yol açtığı düşünülmekteydi ancak daha sonra yapılan araştırmalarda bu iki 
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toksinin aynı olduğu anlaşılmış ve toksik şok sendromu toksini-1 olarak yeniden 

isimlendirilmiştir (16). 

Toksik şok sendromunda yer alan stafilokokların çoğu faj-1 grubundan 29 ve 52 

tiplerindendir. TSST-1, T lenfositleri aktive ederek yoğun sitokin salınımına neden olur. 

Sıklıkla mensturasyon dönemindeki vajinal tampon kullanan kadınlarda görülür. TSST-

1 mukozal bariyerlerden penetre olabilmekte ve bu nedenle vajina ya da yara gibi bir 

ortamda lokalize olduğu halde sistemik etki ile TSS tablosuna yol açabilmektedir. 

Hastalık ateş, diyare, kusma, deri döküntüleri, hipotansiyon ve multi organ yetmezliği 

ile seyretmektedir. Bu özgül toksini salgılayan S. aureus suşlarının hastane kaynaklı 

olabileceği bildirilmektedir (15,19,20,22). 

2.4.5. Enzimler 

Stafilokoklar virulans faktörleri içinde lipaz, hiyalüronidaz, fibrinolizin, 

penisilinaz, katalaz, koagülaz ve DNaz gibi birçok enzim üretirler. Bu enzimler 

özellikle stafilokokların komşu dokulara yayılımını kolaylaştırarak infeksiyonun 

patogenezinde rol alırlar (20). 

2.4.5.1.  Katalaz:  

Tüm stafilokok türleri toksik etkili hidrojen peroksidi toksik olmayan oksijen ve 

suya ayrıştıran katalaz enzimi üretir. Bakteriler, bu enzim sayesinde fagositlerin içinde 

toksik oksijen radikalleri tarafından öldürülmeye direnç kazanır (15,16). 

2.4.5.2. Koagülaz: 

Ekstrasellüler bir proenzimdir. Coagulase-Reacting Factor (CRF) ile birleşerek 

aktif duruma geçer ve plazmayı pıhtılaştırır. Koagülazın patojenitedeki etkisi henüz 

spekülatif olmakla beraber stafilokok absesi çevresinde bir fibrin tabakası oluşturmakta, 

infeksiyonu lokalize etmekte ve bakterileri fagositozdan korumaktadır. Bazı diğer 

stafilokok türleri de koagülaz oluşturmaktadır, fakat bunlar insan infeksiyonlarında sık 

karşılaşılmayan hayvan patojeni stafilokoklardır (16,20). 

2.4.5.3. Lipaz:  

S. aureus suşlarının tümü ve koagülaz negatif stafilokokların da yaklaşık 1/3’ü 

lipaz enzimi üretir. Lipaz, yağları hidrolize ederek vücudun lipid içeren bölgelerinde 

stafilokokların yaşamasını sağlamakta ve stafilokokların yüzeyel dokuları invaze ederek 

fronkül ve karbonkül gibi infeksiyonlarının gelişimine neden olmaktadır (16). 



12 

 

 

2.4.5.4. Hiyalüronidaz:  

Bağ dokusunun aselüler matriksindeki asit mukopolisakkaridler olan hiyalüronik 

asidi hidrolize eden enzimlerdir (16). Bu enzimi S. aureus suşlarının %90’dan fazlası 

üretir ve antijenik özelliktedir. Hiyalüronik asidi hidrolize etmesinden dolayı S. 

aureus’un dokudaki yayılımını arttırır (16,20). 

2.4.5.5. Deoksiribonükleaz:  

Termostabil olan bu enzim S. aureus suşları için tanı ölçütü olarak kullanılabilir. 

S. aureus, DNaz oluşturur. DNaz, nükleik asitleri, DNA ve RNA’yı, nükleotidlere 

parçalayan ekstrasellüler bir enzimdir DNaz enzimleri endo ve ekzonükleaz aktivitesine 

sahip, nükleik asitleri 3’-fosfomononükleotidlere parçalayan fosfodiesterazlardır (5,16).  

2.4.5.6. Fibrinolizin:  

Stafilokinaz adı da verilen fibrinolizin, fibrin pıhtısını çözmektedir. 

Streptokoklarda olduğu gibi stafilokoklarda da fibrinolitik bir etki vardır. Stafilokoklar 

tarafından salınan kinazlar plazmada bulunan plazminojeni, aktive ederek plazmin 

(fibrinolizin) oluştururlar. Plazmin, fibrini eriten proteolitik bir madde olduğundan 

bakterinin dokular arasında yayılımını sağlar (22). 

2.4.5.7. ββββ-laktamazlar:  

Klinik kullanıma girdiği dönemlerde hemen hemen  tüm stafilokok kökenleri 

penisiline duyarlı iken, günümüzde özellikle hastane kaynaklı izolatlarda bu oran %5’in 

altına düşmüştür. Stafilokoklarda penisilin direncine neden olan mekanizma beta-

laktamaz üretimidir (16,20). 

2.5. STAFĐLOKOKLARIN NEDEN OLDUĞU ĐNFEKSĐYONLAR 

2.5.1. S. aureus’un Neden Olduğu Đnfeksiyonlar: 

S. aureus toplum kökenli sepsislerin en önemli nedenidir ve en önemli 

nozokomiyal patojendir. S. aureus’un oluşturduğu infeksiyonlar, toksine bağlı 

hastalıklar ve süpüratif infeksiyonlar olarak iki ana grupta özetlenebilir (19). S. 

aureus’un neden olduğu infeksiyonlar Tablo 2-3’de verilmiştir. 

S. aureus’un oluşturduğu infeksiyonlar, iki ana grupta toplanılsa da, kendini geniş 

yelpazede toksine bağımlı hastalıklar (besin zehirlenmesi, haşlanmış deri sendromu ve 

toksik şok sendromu gibi), cilt ve yumuşak doku infeksiyonları (fronkül, selülit ve 
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impetigo gibi), derin infeksiyonlar (kemik, eklem, kalp kapağı, dalak ve karaciğer), 

akciğer ve üriner sistem infeksiyonları olarak gösterebilir (5). 

S. aureus infeksiyonlarının oluşmasında çeşitli predispozan faktörler 

bulunmaktadır. Bunların başında fagositer sistem yetersizlikleri gelmektedir. Hastaneye 

yatış, tanı yada tedavi amaçlı kullanılan yabancı cisimler, deri yaralanmaları ve başta 

influenza olmak üzere viral infeksiyonlar S. aureus infeksiyon sıklığını artırır. Diabetik 

hastalar da S. aureus infeksiyonları için önemli bir risk grubudur (6,9,16). Aynı şekilde, 

doğuştan kemotaktik ve fagositik cevap yetersizliği olan bireyler stafilokok 

infeksiyonlarına çok daha duyarlıdırlar (19). 

S. aureus’un toksin aracılı hastalıkları kendini sınırlayan infeksiyondan, hayatı 

tehtit eden infeksiyonlara kadar değişebilen şiddette kendini gösterebilmektedir (5,19). 

En yaygın derin doku tutulumu kemik, eklem ve kalp kapaklarının tutulumudur. S. 

aureus endokarditleri artmaktadır ve bu artışta intravenöz kateter kullanımı önemli yer 

tutmaktadır.  

Modern tıbbi müdahalelerin önemli problemlerinden biri olan S. aureus 

bakteriyemisinin en önemli komplikasyonu organizmanın bir veya daha fazla uzak 

bölgesine yayılmasıdır. Tüm olguların yaklaşık üçte ikisi intravenöz araçların 

kullanımına bağlı olarak gelişen nozokomiyal infeksiyonlarla ilişkilidir (5,16,19). 

S. aureus’un oluşturduğu infeksiyonlar, toksine bağlı hastalıklar ve süpüratif 

infeksiyonlar olarak iki ana grupta özetlenebilir (19).  
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Tablo 2-3: S. aureus’un neden olduğu infeksiyonlar (5,19) 

Toksine bağlı Hastalıklar: 

• Haşlanmış deri sendromu 

• Gıda zehirlenmeleri 

• Çoğul organ yetmezliği ile giden toksik şok 

 

Süpüratif Đnfeksiyonlar: 

• Đmpetigo 

• Folikülit 

• Fronkül veya çıban 

• Karbonkül 

• Bakteriyemi ve endokardit 

• Pnömoni ve ampiyem 

• Osteomiyelit 

• Septik artrit 

2.5.2. Koagülaz Negatif Stafilokok (KNS)’ların Neden Olduğu Đnfeksiyonlar: 

Koagülaz negatif stafilokok (KNS)’lar normal deri florasının üyeleridir. Flora 

üyesi olduklarından, infeksiyon yerinden alınan örneklerde sıklıkla kontaminant olarak 

görülebilirler. Geçmişte sadece kontaminant olarak değerlendirilirken, günümüzde 

önemli hastalıklara yol açabilen etkenler arasında yer almaktadırlar (6,16). 

Deri ve mukoza florasında en fazla bulunan S. epidermidis’tir, bunu S. hominis 

izlemektedir (16,18).  

KNS’lerin içinde 37 tür bulunmakta ve bunların 15’i insanda kolonize 

olabilmektedir. Đnsanlarda en sık patojen olanlar S. epidermidis ve S. saprophyticus’tur. 

Bunları S. haemolyticus, S. lugdunensis ve S. schleiferi izlemektedir (5,16,18).  

KNS’lerin etken olduğu infeksiyonların çoğu kateter veya protez kapaklara bağlı 

olarak gelişen infeksiyonlardır ve bunların çoğundan S. epidermidis sorumludur. 

Glikokaliks yapısındaki kapsülün hücre duvarına gevşek bir şekilde tutunmasıyla oluşan 

slime tabakası konağın savunma mekanizmalarına ve antibiyotiklere bir bariyer 

sağlayarak stafilokokların katetere yapışmasını kolaylaştırmaktadır. Bu infeksiyonların 

çoğunluğu hastane kaynaklı olarak gösterilmektedir (6). 
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S. saprophyticus infeksiyonları ise genellikle toplum kaynaklıdır. Özellikle 

cinsel-aktif kadınlarda komplike olmayan akut üriner sistem infeksiyonu etkenleri 

arasında E. coli’den sonra ikinci sırayı almaktadır (6).  

KNS’lerın neden olduğu hastalıklar Tablo 2-4’te verilmiştir.  

Tablo 2-4: KNS’lerin neden olduğu infeksiyonlar (6,21,23) 

Bakteri Yaptığı Hastalık 

S. epidermidis 

Kateter infeksiyonları, protez kapak endokarditi, şant infeksiyonları, 
peritonit, hastaneden kazanılmış üriner sistem infeksiyonları, 
bakteriyemi, osteomiyelit, protez eklem infeksiyonları, göz 
infeksiyonları, cerrahi yara infeksiyonları  

S. haemolyticus ve 
S. lugdunensis 

S. epidermidis ile benzer infeksiyonlara neden olurlar. 

S. saprophyticus 
Genç kadınlarda üriner sistem infeksiyonları 

 

S. capitis 
Endokardit, septisemi, kateter infeksiyonları 

 

S. caprae 
Endokardit, üriner sistem infeksiyonları, artrit, yara ve eklem 
infeksiyonları, osteomiyelit 

S. saccharolyticus 
Endokardit 

 

S. simulans 
Endokardit, septisemi, osteomiyelit 

 

S. warneri 
Endokardit, septisemi, osteomiyelit, kateter ve multifokal disk 
infeksiyonları 

S. hominis 
Septisemi, üriner sistem infeksiyonları 

 

S. schleiferi 
Septisemi, üriner sistem infeksiyonları, yara ve eklem infeksiyonları, 
osteomiyelit, kateter infeksiyonları 

S. cohnii 
Artrit, endokardit, pnömoni, üriner sistem infeksiyonları 

 

S. xylosus 
Üriner sistem infeksiyonları 

 

S. sciuri 
Yara, cilt ve yumuşak doku infeksiyonları 
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2.6. Stafilokok Đnfeksiyonlarında Kullanılan Antibiyotikler ve Direnç 

Stafilokoklar geniş çapta antimikrobiyal ajanlara duyarlılık gösterebilir ve 

genellikle bir ilaç paneli içinde test edilirler. Bununla beraber modern laboratuvarlar 

için en önemli nokta metisiline dirençli S. aureus (MRSA)’un izolasyonu ve 

tanımlanmasıdır. Metisiline direçli suşların ortaya çıkışı metisilinin klinik 

uygulamalarda kullanımından kısa bir süre sonra başlamıştır. Bunu 1970’lerin ortasında 

pek çok ülkede tek bir epidemik suşun neden olduğu ve hastaneler arasında yayılan 

MRSA infeksiyonu salgını izlemiştir (5). 

Antibiyotiklere dirençli bakterilerin ortaya çıkışı ve yayılımında pek çok etken 

rol oynamaktadır (5). Uygunsuz antibiyotik kullanımı, hayvan yemlerine büyümeyi 

hızlandırmak amaçlı antibiyotik eklenmesi direnç gelişimini hızlandırmıştır. 

Stafilokoklar yaşamı tehdit eden infeksiyonlara neden olurken bir yandan da birçok 

intrensek direnç mekanizmasına ve dış koşullarda uzun süre canlı kalabilme yeteneğine 

sahiptirler (3). Antimikrobiyal ajanlara gelişen direnç sonucu çeşitli infeksiyonların 

tedavisinde  yeni antimikrobiyallerin geliştirilme gereksinimini  ortaya çıkarmıştır (24).  

Bu nedenle stafilokoklara bağlı infeksiyonlarda  antibiyotiklere direnç gelişimi göz 

önünde bulundurulmalı ve  duyarlılık testleri yapılarak uygun antibiyotiğin seçilmesi 

gerekmektedir. 

Stafilokokların tedavisinde ilk olarak sulfonamidler kullanılmış, fakat çok kısa 

bir süre sonra direnç gelişmiştir. 1941 yılında penisilinler  S. aureus infeksiyonları için 

kullanılmış, 1942 yılında yaygın penisilin kullanımının ardından penisiline dirençli 

suşlar tanımlanmıştır. Bu antibiyotiğin 1940’lı yıllarda yaygın kullanımı sonucu 

penisilinaz (beta laktamaz) üreten suşların tanımlanmaya başlanmasıyla birlikte beş yıl 

içinde penisilin direnci %50’ye çıkmıştır (24). Günümüzde S. aureus suşlarının 

%80’inden fazlası, bu enzimin üretilmesi ile penisilinlere direnç kazanmıştır (16). 

1956 yılında glikopeptid grubu üyelerinden vankomisin metisiline dirençli 

stafilokokların tedavisinde kullanılmaya başlanmış ve direnç gelişiminin ihtimal 

dahilinde olmadığı düşünülmüştür. Vankomisin ve teikoplanin penisilin bağlayan 

proteinlere (PBP) bağlanarak etki göstermediğinden, MRSA’lar gibi PBP’lerin yapısını 

değiştirerek beta laktam antibiyotiklere direnç kazanmış bakterilerin neden olduğu 

infeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadırlar (25).  



17 

 

 

Đlk kez 1997 yılında Japonya’dan, vankomisine ve teikoplanine orta düzeyde 

dirençli S. aureus bildirilmiştir. Bu olgu bildirimini Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 

Đngiltere ve Almanya’dan azalmış duyarlılıkta veya tam dirençli suşlar izlemiştir 

(3,4,5,20). 

2.6.1. Beta–Laktam Grubu 

S. aureus’un hücre duvar yapısı tüm Gram pozitiflerde olduğu gibi bakteriye 

şeklini veren ve osmotik basınca karşı koruyan peptidoglikan tabakadan oluşmuştur. Bu 

tabaka yapısal olarak N-asetilmuramik asit ve N-asetilglikozamin polisakkarit 

zincirlerinin birbirine peptid çapraz bağlarıyla bağlanması sonucu oluşmuştur. Bu yapı 

bir ağ şeklinde hücre membranını sarar, ikisi arasındaki boşluk periplazmik aralık adını 

alır (5). 

Penisilinler kimyasal çekirdeği 6-aminopenisilanik asit olan doğal ve 

semisentetik antibiyotiklerin bir grubudur. 6 aminopenisilanik asit, thiazolidine halkası 

ve beta laktam halkasından oluşur. Doğal bileşikler Penicillum spp’den elde edilir. 

Penisilinlerin major antibakteriyel etkisi; peptidoglikan sentezi için esas olan penisilin 

bağlayan enzimlerin inhibisyonuna bağlıdır (5). 

Beta laktamaz enzimini kodlayan genler plazmidlerde bulunurlar ve beraberinde 

eritromisin ve tetrasiklinlere direnç genlerini de içerebilirler (3). Beta laktamaz üreten 

suşlar için semisentetik penisilinler grubundaki metisilin gibi antibiyotikler kullanıma 

girmiştir. Penisiline dirençli, metisiline duyarlı suşlar beta laktamazlara dayanıksız 

penisilinlere dirençli fakat beta laktamaza dayanıklı penisilinlere, beta laktamaz 

inhibitör kombinasyonlarına, sefalosporin ve karbapenemlere duyarlıdırlar (26).  

 S. aureus’un metisiline direncinden sorumlu iki mekanizma mecA geni 

varlığında üretilen PBP2a sentezine bağlı PBP’lerin beta-laktam antibiyotiklere 

afinitelerinde azalma ve beta-laktamazların aşırı üretilmesidir. PBP2a’nın sentezi 

kromozomda bulunan mec adındaki DNA elementi üzerindeki mecA geninde 

taşınmaktadır. mecA geni stafilokok kaset kromozomu (SCC) olarak adlandırılan bir 

genomik adacığın parçasıdır (3,27). 

Metisilinin 1960’lı yıllarda kullanıma girmesi ile birlikte, Avrupa’da bir yıl 

içinde metisiline dirençli S. aureus suşları saptanmaya başlanmıştır. Metisiline dirençli 

stafilokoklar özellikle 1980’li yıllardan sonra tüm dünyada hastane infeksiyonu 
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etkenleri arasında önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır (24). Metisiline dirençli 

stafilokoklar günümüzde piyasada bulunan tüm beta laktam antibiyotiklere dirençlidir. 

Dünyanın pek çok ülkesinde giderek artan bir problem olan metisilin direnci ülkemizde 

de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir (26).  

mecA geni beraberinde başka direnç genleri de bulunabilir. Bu durumda S. 

aureus suşları çoğul direnç özelliği gösterecektir. Bu suşların çoğu beta laktam 

antibiyotiklerin yanında aminoglikozidlere, klindamisine, makrolidlere, tetrasikline ve 

mupirosin gibi antimikrobiklere de direnç göstermektedir. Bu nedenle bu antibiyotikler 

içinde duyarlılık testleri mutlaka yapılmalıdır (21,28).  

MRSA infeksiyonları, yakın dönemde hastanede yatma, antibiyotik kullanımı, 

cerrahi işlem uygulanması, sağlık çalışanı olma, bakımevinde kalma gibi risk faktörleri 

ile ilişkiliyken; 1990’lı yıllarda hastanede yatma hikayesi olmayan, sağlık personeli ile 

teması bulunmayan, aile bireylerinde hastane ile ilişkili birisi olmayanlardan da MRSA 

izole edilmeye başlanmıştır. Hastane dışında toplumdan izole edilen MRSA suşlarına 

toplum kökenli MRSA (TK-MRSA) denilmektedir ve moleküler çalışmalar sonucunda 

bunların farklı oldukları gösterilmiştir. TK-MRSA’lar, hastane kaynaklı MRSA’lardan 

farklı olarak beta laktamlar dışındaki antibiyotiklere duyarlıdırlar. En önemli özellikleri 

Panton-Valentin Lökosidin (PVL) içermeleridir. TK-MRSA’nın kesin tanısı için 

PVL’nin varlığının gösterilmesi ve stafilokok kaset kromozomu içinde bulunan mecA 

geninin tipinin saptanması gerekmektedir (29). 

2.6.2. Kinolon Grubu  

Kinolonlar 1960’lı yıllardan beri bilinen eski bir antibiyotik grubudur. Bu 

grubun ilk üyesi antimalaryal bir madde olan klorokinin saflaştırılması sırasında elde 

edilen bir ara üründen üretilen nalidiksik asittir. 1980’li yıllardan sonra geliştirilen 

florokinolonlar veya 4-kinolonlar adı verilen yeni kinolon türevleri nalidiksik aside göre 

daha geniş etkinliğe sahiptir. Klinik kullanıma giren ilk kinolon olan nalidiksik asit 

sadece Gram negatif enterik bakterilere etkilidir, S. aureus üzerine etkinliği yoktur. 

Đkinci kuşak kinolonların da stafilokoklara etkinliği orta derecededir (30). Özellikle 

siprofloksasin ve ofloksasinin klinik kullanıma ilk girdiği yıllarda S. aureus’a karşı çok 

iyi etkinlik gözlenmiş ancak kısa sürede kinolon direnci gelişmiştir (3). 
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2.6.3. Trimetoprim-Sülfametoksazol (TMP-SMZ) Grubu  

 Sülfonamidler bakteriyel infeksiyonların tedavisinde sistemik olarak kullanılan 

ilk antibiyotiklerdir. Sülfametoksazol Türkiye’de sadece trimetoprimle kombine şekilde 

bulunmaktadır. TMP-SMZ kombinasyonu in vitro olarak S. aureus suşlarına karşı 

etkiliyken,  yaygın ve uygunsuz kullanımı sonucu son yıllarda bu kombinasyona karşı 

pek çok bakteride direnç gelişmiştir (31). 

2.6.4. Fusidik Asit  

Đlk olarak Danimarka’da geliştirilen fusidik asit, 1962 yılında Avrupa’da, 1998 

yılında ise Türkiye’de kullanıma girmiştir. Penisilin ve metisiline dirençli stafilokok 

infeksiyonlarında, glikopeptit antibiyotiklere, oral kullanım kolaylığı ve maliyet 

açısından alternatif oluşturabilecek bir antibiyotiktir. Fusidik asit dar spektrumludur. 

Beta laktamlarla çapraz direnç göstermedikleri için metisiline dirençli kökenlerde 

güvenle kullanılabilirler. Özellikle metisiline dirençli S. aureus ve metisiline dirençli S. 

epidermidis suşlarına etkilidir. MRSA suşlarıyla oluşan infeksiyonların doğrudan veya 

ardışık tedavisinde tek başına ya da diğer antistafilokokal antibiyotiklerle birlikte 

kullanılabilmektedir (32). 

2.6.5. Glikopeptit Grubu  

 Glikopeptitler dar spektrumlu antibiyotiklerdir. Bu grupta vankomisin, 

teikoplanin, daptomisin, ramoplanin, ristosetin ve aktinoidin bulunur. Son yıllarda 

stafilokoklar, enterokoklar ve piyojenik streptokokların dahil olduğu Gram pozitif 

bakteriler önemli nozokomiyal patojenler haline gelmiştir. Beta laktam antibiyotiklere 

dirençli stafilokoklar ve enterokoklardaki artış nedeniyle glikopeptit antibiyotikler 

klinikte yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (33). 

Glikopeptidler, Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı sentezini, peptidoglikan 

polimerlerinin D-alanil-D-alanin prekürsörlerine bağlanarak ve dolayısıyla 

transglikozilaz ve transpeptidaz enzimlerinin hedeflerini bozarak inhibe eder. Ayrıca 

RNA sentezini bozabilir ve sitoplazmik membran permeabilitelerini değiştirerek 

protoplastlara zarar verebilir. Hedef organizmalara hızlıca ve sıkıca bağlanarak 

çoğalmakta olan bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterir. Gram negatif bakterilerin 

lipid membranından penetre olamadıkları için bu mikroorganizmalar üzerinde etkili 

değildir. Vankomisinin serum düzeyi inhibitör konsantrasyonunun altına düştükten 
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sonra da, 2 saat süren bir postantibiyotik etkiyle, antibakteriyel aktivitesi sürmektedir 

(33).  

Klinikte en sık kullanılan glikopeptit antibiyotik vankomisindir. Vankomisin ilk 

kez 1956 yılında Borneo adasında bulunan Streptomyces orientalis’ten izole edilen dar 

spektrumlu bakterisidal bir antibiyotiktir. Đzolasyonundan çok kısa bir süre sonra 1956 

yılında pürifiye edilerek klinik kullanıma girmiştir. Đlk yıllarda kullanılan preparatların 

saf olmaması ve yan etkilerin sıklığı nedeniyle metisilin kullanıma girdikten sonra 

önemini yitirmiş, ancak ilk kez 1961’de metisiline dirençli bir S. aureus izolatının 

bildirilmesi ve 1982 yılından beri giderek artan MRSA infeksiyonlarının ortaya 

çıkmasıyla birlikte yeniden önem kazanmıştır (3). 1989’da ABD’de vankomisine 

dirençli enterokoklar önemli nozokomiyal patojenler olarak ortaya çıkmışlardır. 

Vankomisine intermediate olan S. aureus (VISA) suşları 1996’da Japon hastanelerinde, 

1997’de ABD’de saptanmıştır (34,35,36). Bu suşların vankomisin için MĐK değerleri 8-

16 mg/L arasında bulunmuştur. Bunu ABD ve Avrupa’dan VISA suşlarının bildirimi 

izlemiştir (37). 2002 yılında ise ABD’den ilk vankomisine dirençli S. aureus (VRSA) 

suşu bildirilmiştir (38). 

2.6.6. Karbapenem Grubu  

 Karbapenemler, günümüzde günümüzde kullanımda olan antibiyotikler 

arasında bilinen en geniş antibakteriyel etki spektrumuna sahip antibiyotik sınıfıdır.  

Karbapenemlerin, bakterisidal etkisi, diğer beta laktam antibiyotikler gibi, 

peptidoglikan hücre duvarı sentezini inhibe etmeleri sonucunda gerçekleşmektedir. 

Ülkemizde, karbapenemlerin iki üyesi; imipenem ve meropenem 

kullanılmaktadır. Karbapenemler ciddi polimikrobiyal infeksiyonlar veya diğer beta 

laktam antibiyotiklere dirençli Gram negatif etkenlere bağlı infeksiyonlarda 

kullanılmalıdır. Karbapenemlerin Gram pozitif aerop bakterilere etkinlikleri, penisilinler 

ve birinci kuşak sefalosporinler gibi oldukça fazladır. Metisiline duyarlı S. aureus 

suşlarına etkin, metisiline dirençli S. aureus suşlarına etkisizdirler. S. aureus dahil Gram 

pozitiflere etkinlik açısından imipenem, meropeneme göre daha üstündür (39). 
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2.6.7. Oksazolidinon Grubu  

Oksazolidinonlar, Gram pozitif bakterilere etkili, yeni bir antimikrobik sınıf 

olup, sentetik maddelerdir. Oksozolidinonlar protein sentez inhibitörleridir. Ancak etki 

mekanizmaları diğer protein sentez inhibitörlerinden farklı olduğundan çapraz direnç 

göstermezler. Linezolid ve eperozolidinin üyesi olduğu oksazolidinon grubunun 

antimikrobiyal özellikleri, antidepresan ilaçlar olan monoamin oksidaz inhibitörlerinin 

araştırmaları esnasında farkedilmiş ve daha sonra antibiyotik olarak geliştirilmişlerdir. 

Tamamen sentetik olmalarından dolayı, Gram pozitif bakteriler için direnç genleri 

taşımazlar. Đn vitro linezolide direnç gelişimi güçtür. Ancak seri pasajlarda dirençli 

mutantlar gelişebilmektedir. Linezolid tüm önemli Gram pozitif bakterilere karşı 

mükemmel in vitro aktiviteye sahiptir. Hem metisiline duyarlı, hem de dirençli S. 

aureus suşlarına etkilidir (40). 

2.6.8. Rifamisinler 

Rifampisin Streptomyces mediterranei’den elde edilen rifamisinin semisentetik 

bir türevidir. Rifabutin, rifapentin ve rifaksimin gibi semi sentetik formları da klinik 

kullanımda bulunmaktadır. Antimikrobiyal etkisini DNA bağımlı RNA polimerazın β 

alt birimini inhibe ederek gösterir.  

Rifamisinler stafilokoklar üzerine yüksek oranda bakterisidal etkilidirler.  S. 

aureus infeksiyonlarında monoterapi olarak kullanımı direnç gelişeceği için önerilmez. 

Rifamisinlerin S. aureus endokarditindeki yeri tartışmalıdır ancak ek fayda gösterdiğine 

dair kanıtlar kesin değildir. Vankomisin ve diğer antistafilokokal ajanlarla kombine 

olarak metisiline duyarlı ve dirençli stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. 

Kronik stafilokok osteomiyelitinde vankomisin veya nafsilinle kombine olarak 

kullanıldığında tedavi başarısını arttırdığı bildirilmektedir (41). 

2.6.9. Topikal Antimikrobiyaller 

Antimikrobiyal ilaçlar bazen yara deri infeksiyonu gelişimini önlemek amacıyla 

majör ve minör cerrahi alanlarına lokal olarak uygulanmaktadırlar. Topikal 

antibakteriyel tedavinin parenteral ve oral tedaviye göre bazı avantajları bulunmaktadır. 

Kullanım kolaylığı, ilaç yan etki gelişiminin düşük  olması, tedaviye uyumun kolay 

olması, infeksiyon alanında daha yüksek konsantrasyon oluşturması, bakteriyel direnç 

veya çapraz direncin azaltılması ve daha ekonomik oluşu avantajlarındandır (42). 
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Bazı cilt infeksiyonlarının tedavisinde son zamanlarda daha çok topikal 

antimikrobiyal ilaç kullanılması gündemdedir. Özellikle impetigo gibi stafiloloklara 

bağlı yüzeyel deri infeksiyonlarında topikal antimikrobiyal kullanımının arttığı, oral 

antimikrobiyal kullanımının azaldığı bildirilmektedir (42). 

Topikal olarak kullanılan önemli antimikrobiyaller içinde yer alan mupirosin, 

genellikle S. aureus tarafından oluşturulan impetigo, folikülit ve nazal taşıyıcılıkta 

kullanılmaktadır.  Metisiline dirençli stafilokokların büyük bir kısmı mupirosine 

duyarlıdır. Çoklu antibiyotiğe dirençli S. aureus suşları daha az duyarlıdır. Mupirosin 

%2 pomad, primer deri infeksiyonları ve dermatozlar ile yaralı dokuların sekonder 

infeksiyonlarında 5-14 gün, günde 2-3 kez uygulanır. Mupirosin kalsiyum %2 nazal 

pomadının 5 gün, günde iki kez buruna uygulanmasının, metisiline dirençliler de dahil 

S. aureus nazal taşıyıcılığının eradikasyonunda etkili olduğu bildirilmektedir (42).  

Diğer bir topikal antimikrobiyal olan polimiksin B, yüzeyel deterjan etki benzeri 

bir mekanizma ile membran fosfolipidleri ile etkileşir ve hücre geçirgenliğini arttırarak 

bakteri membranını harap eder. Gram pozitif bakterilere karşı in vitro etkinliği yoktur 

(42). 

 Neomisin ve gentamisin içeren topikal ilaçlar genellikle yanıklar, yaralar, 

ülserlerle ilgili infeksiyonların tedavisinde kullanılmakla birlikte bakterinin 

eradikasyonu sağlanamamaktadır. Fusidik asitin oral, intravenöz ve topikal uygulama 

şekilleri bulunmaktadır. Esas olarak Gram pozitif bakterilere karşı dar etki  spektrumlu 

bir ilaçtır. Đn vitro olarak S. aureus’a karşı yüksek bir etkinliğe sahiptir (42). 

2.6.10.  Tetrasiklin Grubu 

Đlk tetrasiklin 1948’de Streptomyces aureofaciens’ten elde edilen 

klortetrasiklindir. Daha sonra oksitetrasiklin, tetrasiklin ve demetilklortetrasiklin gibi 

diğer doğal tetrasiklinler elde edilmiştir. Bugün en sık tetrasiklin, minosiklin ve 

doksisiklin kullanılmaktadır (43). 

En önemli direnç mekanizması, ilacın dışarı pompalanmasıdır. Bu olay da 

plazmid, kromozom veya sıklıkla transpozonlarda bulunan tetrasiklin direnç geni (tet A-

G, tet K, L) tarafından üretilen özgül bir membran proteinine bağlıdır. Bakteri, ilaçla ilk 

temas ettiğinde duyarlı olduğu halde temasın devam etmesi durumunda indüklenme 

sonucu enzim salgılanmasının artması nedeniyle çok kısa zamanda dirençli hale 



23 

 

 

gelebilir. Stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde yüksek oranda dirençlilik nedeniyle; 

tetrasiklinler kullanılmamaktadır (43,44). 

2.6.11.  Makrolid, Linkozamid, Streptogramin B (MLSB) Grubu 

 Filipinler’de topraktan izole edilen bir Saccharopolyspora erythreae suşundan 

(orijinal adı Streptomyces eritreus) 1952’de elde edilen eritromisin, makrolid grubu 

antibiyotiklerin ilk üyesidir (45). 

Eritromisin, hala bazı infeksiyonlarda primer tedavide kullanılmakta ve bazen 

penisilin G ve diğer antibiyotiklere alternatif olmaktadır. Ancak, emilim oranlarındaki 

değişiklik, kısa yarı ömrü, gastrointestinal yan etkiler ve artan direnç sorunu gibi klinik 

pratikte yaşanan dezavantajlar yeni arayışlara neden olmuştur. Antimikrobiyal aktivite, 

farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler, gastrointestinal yan etkiler ile etkinlik 

gibi özellikleri olumlu yönde geliştirmek amacıyla klaritromisin ve azitromisin gibi 

makrolidler elde edilmiştir. Homojen bir antibiyotik grubu olan makrolidlerin ana yapısı 

makrosiklik lakton halkası ile buna eklenmiş şekerlerden oluşmaktadır. Adlarını 

makrosiklik lakton halkasından alan makrolid antibiyotikler, halka sayısına göre 

sınıflandırılmaktadırlar (3). Đçerdikleri lakton halka sayısına göre makrolidler 

sınıflandırıldığında 14 üyeli, 15 üyeli ve  16 üyeli  gruplara ayrılmaktadır (16,29).  

 

Makrolid türü Doğal Yarı sentetik 

14 Karbonlu Eritromisin Roksitromisin 

Oleandomisin Diritromisin 

Klaritromisin 

15 Karbonlu Azitromisin 

16 Karbonlu Josamisin Rokitamisin 

Spiramisin Miokamisin 

Kitasamisin Tilmikosin 

Tilomisin 

Midekamisin 
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Makrolid antibiyotikler duyarlı bakterilerde 50S ribozamal alt birime reversibl 

olarak bağlanıp, protein sentezini inhibe ederler. Eritromisinin ribozomal affinitesi, 

diğer makrolidlerden biraz daha düşüktür. Makrolidler, kloramfenikol ve 

linkozamidlerin bağlanma bölgeleri çok yakın olduğu için birbirlerinin bağlanmalarını 

yarışma yoluyla önlemeye çalışırlar. Antagonistik etki nedeniyle birlikte 

kullanılmamaları gerekir. 

Makrolidler bakteriyostatik etkili antibiyotiklerdir. Bununla birlikte bakterinin 

türüne, (Streptococcus pneumoniae gibi) üreme dönemine ve yoğunluğuna bağlı olarak 

bakterisidal etkili olabilirler. 

Makrolidlerin antibakteriyel spektrumları doğal penisilinlere benzer. En güçlü 

etkinliklerini aerop  Gram pozitif kok ve çomaklara karşı gösterirler. Bunun dışında 

Gram negatif bakterilere, anaerop bakterilere, ayrıca spiroketler, klamidya, riketsiyalar 

gibi diğer etkenlere karşı da etkilidirler. 

Klaritromisin, azitromisin ve roksitromisinin antimikrobiyal etki spektrumu 

eritromisine benzer ancak, etki spektrumuna giren bakteri ve diğer mikroorganizma 

türlerine etkinlik derecesi bakımından bazı farklılıklar vardır. Klaritromisinin 

stafilokoklara etkinliği eritromisine göre 2-4 kat daha fazladır. Azitromisin ise Gram 

negatif bakterilere karşı etkinliği daha fazla, Gram pozitif bakterilere göre  daha azdır. 

Linkozamidler Streptomyces lincolnensis’ten izole edilmiş olan linkomisin 

içeren antibiyotiklerdir. 1972 yılında kullanıma giren linkozamidlerin ikinci üyesi 

klindamisin ise linkomisinin kimyasal modifikasyonudur. Her iki ilacın da kimyasal 

yapısı amino şeker bağlı amino asit içerir.  

Linkozamidler de 50S ribozamal alt birimine bağlanarak bakteriyostatik etkili 

antibiyotiklerdir. Gram pozitif aerop koklar ve anaerop bakterilerin pek çoğuna oldukça 

etkili antibiyotiklerdir. Temel terapötik endikasyonları arasında, penisiline alerjisi olan 

kişilerin penisiline duyarlı infeksiyonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonları ve 

özellikle kemik ve eklemlerdeki stafilokok infeksiyonları gelir. Kullanılan doza bağlı 

olarak, bakterisidal veya bakteriyostatik etki ederler (5,46). 

Streptograminler, Streptomyces pristinaespiralis’ten izole edilmiştir. Makrolid-

Linkozamid-Streptogramin (MLS) antibiyotik grubu içerisinde yer alırlar. Molekül 

özelliklerine göre A ve B olarak iki gruba ayrılırlar. Kinupristin/dalfopristin (K/D); iki 
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farklı streptogramin bileşiğinin sinerjik etki gösteren semisentetik bir kombinasyonudur. 

Kinupristin; pristinamisin IA’dan elde edilir (streptogramin B), dalfopiristin ise 

pristinamisin IIA’dan elde edilir (streptogramin A). Tek başına kullanıldıklarında 

antibakteriyel etkileri sınırlı olmakla birlikte, kombine olarak  kullanılmaları ile 

sinerjistik etki oluşturmalarından dolayı güçlü antibakteriyel etki ederler.  Her ikisi de 

suda çözünen  bu antibiyotikler,  % 30 kinupristin - % 70 dalfopristin (3/7:K/D) 

şeklindeki kombine preparatları, intravenöz olarak klinikte kullanılmaktadırlar. 

Kinuprisitin/Dalfopristin kullanımdaki ilk parenteral streptogramindir. Temel olarak 

etki spektrumu içinde Gram pozitif mikroorganizmalar yer almaktadır (30).  

Streptograminler içinde pristinomisin, estreomisin, mikamisin ve virjinamisin de 

bulunmaktadır. Ancak bunlar daha çok veterinerlikte kullanılan antibakteriyel ajanlardır 

(47).  Bu iki grup tek başlarına bakteriyostatiktirler, ancak kombine edildiklerinde her 

bir komponentin etkisinden sırasıyla sekiz ve onaltı kez daha etkin olurlar (30).  

Kinupristin/Dalfopristin bakterilerde ribozomların 50S altbirimlerine birbirlerine 

yakın yerlerden ve geri  dönüşümsüz olarak bağlanarak,  protein sentezini inhibe etmek 

sureti ile etki ederler. Bu etki tüm streptograminlerde olduğu gibi uzayan peptit 

zincirleri arasındaki peptit bağlarının oluşumununun bloke edilmesi şeklindedir. 

Dalfopristin protein sentezinin erken basamağına, kinupristin ise geç basamağına 

etkilidir (30). 

Dar spektrumlu bir antibiyotik olmasına rağmen streptograminlerin klinik 

etkinliği  direnç açısından sorun oluşturan mikroorganizmalara karşı etkinliği sayesinde, 

özellikle çoğul dirençli Staphylococcus aureus, vankomisine dirençli enterokok (VRE)  

infeksiyonlarının tedavisinde önemli bir seçenektir.  Bu endikasyonların yanında kateter 

ilişkili bakteriyemiler, komplike deri ve yumuşak doku infeksiyonları, toplum kökenli 

ve nozokomiyal pömonileri içermektedir (5,30,47). 

 

2.6.11.1. MLSB Grubu Antibiyotiklere Direnç Mekanizmaları 

Makrolidlere karşı hücre içine girişte azalma veya ilacın dışarı atılmasında 

artma, hedef bölgede değişiklik ve antibiyotik inaktivasyonu ile direnç 

gelişebilmektedir. Enterobacteriaceae ailesi dış membran permeabilitesini azaltırlar. 

Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. eritromisine karşı intrinsik direnç gösterirler. 

Bakteri hücre membranından makrolidleri hücreden dışarıya pompalayan bir aktif 
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transport (efluks pompa) sistemi oluşur. Bu pompalar oldukça karmaşıktır ve bu 

mekanizma ile makrolidlere de direnç gelişmektedir. Örneğin, S. epidermidis ve S. 

aureus’da plazmid aracılı msrA geni ile kodlanan eritromisin direnci, antbiyotiğin dışarı 

pompalanması ile gelişmektedir (MS fenotipi). Eritromisine dirençli Streptococcus 

pyogenes, Streptococcus pneumoniae, grup C streptokok ve enterokoklarda tanımlanan 

bu direnç (M fenotipi), mefA geni tarafından kodlanmaktadır (3,24).  

Bakterinin 50S ribozomal alt ünitesinin 23S rRNA’sında adeninin dimetilasyonu 

ile oluşan değişim ile eritromisin ve birçok makrolid, linkozamidler ve streptogramin 

B’ye karşı direnç gelişmektedir (MLSB fenotipi). Bu direnç, plazmid üzerindeki erm 

genleri veya kromozomlar üzerindeki transpozonlar ile ilişkilidir. Eritromisin ve diğer 

bazı 14, 15 ve 16 üyeli makrolid antibiyotiklerin fosfodiesterazlarla enzimatik 

inhibisyonu da tanımlanmıştır (45). 

Stafilokoklarda MLSB grubu antibiyotiklerine karşı direnç geliştirme 

mekanizmaları ana başlık halinde toplanacak olursa;  23S rRNA’nın metilasyonuyla 

oluşan hedef bölge değişikliği, antibiyotiklerin dışarı atılmasına yol açan aktif efluks 

pompa sistemi ve enzimatik olarak antibiyotiklerin direkt inaktivasyonu olarak 

tanımlanabilir (48,49). 

Hedef bölge değişikliği: 

En sık görülen direnç mekanizmasıdır. Bu direnç, bakterinin metilaz enzimi 

üretmesi sonucu, bakteriyel ribozomların 50S alt birimininde bulunan 23S rRNA’nın 

adenin rezidülerinin metilasyonuyla gelişir. MLS antibiyotiklerinin ribozom üzerindeki 

bağlanma yerleri çakışık olduğundan kimyasal olarak birbirinden farklı bu 

antibiyotiklere karşı çapraz direnç gelişir.  

Stafilokoklarda MLS antibiyotilerine karşı dirence yol açan metilaz enzimleri 

ermA, ermB ve ermC olmak üzere üç ana gen tarafından kodlanır. ermA geni S. aureus 

kromozomunda transpozon Tn554 üzerinde, ermB transpozon Tn551 üzerinde ve ermC 

3.7kb’lik plazmid pE 194 üzeride bulunur ermB geni stafilokoklarda nadiren bulunur. 

Bu genler yapısal veya indüklenebilir olabilir. Yapısal gen taşıyan bakteriler daima 

metilaz enzimi üretirken indüklenebilir gen taşıyan bakteriler ortamda indükleyici bir 

ajan olduğu zaman metilaz enzimini üretir. 14 ve 15 üyeli makrolidler güçlü indükleyici 

iken 16 üyeli makrolidler zayıf indükleyicidir. Bir başka deyişle indüklenebilir dirence 

sahip türler 14 ve 15 üyeli makrolidlere dirençli iken 16 üyeli makrolidlere, 



27 

 

 

linkozamidlere ve streptogramin B ye karşı duyarlıdır. Bununla birlikte uygun bir 

indükleyici ajan (örn. eritromisin) varlığında linkozamid ve streptogramin B’ye karşı 

direnç meydana gelir. Yapısal dirence sahip türler ise tüm makrolidlere, linkozamidlere 

ve streptograminlere karşı dirençlidir. (40,48,50). 

Aktif pompa (efluks) sistemi: 

Stafilokoklarda msrA geni tarafından kodlanan enerji bağımlı efluks pompası, 

hücre içine giren makrolid ve tipB streptograminleri dışarı atarak bu antibiyotiklere 

karşı dirençe yol açarken linkozamidlere karşı dirençte rol oynamaz. Eritromisin ve 

diğer 14 ve 15 üyeli makrolidler için bu direnç msrA geni tarafından kodlanmaktadır. 

msrA geni ilk olarak S. epidermidis’te tanımlanmıştır ve pUL 5050 plazmidi üzerinde 

yer alır. msrA geni tarafından kodlanan ve ABC süper ailesine ait msrA proteinin 

homoloğu S. aureus’un klinik izolatlarında da gösterilmiştir (40,48,51). 

 

 

Enzimatik inaktivasyon: 

Stafilokoklarda streptogramin antibiyotiklerini enzimatik yolla inaktive eden üç 

gen tanımlanmıştır. vatA ve vatB geni tarafından kodlanan asetiltransferaz enzimi 

yalnızca streptogramin A ve türevi antibiyotikleri inaktive ederken vgb geni tarafından 

kodlanan laktonaz enzimi streptogramin B’yi inaktive eder. Her üç gen de plazmid 

üzerinde yer alır (50).  

Linkozamidlerin enzimatik inaktivasyonu ile direnç gelişimi birbiriyle yakın 

ilişkili, plazmidde kodlanan linA ve linA’ (linkozamid nükleotidil transferaz) genlerinde 

kodlanan iki nükleotidil transferaz aracılığıyla olmaktadır. Tek başına linkozamid 

direnci S. aureus’da, daha sık olarak da bazı KNS’lerde gözlenir. Bu linkomisin ve 

klindamisini adenile eden bir enzime bağlıdır (5,52,53,54). 

2.7.  MLSB DĐRENCĐNĐN BELĐRLENMESĐ 

MLSB direncine neden olan mekanizmaların farklı şekilde ortaya çıkması bu 

mekanizmaların fenotipik ve genotipik yöntemlerle gösterilebilmeleriyle mümkün 

olabilmektedir.  



28 

 

 

2.7.1. Fenotipik Yöntemler 

Stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direnci  D-test adı verilen özel bir 

disk yaklaştırma testi kullanılarak belirlenebilmektedir. Eritromisin çok düşük 

konsantrasyonlarda bile MLSB direncini indüklediğinden D-test ile yapılan antibiyotik 

duyarlılık deneylerinin yorumlanması stafilokokların neden olduğu infeksiyonların 

tedavi başarısını önemli ölçüde etkileyebilmektedir (12,26).  

2.7.1.1. D-test kullanarak indüklenebilir klindamisin direncinin saptanması: 

Eritromisin ve klindamisin ayrı antimikrobiyal ilaç sınıfı olarak, makrolidler ve 

linkozamid grubu içinde yer alsalar da etki mekanizmaları ve direnç mekanizmaları 

benzerdir.  

Đndüklenebilir klindamisin direnci, 15µg’lık eritromisin diskine 2µg’lık 

klindamisin diski (15-26 mm’lik mesafede) yerleştirilerek yapılan ve eritromisine bakan 

tarafta klindamisin zonunda D harfine benzeyen, dolayısıyla D-zon olarak adlandırılan 

bir düzleşmenin varlığının araştırılması ile yapılır. Her iki diskte de inhibisyon zonunun 

olmaması cMLSB (constitutive=yapısal) direnç fenotipini gösterirken, klindamisinin 

eritromisine bakan tarafinda bir düzleşme olması iMLSB (inducible=indüklenebilir) 

fenotipini, klindamisin inhibisyon zonunda bir düzleşme olmaksızın duyarlılık olması 

ise MS fenotipini göstermektedir. Hem eritromisin hem de klindamisinin duyarlı olması 

S fenotip olarak yani MLSB direncinin olmadığını ifade etmektedir. 

2.7.2. Moleküler Yöntemler 

Biyoteknolojideki büyük gelişmelerin yaşandığı bir devirdeyiz. Bakteriyel 

infeksiyonlar hakkındaki görüşümüz, statik bir modelden, binlerce genin oluşturduğu 

bakteriyel genomun ko-ekspresyonunun var olduğu bir sürece değişmektedir (43). 

Stafilokoklar diğer organizmalardan antimikrobiyal direnç genleri kazanmaya en 

elverişli bakteri türüdür. Son elli yıldır klinikte kullanılan tüm antimikrobiyal ajanlara 

karşı edinilmiş ya da kazanılmış direnç oluşturmuştur. S. aureus’un adaptasyon 

yeteneğine ilişkin gerçekler, penisilinin klinikte yaygın olarak olarak kullanımından 

sonra, 1944 yılında, ilk penisilin dirençli S. aureus suşu izole edildiğinde ve metisilin 

kullanımına başladıktan sonra (1961’de) MRSA suşlarının ortaya çıkmasıyla 

gösterilmiştir. 
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Virulans genleri gibi antimikrobiyal direnç genleri de dışarıdan S. aureus’a 

lateral genetik transfer ile geçmektedir (43). 

Antimikrobiyal direnç genlerinin çoğu plazmidlerde (blaZ, penisilinaz kodlar; 

qacA antiseptik direncini oluşturur) ve SCCmec’de (mecA metisilin direncini kodlar; 

ermA makrolid-linkozamid-streptogramin B direncini kodlar) lokalizedir. Transpozonlar 

da ilaç direncinin taşıyıcılarıdır; örneğin Tn554 eritromisin ve spektinomisin direncini 

taşır. Başka transpozonlar da farklı direnç genleri taşır (43). 

Stafilokoklardaki antimikrobiyal direnç profilleri SCCmec (farklı antimikrobiyal 

direnç genleri olan birçok SCCmec tipi vardır) veya plazmidlerde tanımlanmış direnç 

genlerinin saptanması ile değerlendirilebilir (43). 

Günümüzde sadece stafilokokların neden olduğu infeksiyonlarda değil aynı 

zamanda diğer Gram pozitif bakterilerle gelişen infeksiyonlarda da, antibiyotik 

direncinin saptanmasında DNA bazlı testler kullanılmaktadır. (43,59). 

Direnci belirlemede fenotipik metotların kullanılması yerine dirençle ilişkili 

mutasyonlar veya antimikrobiyal direnç genlerinin belirlenmesinin önemli gerekçeleri 

bulunmaktadır. Birincisi; genetik metotlar, MIK değerleri dirençlilik sınırında veya 

sınıra yakın olan bakterilerde dirence karar vermede yardımcıdır. Đkincisi; genetik 

metotlar direnç ile sonuçlanan direnç genleri veya mutasyonlarını, kültürler pozitif 

olmadan önce klinik örneklerdeki organizmalarda doğrudan belirlenmesini sağlayarak 

hastalığın erken evrelerinde tedavinin yönlendirilmesine yardımcı olur. Üçüncüsü; 

genetik testler hastane veya toplum şartlarında özel bir direnç geninin epidemiyolojik 

yayılımını izlemede fenotipik testlerden daha uygundur. Dördüncüsü; moleküler 

yöntemler direnci belirlemede kullanılan broth, agar ve disk difüzyon bazlı fenotipik 

testlerin doğruluğunu test etmede “altın standart” olarak kullanılabilmektedir (43). 

Stafilokoklarda MLSB direncinden sıklıkla sorumlu olarak gösterilen ermA, 

ermB, ermC, ereA, ereB, msrA, msrB, vatA, vatB, linA ve linB genlerinin Polimeraz 

Zincir Reaksiyon (PCR) yapılarak moleküler yöntemlerle gösterilebilmesi mümkündür 

(43).  

Đnfeksiyon etkeni mikroorganizmaların epidemiyolojik olarak araştırılması ve 

antimikrobiyal maddelere karşı oluşan direnç mekanizmalarının ve bu mekanizmalarda 

rol oynayan genetik temellerinin araştırılması önemli bir yer tutmaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Ağustos 2010-Mart 2011 tarihleri arasında Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bakteriyoloji laboratuvarlarına gelen 

çeşitli klinik örneklerden infeksiyon etkeni olarak izole edilen eritromisine dirençli 54 

adet stafilokok suşu çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı hastaya ait birden fazla suş çalışma 

kapsamına alınmamıştır. Đzole edilen suşlar çalışma yapılana kadar saf olarak %15 

gliserol içeren triptik soy buyyon besiyerinde -80ºC’de saklanmıştır. 

3.1.  STAFĐLOKOK SUŞLARININ TANIMLANMASI VE YAPILAN 

DENEYLER 

Çeşitli kliniklerden ve klinik örneklerden infeksiyon açısından değerlendirilmek 

üzere ekim yapılan kültürler 35ºC’de 18-24 saat inkübe edildikten sonra Gram boyama 

sonucunda Gram pozitif kok şeklindeki bakterilere katalaz, tüp koagülaz ve DNaz 

testleri yapılmıştır. Test sonuçları pozitif veren suşlar S. aureus olarak tanımlanırken, 

katalaz pozitif, koagülaz negatif ve DNaz negatif olan Gram pozitif suşlar KNS olarak 

değerlendirilmiştir. KNS’ler daha sonra VITEK Compact (bioMérieux, Fransa) 

otomatize sisteminde ID GP kartları kullanılarak tür düzeyinde tanımlanmıştır.  

Çalışmada standart suş olarak S. aureus ATCC 25923 ve S. aureus ATCC 

29213 suşları kullanılmıştır. 

 

3.1.1. Katalaz Deneyi 

Triptik Soy Agar (TSA)’da üreyen 24 saatlik saf kültürden bir iki koloni 

alınarak temiz bir lam üzerine damlatılan %3’lük H2O2 çözeltisinde süspanse edilmiş ve 

gaz kabarcıklarının oluşması şeklinde görülen oksijen çıkışı pozitif reaksiyon olarak 

değerlendirilmiştir (16). 
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3.1.2. DNaz Deneyi 

TSA’da üreyen 24 saatlik saf bakteri kültüründen DNaz agara nokta ekimi 

yapılarak 35ºC’de 18-24 saat inkübe edildikten sonra üreyen bakteri kolonilerinin 

üzerine 1 N HCL çözeltisi dökülmüştür. Üreme bölgesinde ve çevresinde şeffaf bir zon 

gözlenmesi pozitif sonuç olarak değerlendirilmiştir (21).  

3.1.2.1. DNaz besiyerinin hazırlanması: 

Tripton  17 g 

Soyton  5 g 

NaCl  5 g 

DNA  2 g 

Agar  15 g 

Damıtık su  1000 ml 

Toz halindeki besiyerinden 44 g tartılarak üzerine 1000 ml damıtık su ilave 

edilmiş, çözündürüldükten sonra pH 7.3’e ayarlanmıştır. Besiyeri otoklavda 121ºC’de 

15 dakika bırakılarak steril edilmiştir. 

3.1.2.2. 1 N Hidroklorik asit çözeltisinin hazırlanması: 

8.2 ml HCL üzerine 91.8 ml distile su ilave edilerek 100 ml %37’lik 1N HCL 

çözeltisi hazırlanmıştır. 

3.1.3. Lateks Aglütinasyon 

Lateks aglütinasyon kiti (Plasmatec, UK) kullanılmıştır. Staphylococcus test 

lateks ve negatif kontrol lateks ayıraçları biraz çalkalandıktan sonra 1 damla kadar 3 cm 

çapındaki halkasal iki farklı bölgeye damlatılmıştır. 24 saatlik kültürlerden yaklaşık 2-4 

koloni alınıp ayıraçların damlatıldığı alanlarda ayrı ayrı süspanse edilmiştir. Bir 

dakikayı aşmamak şartıyla elle sallayarak aglütinasyonun oluşup oluşmadığı 

gözlemlenmiştir. 

Staphylococcus test lateksi ile aglütinasyon oluşturması, negatif kontrol lateksi 

ile oluşturmaması sonucunda S. aureus olarak değerlendirilmiştir. 
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3.1.4. Tüp Koagülaz Deneyi 

Tüpte koagülaz testinin pozitif olarak bulunması serbest koagülaz varlığını 

gösterir. Bu deneyin uygulanması için tüp koagülaz kiti (BD, USA) kullanılmıstır. 

Liyofilize EDTA’lı tavşan plazmasına fizyolojik distile su ilave edilerek, 10x75 mm’lik 

steril test tüplerine 0.5’er ml konulmustur. 24 saatlik kültürden steril plastik öze ile 2-4 

bakteri kolonisi kadar alınarak bu test tüplerinde süspanse edilmiştir. Tüpler 37°C’de 

inkübasyona bırakılmıştır. 

Sonuçlar periyodik olarak her saat başında kontrol edilmiştir. Üç-dört saatlik 

sürede plazmanın pıhtılaşması ile koagülasyon varlığını gösteren suşlar pozitif olarak 

değerlendirilmiştir. Pıhtılaşmanın olmadığı veya zayıf enzim üretimi gösteren bakteriler 

için gözlem süresi 24 saate kadar uzatılmıştır. 24 saat sonra tüm suşlar tekrar 

değerlendirilmiştir. 

3.2.  STAFĐLOKOKLARDA ANTĐBAKTERĐYEL DĐRENÇ SAPTAMASINDA 

KULLANILAN FENOTĐPĐK TESTLER VE ANTĐBĐYOTĐK 

DUYARLILIK TESTLERĐ  

3.2.1.  Disk Difüzyon Testi 

Đzole edilen suşların antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) önerilerine göre Mueller–Hinton agarda (MHA) modifiye Kirby–Bauer 

disk difüzyon yöntemiyle tespit edilmiştir (26).  

3.2.1.1. Mueller Hinton Agar (MHA) Besiyeri 

MHA içerisinde hazır toz besiyerinden 40 gr alınıp 1000 ml distile suyla 

çözüldükten sonra benmaride eritilip 121°C’de 15 dakika otoklavda steril edilmiştir. 

Hazırlanan besiyeri 9 cm çaplı tek kullanımlık petri kutularına 20-25 ml ve 4 mm 

yükseklikte olacak şekilde dökülmüştür.  

MHA besiyeri ATCC 27853 P.  aeruginosa, ATCC 25922 E. coli, ve ATCC 

29212 E. faecalis standart suşları ile kontrol edilmiştir. 

3.2.1.2. Bakteri inokülumu: 

Bakteri inokülumu için incelenecek suşların süspansiyonları MHA besiyerindeki 

18-24 saatlik kolonilerden alınarak Mueller-Hinton Broth (MHB) sıvı besiyerine 0.5 

McFarland (1.2x108 CFU/ml) standart bulanıklıkta olacak şekilde hazırlanmıştır. 
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Bakteri süspansiyonu steril ve tek kullanımlık eküvyon çubuklar yardımıyla MHA 

besiyerine yayıldıktan sonra antibiyotik diskleri yerleştirilmiştir.  

3.2.1.3. Sonuçların okunması ve değerlendirilmesi: 

Antibiyotik duyarlılık deneylerinde eritromisin (15µg Oxoid), klindamisin (2µg 

Oxoid), sefoksitin (30µg Oxoid), azitromisin (5µg BD BBL), klaritromisin (30µg BD 

BBL) ve kinupristin-dalfopristin (15µg BD BBL) diskleri kullanılmıştır. Sefoksitin diski 

metisilin direncinin saptanmasında kullanılmıştır. Değerlendirmeler, Klinik ve 

Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical and Laboratory Standards Institute-CLSI 

M100-S21) kriterlerine göre yorumlanmıştır (26). 

3.2.2. Eritromisin-klindamisin çift-disk sinerji testi uygulanması: 

Eritromisin (15µg Oxoid) ve klindamisin (2µg Oxoid) diskleri MHA besiyerinde 

S. aureus izolatlarında kenardan kenara 15-20 mm mesafeyle; KNS izolatlarında ise 20-

26 mm mesafeyle yerleştirilerek çift disk difüzyon testi uygulanmıştır. S. aureus 25923 

(makrolid ve klindamisin duyarlı, ermA, ermB ve ermC genlerini içermez) duyarlılık 

testlerinde kontrol suş olarak kullanılmıştır. 

Đnkübasyondan sonra klindamisin zonunda kütleşme görülmeyen 

mikroorganizmalar klindamisine duyarlı, klindamisin diskinin eritromisin diskine bakan 

kenarındaki zonda bir kütleşme olması “D” zonu olarak, yani indüklenebilir (iMLSB) 

klindamisin direnci olarak tanımlanmıştır. Sadece eritromisin dirençli, klindamisin 

hassas ve klindamisin zonunun eritromisin yönünde kütleşmenin olmaması MS direnç 

fenotipi, hem eritromisin hem de klindamisin dirençli olanlar yapısal= constitutive 

(cMLSB) fenotip olarak tanımlanmıştır. 

3.2.3. E-test yöntemi: 

Yayılım temeline dayanan ancak diskler yerine plastik şeritler üzerinde bulunan 

antimikrobiyal ajanın minumum inhibitör konsatrasyon (MĐK) değerinin saptanabildiği 

bir duyarlılık yöntemidir. Şeritin bir tarafında antibiyotik madde, belirli ve sürekli bir 

konsantrasyon değişimi olacak şekilde bulunur. Diğer yüzünde de antimikrobiyal ajanın 

şeritin ucundan olan uzaklığa karşılık gelen konsantrasyonları bir cetvel gibi 

sıralanmıştır. 0.5 McFarland bakteri inokülumu, MHA besiyeri yüzeyine yayıldıktan 

sonra şeritler yerleştirilir. Đnkübasyon süresi sonunda elips şeklindeki inhibisyon 
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alanının şeriti kestiği konsantrasyon MIK değeri olarak belirlenir. E-test şeritleri  

-20°C’de saklanır. Kullanımdan 30 dk. önce çıkarılıp oda sıcaklığına ulaşması sağlanır.  

Makrolid Linkozamid Streptogramin B direncinin araştırıldığı çalışmamızda 

kullanılan E-testler (AB Biodisk, bioMérieux, Đsveç) şunlardır: 

1-Eritromisin E-Test  

2-Klindamisin E-Test  

3-Kinupristin-Dalfopristin E-Test  

Değerlendirmeler, Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (Clinical and 

Laboratory Standards Institute-CLSI M100-S21) kriterlerine göre yorumlanmıştır (26). 

3.3.  STAFĐLOKOKLARDA MLSB DĐRENCĐNDEN SORUMLU OLAN 
GENLERĐN SAPTANMASI ĐÇĐN YAPILAN MOLEKÜLER TESTLER 

3.3.1. Moleküler testler için kullanılan çözeltiler ve hazırlanışları: 

10X Tris-Borik asit-EDTA (TBE) tampon çözeltisi (60) 

Tris base (Sigma) 108 gr 

Borik asit 55 gr 

0,5 M EDTA (pH: 8.0) 40 ml 

pH: 8 

3.3.2. Etidyum bromür: 

Etidyum bromür (Sigma, Germany) 10 mg/ml olacak şekilde hazırlanmıştır. 

Manyetik karıştırıcı yardımıyla distile su içerisinde çözülmüş ve oda ısısında ışıktan 

korunarak saklanmıştır (60). 

3.3.3. DNA Đzolasyonu: 

Bir gecelik saf kültürde üreyen S. aureus ve KNS bakteriler 300µl steril deionize 

su içerisinde 0.5 McFarland standard bulanıklıkta (1.5x108) olacak şekilde süspanse 

edilmiştir. Kalıp DNA olarak bakteri süspansiyonundan 1µl alınarak direkt PCR 

reaksiyon karışımına eklenerek ermA, ermB, ermC, ve msrA gen bölgelerinin 

amplifikasyonu yapılmıştır (61). 
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3.3.4. DNA Amplifikasyonu: 

 ermA, ermB, ermC ve msrA gen bölgesinin çoğaltılması için gerekli  reaksiyon 

karışımı PureTaq Ready-to-go PCR beads (GE Healthcare-UK) kiti kullanılarak 

yapılmıştır.  

3.3.4.1. Amplifikasyon kiti: 

 Kurutuculu alüminyum poşetler içerisindeki her biri 0.2 ml’lik ince duvarlı tüp 

BSA, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, puReTaq DNA polimeraz, reaksiyon buffer, Tris-

HCl, KCl ve MgCl2 içeren kullanıma hazır liyofilize boncuklar içermektedir. Her PCR 

tüpü 25µl’lik reaksiyon hacminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 25µl’lik son hacime 

süspanse edildiğinde her reaksiyon 10mM Tris-HCl, 50mM KCl ve 1.5mM MgCl2 

içinde 200µlM dNTP içerir. 

25µl reaksiyon karışımının içeriği: 

10mM Tris-HCl 

50mM KCl 

1.5mM MgCl2 

200µM of each dNTP 

1.5µl Forward Primer 

1.5µl Reverse Primer 

1µl kalıp DNA  

olacak şekilde ayarlanmış ve tüpler termal döngü cihazına (Techne-Techgene, 

Almanya) yerleştirilmiştir. 
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3.3.4.2. Amplifikasyon programı: 

� 95°C’de 3 dakika (ön denatürasyon)                           →1 döngü 

 

95°C’de 30 saniye (hedef DNA denatürasyonu) 

54°C’de 30 saniye (primer bağlanması) 35 döngü 

72°C’de 45 saniye (primer uzaması) 

 

� 72°C’de 7 dakika (son uzama)                                     → 1 döngü 

 

3.3.5. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) 

iMLSB, cMLSB ve MS tip direncinden sorumlu genlerin moleküler olarak 

saptanması ve genotiplerinin belirlenmesi için tüm S. aureus ve KNS’lere PCR 

yapılmıştır (61). 

 

3.3.6. Primer Dizileri (61) 

 Primer sequence (5’→3’) Amplikon büyüklüğü (bp) 

ermA   

ermA-1 TATCTTATCGTTGAGAAGGGATT 139 bp 

ermA-2 CTACACTTGGCTTAGGATGAAA  

   

ermB   

ermB-1 CTATCTGATTGTTGAAGAAGGATT 142 bp 

ermB-2 TTTACTCTTGGTTTAGGATGAAA  

   

ermC   

ermC-1 CTTGTTGATCACGATAATTTCC 190 bp 

ermC-2 ATCTTTTAGCAAACCCGTATTC  

   

msrA   

msrA-1 TCCAATCATTGCACAAAATC 163 bp 

msrA-2 AATTCCCTCTATTTGGTGGT  
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3.3.7. Pozitif kontrol:  

Statens Serum Institut Danimarka’dan temin edilen ve ermB geni içeren G10 

suşu pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. Negatif kontrol olarak da hedef DNA yerine 

aynı miktarda steril distile su kullanılmıştır. 

3.3.8. DNA Elektroforezi ve Görüntüleme 

PCR sonrasında, amplifikasyon ürünlerinin gözlenmesi ve boyutlarının 

incelenmesi için agar konsantrasyonu %1.5 olacak şekilde 0.5X TBE tamponu ile 

agaroz jel hazırlanmıştır. Mikrodalga fırında eritilen agaroz, biraz soğutulduktan sonra 

yatay elektroforez jel kabına dökülmeden önce 4µg/ml etidyum bromür eklenmiş ve 

donması için gerekli süre kadar bekletilmiştir. 

 Agaroz jel kuyucuklarına 10µl amplifikasyon ürünü ile 2µl 6X yükleme 

tamponu karıştırılarak uygulanmıştır. 1 saat süresince 100 V elektrik akımı altında 

moleküler boyutlarına göre DNA bantları ayrıştırılmıştır. Elektroforez işlemini takiben 

örneklere ait DNA bandları “GeneRuler 50 bp DNA Ladder Plus” ve “Φx174 Hae III 

marker” belirteçleri ile karşılaştırmalı olarak (Carestream 212 PRO Gel Logic, New 

Haven, CT) görüntüleme cihazında amplifikasyon ürünlerinin büyüklükleri 

incelenmiştir.  
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4. BULGULAR 

Ağustos 2010-Mart 2011 tarihleri arasında Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bakteriyoloji laboratuvarlarına gelen 

çeşitli klinik örneklerden infeksiyon etkeni olarak izole edilen eritromisine dirençli 54 

adet stafilokok suşu çalışmaya dahil edilmiştir. Aynı hastadan izole edilen ardışık 

izolatlar çalışma kapsamına alınmamıştır. 

4.1. ÇALIŞMAYA ALINAN S. aureus ve KNS SUŞLARININ DAĞILIMI 

Çalışmaya alınan suşların 32’si (%59) S. aureus, 22’si (%41) KNS olarak 

tanımlanmış ve çalışmaya alınmıştır. 

Otuziki S. aureus suşunun 14’ü hemokültür, dokuzu abse, üçü idrar, üçü cerahat 

biri eklem sıvısı, biri kateter ve biri trakeal aspirattan izole edilen suşlardan 

oluşmaktadır. 

Çalışmaya alınan toplam 32 S. aureus suşun dokuzu (%28) metisiline dirençli 

(MRSA), 23 (%72) tanesi ise metisiline duyarlı (MSSA) olarak bulunmuştur. 

Çalışmaya alınan KNS suşları, aynı hastadan en az 3 kez aynı etken olarak izole 

edilmişse ve/veya farklı zamanlarda aynı hastanın farklı muayene maddelerinden etken 

olarak izole edilmişse çalışmaya dahil edilmiştir. KNS suşlarının tamamını metisiline 

dirençli koagülaz negatif stafilokoklar (MRKNS) oluşturmaktadır. MRKNS suşlarının 

11’i (%50) hemokültürden 11’i (%50) kateterden izole edilmiştir.  

4.1.1. KNS suşlarının Tür Düzeyinde Tanımlanması: 

KNS suşlarının tür düzeyinde tanımlaması VĐTEK2 otomatize sistemi 

kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada izole edilen KNS ’lerin örnek türlerine göre dağılımı 

Tablo 4-1’de,  KNS türlerinin fenotiplerine göre dağılımı ise Tablo 4-2’de  verilmiştir. 
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Tablo 4-1: KNS türlerinin örnek türlerine göre dağılım dağılımı  

KNS türleri 
Hemokültür 

n=11 
Kateter  

n=11 

Toplam  

n=22 

S. hominis 3 4 7 

S. epidermidis 4 2 6 

S. haemolyticus 2 4 6 

S. simulans 0 1 1 

S. warneii 1 0 1 

S. vitulinus 1 0 1 

 

 

Tablo 4-2: KNS türlerinin fenotiplerine göre dağılımı  

  S.epidermidis S.haemolyticus S.hominis S.simulans S.warneii S.vitulinus 

cMLSB 2 4 4 1 - - 

iMLSB 2 2 3 - - 1 

MS 2 - - - 1 - 

 

4.2.  ÇALIŞMAYA ALINAN SUŞLARIN MLSB GRUBU ANTĐBĐYOTĐKLERE 

DUYARLILIK TEST SONUÇLARI 

Çalışmaya alınan suşların MLSB grubu antibiyotiklere duyarlılık deneyleri 

Kinupristin/dalfopristin (K/D) 15µg, Eritromisin 15µg (E) Klindamisin 2µg (DA) 

Azitromisin 15µg (AZM) Klaritromisin 15µg (CLR) diskleri kullanılarak yapılmıştır. 

Metisilin duyarlılığı CLSI önerileri doğrultusunda sefoksitin 30µg (FOX) diski 

kullanılarak belirlenmiştir. 
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Çalışmaya alınan suşların MLSB grubu antibiyotiklere duyarlılık test sonuçları 

Tablo 4-3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-3: Çalışmaya alınan suşların MLSB grubu antibiyotiklere duyarlılık test sonuçları 

Antibiyotikler 
MRSA  

n=9 

MSSA 

n=23 

MRKNS 

n= 22 

Toplam 

n=54 

Eritromisin  9 23 22 54 

Klindamisin  4  3  11  18  

Kinupristin/Dalfopristin 1  0 0 1  

Azitromisin 9  23  22  54  

Klaritromisin 9  23  22  54  

 

 

4.3. STAFĐLOKOK SUŞLARININ FENOTĐPĐK TEST SONUÇLARI 

Çalışmaya alınan suşların dokuzu (%16.6) MRSA, yirmiüçü (%42.6) MSSA ve 

yirmi ikisi (%40.8) KNS’lerden oluşmaktadır. 

Tüm stafilokok suşlarının direnç fenotipleri D-test yöntemi kullanılarak 

yapılmıştır. S. aureus (32) suşlarının 23’ü (%71.8) iMLSB, yedisi (%21.8) cMLSB ve 

ikisi (%6.4) ise MS fenotipindedir. Dokuz MRSA suşunun dördü (%45) cMLSB, beşi 

(%55) iMLSB fenotipindedir. Yirmiüç MSSA suşlarının ise 18’i (%78.1) iMLSB, 3’ü 

(%13) cMLSB ve 2’si (%8.9) MS fenotipi göstermektedir. Yirmiiki KNS suşunun 

onbiri (%50) cMLSB, sekizi (%36.4) iMLSB ve üçü (%13.6) MS fenotiptedir. 

Stafilokok suşlarının direnç fenotipleri Resim 4-1’de gösterilmiştir. 
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Resim 4-1: Stafilokok suşlarının direnç fenotipleri 

 

 

 

4.4. E- TEST SONUÇLARI 

Çalışmamaya alınan 32 S. aureus, 22 KNS suşunun eritromisin, klindamisin ve 

kinupristin-dalfopristin E-test sonuçlarına göre kümülatif dağılımı Tablo 4-4’de ve 

MĐK50, MĐK90 sonuçları Tablo 4-5’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4-4: E-test ile MĐK sonuçlarının kümülatif dağılımı 

MĐK (mg/L) 

≤
 0

.0
16

 

0.
02

3 

0.
03

2 

0.
04

7 

0.
06

4 

0.
94

 

0.
12

5 

0.
19

 

0.
25

 

0.
38

 

0.
50

 

0.
75

 

1.
0 

1.
5 

8 12
 

≥
 2

56
 

S. aureus 

                 

Eritromisin               2 2 28 

Kinupristin/ 
dalfopristin 

      3 1 12 7 7 1    1  

Klindamisin 3 5 9 1 6 1      2     5 

MRKNS                  

Eritromisin                 22 

Kinupristin/ 
dalfopristin 

    1  7 7 3 2 2       

Klindamisin 4 1 3     1 1   2  1   9 

 

 

 

Tablo 4-5: MĐK50 ve MĐK90 sonuçları 

 
MĐK (µg/ml) 

MĐK aralığı MĐK50 MĐK90 

Eritromisin 8 - >256 >256 >256 

Klindamisin 0.016 - >256 0.032 >256 

Kinupristin/dalfopristin 0.125 - >256 0.25 0.50 

  

4.5. PCR YÖNTEMĐYLE ermA, ermB, ermC ve msrA GENLERĐNĐN 
AMPLĐFĐKASYONU VE GEN BÖLGELERĐNĐN SAPTANMASI 

S. aureus ve KNS suşlarında ermA, ermB, ermC ve msrA gen bölgelerinin 

varlığı PCR yöntemiyle araştırılmıştır.  

Çalışmaya alınan suşların amplifikasyon ürünlerinin gözlenmesi ve boyutlarının 

incelenmesi için, agar konsantrasyonu %1.5 olacak şekilde 0.5X TBE tamponu ile 

agaroz jelde 10µl amplifikasyon ürünü ile 2µl 6X yükleme tamponu karıştırılarak 

uygulanmıştır. 1 saat süresince 100 V elektrik akımı altında moleküler boyutlarına göre 
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DNA bantları ayrıştırılmıştır. Elektroforez işlemini takiben örneklere ait DNA bandları 

“GeneRuler 50 bp DNA Ladder Plus” ve “Φx174 Hae III Marker” belirteçleri ile 

karşılaştırmalı olarak görüntüleme cihazında (Carestream 212 PRO Gel Logic, New 

Haven, CT) incelenmiştir.  (Resim 4-2, 4-3 ve 4-4) 

 

Resim 4-2: S. aureus’larda saptanan ermA ve ermC gen bölgelerine ait bant görüntüleri 

S. aureus suşlarında saptanan (3,4,13 ermC-5,6,7,9,11 ermA) 190 bp ve 139 

bp’lik ermC ve ermA gen bölgeleri ( M: Marker, 14 PK: pozitif kontrol, 16 NK: negatif 

kontrol) 

M 1 2 3  4  5  6  7 8  9 10  11  12 13 14  15  16  17 18 M 

190 — 
139 — 
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Resim 4-3: S. aureus’larda saptanan msrA gen bölgelerine ait bant görüntüleri 

S. aureus suşlarında (1,2,3,15,16,17) saptanan 163 bp’lik msrA gen bölgeleri 

(M:Marker, 18 NK: negatif kontrol, 19 PK: pozitif kontrol) 

 

Resim 4-4: KNS’lerde saptanan ermB ve ermC gen bölgelerine ait bant görüntüleri 

KNS suşlarında saptanan (2,3,4,7,8,9,10,11,12 -ermC), (1-ermB) 142 bp ve 190 

bp’lik ermB ve ermC gen bölgeleri (M:Marker, NK: Negatif kontrol, PK: Pozitif 

kontrol) 

M  1  2  3  4 5 6 7 8  9 10  M  12  13  14  15  16 17 NK PK 

163 — 

M  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  12  NK  PK 

 
190 — 
142 — 
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S. aureus suşlarında fenotiplerine göre saptanan direnç genleri Tablo 4-6’da, 

KNS’lerde fenotiplerine göre saptanan direnç genleri  Tablo 4-7’de ve  S. aureus ve 

KNS’lerde Saptanan Direnç Genlerinin Dağılımı Tablo 4-8’de gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4-6: S. aureus suşlarında fenotiplerine göre saptanan direnç genleri 

 Suş no ermA ermB ermC msrA 

 cMLSB fenotip  

2 + +     

5 +   +   

6     +   

8     +   

11     +   

18     +   

30     +   

iMLSB fenotip 

1 +   +   

3     +   

7 +   +   

9 +       

10     +   

12 +       

13 +       

14     +   

15     +   

16     +   

17     +   

19     +   

20     +   

21 +       

22     +   

24 +       

27     +   

28     +   

29     +   

31   + +   

32     +   

4     

26     

MS fenotip 
23       + 

25       + 
 



46 

 

 

 

Tablo 4-7: KNS'lerde fenotiplerine göre saptanan direnç genleri 

 Suş no ermA ermB ermC msrA 

 cMLSB fenotip 

1     +   
3     + + 

5     +   

7     + + 

12     +   

15     +   
16     +   

18   +   + 

19     +   

20   + +   

21     +   

iMLSB fenotip 

4     + + 

6     +   
8     +   
9     +   

13     + + 
14     + + 

17     +   

22     +   

MS fenotip 

2     + + 

10       + 

11     + + 

 

 

 

Tablo 4-8: S. aureus ve KNS’lerde Saptanan Direnç Genlerinin Dağılımı 

 ermA ermB ermC msrA 

S. aureus 

CMLSB (n=7) 2 1 6 - 

iMLSB (n=23) 7 1 16 - 

MS (n=2) - - - 2 

KNS 

CMLSB (n=11) - 2 10 3 

iMLSB (n=8) - - 8 3 

MS (n=3) - - 2 3 
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4.6. MOLEKÜLER TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Çalışmaya alınan 54 stafilokok suşun 31’i (%57.5) iMLSB, 18’i (%33.3) 

cMLSB ve beşi (%9.2) ise MS direnç fenotipindedir. 

54 suşun 32’si S. aureus olup bunların 23’ü iMLSB, yedisi cMLSB ve ikisi MS 

direnç fenotipindedir. 23 iMLSB fenotipinin 13’ünde ermC, beşinde ermA geni tek 

başına saptanırken, ikisinde ermA+ermC, birinde ermB+ermC genleri birlikte 

saptanmıştır.  

cMLSB fenotipine ait yedi S. aureus suşunun beşinde ermA geni tek başına 

saptanırken, birinde ermA+ermB, birinde ermA+ermC genleri birlikte saptanmıştır. 

cMLSB fenotipinin tamamı en az bir adet direnç geni içerirken, iMLSB fenotipine ait 

23 S. aureus suşları içerisinde iki suşta ermA, ermB, ermC ve msrA genlerinden hiçbirisi 

saptanmamıştır. S. aureus suşları içerisinde iki suşta ermB geni saptanmıştır ancak bu 

suşların biri ermA ile diğeri ise ermC geni ile birlikte saptanmıştır. 

Otuziki S. aureus suşun ikisi (%6.3) MS fenopinde olup her iki suşta da msrA 

geni pozitif olarak saptanmıştır. 

 KNS suşlarının tamamını MRKNS‘ler oluşturmaktadır. Yirmiiki MRKNS 

suşunun 11’i (%50) cMLSB, sekizi iMLSB, üçü MS fenotipindedir. Onbir cMLSB 

fenotipinin yedisinde ermC geni tek başına saptanırken, iki suşta ermC+msrA, birinde 

ermB+ermC, birinde de ermB+msrA genleri birlikte saptanmıştır. 

 iMLSB direnç fenotipine sahip sekiz MRKNS suşunun sekizinde de ermC geni 

saptanmıştır. Bu sekiz suşun üçünde ermC+msrA geni ile birlikte saptanmıştır. 

MS fenotipine sahip üç MRKNS suşunun üçünde de msrA geni pozitif olup, bu 

üç suşun ikisinde msrA geni ermC geni ile birlikte saptanmıştır. 

cMLSB, iMLSB ve MS fenotipine ait tüm MRKNS suşlarında ermA direnç geni 

saptanmamıştır. 

Tüm direnç fenotiplerinde ve stafilokok suşlarında ermB geni tek başına 

saptanmamıştır. iMLSB veya cMLSB fenotiplerinde ermB geni, ermA veya ermC geni 

ile birlikte saptanmıştır. 

MS fenotipindeki stafilokok suşlarında ermB geni saptanmamıştır. 

MRKNS suşlarının tamamı en az 1 adet MLSB direncinden sorumlu direnç geni 

taşımaktadırlar.  

S. aureus ve KNS’lerin ermA, ermB, ermC ve msrA direnç genlerine ait sonuçlar 

Tablo 4-9’da özetlenmektedir. 
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Tablo 4-9: S. aureus ve KNS’lerin ermA, ermB, ermC ve msrA direnç genlerine ait sonuçlar 

Direnç genleri 

MRSA MSSA S. aureus MRKNS Toplam 

n=9 n=23 n=32 n=22 n=54 

9/54 (%16.6) 23/54 (42.6) 32/54 (%59.3) 22/54 (%40.7)  

ermA 4 5 9 0 
9 

 

ermB 1 1 2 2 
4 

 

ermC 5 17 22 20 
42 

 

msrA 0 2 2 9 
11 

 

ermA+ermB 1 0 1 0 
1 

 

ermA+ermC 0 3 3 0 
3 

 

ermB+ermC 0 1 1 1 
2 

 

ermA+msrA 0 0 0 0 
0 

 

ermB+msrA 0 0 0 1 
1 

 

ermC+msrA 0 0 0 7 
7 

 

PCR (-) 0 2 2 0 
2 
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5. TARTIŞMA 

Antimikrobik direnç fenotiplerinin ortaya çıkışı kaçınılmaz olarak direncin 

yönlendiği antimikrobik ilacın kullanımı ile bağlantılıdır. Daha önce duyarlı olan bir tür 

içinde dirençli bir fenotip ortaya çıktığında yayılmasının hızı ve etkinliği, ifade edilen 

direncin derecesi, mikroorganizmanın direnç mekanizmasını tolere etme yeteneği, diğer 

genler ile bağlantı, birincil kolonizasyon yeri gibi birçok değişik faktöre bağlıdır (5). 

Antibiyotik direncinin özellikle hastane sorunu olmasına karşın, dirençli 

bakteriler toplumda da yaygındır (5). Bu infeksiyonların ampirik tedavisinde 

kullanılacak antibiyotiklerin direnç prevelansının incelenmesi, klinik başarıyı 

etkilemektedir.  

Đndüklenebilir klindamisin direnci standart antibiyotik duyarlılık testleri (disk 

difüzyon, sıvı dilüsyon veya E test) ile saptanamamaktadır (10). 

Fiebelkorn ve arkadaşlarının  (12) 2003 yılında yaptıkları çalışma ile 

eritromisine dirençli S. aureus ve KNS’lerde indüklenebilir klindamisin direncini tespit 

etmek için basit ve rutin laboratuvarlarda kolayca uygulanabilen çift disk sinerji testini 

(D-test) geliştirmişlerdir. Bu yöntemde; 15µg eritromisin diskinden 15-26 mm’lik 

mesafelere yerleştirilen 2µg klindamisin diskinin inhibisyon zonunun eritromisin 

diskine bakan tarafta düzleşme olması indüklenebilir klindamisin direncini 

göstermektedir. Dirence neden olan mekanizmaya bağlı olarak MLSB direnci fenotipik 

olarak cMLSB (yapısal) ve iMLSB (indüklenebilir) olarak tanımlanmaktadır. MLSB 

direncinin fenotipik olarak belirlenmesi hızlı, kolay ve doğru bir yöntem olan D-test 

(çift disk sinerji testi) ile yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Dünya genelinde indüklenebilir klindamisin direnç prevalansı %2.5 ile %94 

arasında değişmekte ve farklı coğrafik bölgelerde, ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülkede 

farklı bölgelerdeki hastane ve hasta gruplarında farklılıklar göstermektedir (10,62,63). 

 Schreckenberger ve arkadaşları (64) aynı şehirde bulunan iki farklı hastanede, 

452 MRSA, 788 MSSA ve 310 KNS suşu ile yaptıkları çalışmada S. aureus ve 

KNS’lerin indüklenebilir klindamisin direnç insidansını incelemişlerdir. Tüm suşlar 

VITEK1 otomotize sistemi ile belirlenmiş olup, yapılan çalışmada eritromisine dirençli 
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klindamisine duyarlı olan suşlara D-test uygulandığında indüklenebilir klindamisin 

direncinin MRSA suşlarında hemen hemen aynı fakat özellikle KNS suşlarında iki 

hastane arasında farklı oranlarda (%14 ve %35) olduğunu bildirmişlerdir. 

Her iki araştırıcı da ciddi direnç sorunlarının olduğu günümüzde, indüklenebilir 

direncin farklı olmasından dolayı ve tedavi başarısızlıklarını en aza indirebilmek, aynı 

zamanda uygun antibiyotiğin kullanılarak hastalığın eradike edilmesi açısından rutin 

duyarlılık testlerinin D-testin entegre edilerek yapılmasını önermişlerdir (12,64). 

Ülkemizde 2005 yılında Azap ve arkadaşlarının (65) 408 stafilokok suşu ile 

yaptıkları çalışmada D-test ile indüklenebilir klindamisin direnç sıklığı araştırılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre iMLSB oranı, MRSA’larda %5.7 MSSA’larda %3.6, 

MRKNS’lerde %30.8 ve MSKNS’lerde %11.2 olarak bildirilmiştir. MRSA’lar içinde 

eritromisine dirençli tüm suşların D-test sonucu pozitif (iMLSB) olarak belirlenmiş, 

MSSA suşlarının ise yarısında iMLSB pozitifliği saptamışlardır. Aynı çalışmada 

eritromisin yerine diğer makrolid grubu antibiyotik olan azitromisinin kullanılması ile 

de benzer sonuca ulaştıklarını belirtmişlerdir.  

Aynı yıl içerisinde Delialioğlu ve arkadaşları (66) klinik örneklerden izole 

ettikleri 521 stafilokok suşunda indüklenebilir klindamisin direncini D-test yöntemi ile 

incelemişler ve S. aureus için cMLSB oranını %24.3, iMLSB oranını ise %7.8 olarak, 

KNS suşlarında ise bu oranları sırayla %40.2 ve %14.7 olarak belirlemişlerdir. 

Fenotipik olarak yaptıkları çalışmanın verilerinde MS fenotipe S. aureus’larda 

rastlamadıklarını, KNS’lerde ise %18.2 olarak saptadıklarını belirtmişlerdir. 

2007 yılında Sesli ve arkadaşlarının (67) yaptıkları çalışmada çeşitli klinik 

örneklerden izole ettikleri 532 stafilokok suşunda MLSB direncini D-testi ile 

araştırmışlardır. 532 stafilokok suşu 59 MRSA, 101 MSSA, 200 MRKNS ve 172 

MSKNS suşundan oluşmaktadır. Değerlendirme sonucunda; tüm suşlar %38 oranında 

MLSB antibiyotiklere direnç gösterirken, MLSB direncinin %62.5 cMLSB, %37.5 

oranında iMLSB fenotipinde olduğunu belirtmişlerdir. 

2007 yılında ülkemizde yapılan diğer bir çalışmada ise Yılmaz ve arkadaşları 

(68) 1687 stafilokok suşunu değerlendirmişler ve eritromisine dirençli S. aureus 

suşlarında %81.8 oranında, KNS suşlarında ise %63.3 oranında iMLSB fenotipi olduğu 

sonucuna varmışlardır. Tüm suşlar içerisinde ise bu oranı %21.9 olarak bildirmişlerdir.  
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2008 yılında Çolakoğlu ve arkadaşları(10)  klinik örneklerden izole edilen 892 

S. aureus suşu ile, indüklenebilir klindamisin direnç prevalansını araştırdıkları 

çalışmada 226 S. aureus suşu eritromisine dirençli ve klindamisine duyarlı olarak 

belirlemişler ve bu 226 eritromisine dirençli suş içerisinde  iMLSB direnç oranını 

%76.5 olarak saptamışlardır. Bu oran tüm suşları kapsadığında iMLSB direnç oranını 

%19.4 olarak belirtmişlerdir. Standart duyarlılık testleri ile indüklenebilir klindamisin 

direncinin yanlış duyarlılık verebileceğini, D-test ile indüklenebilir direncin 

belirlenmesinin tedavinin etkili ve güvenilir olması açısından önemli olduğunu 

vurgulamışlardır. 

2008 yılında Doğruman Al ve arkadaşlarının (69) yatan hasta örneklerinden 

izole ettikleri sadece MRSA kökenine ait suşlar ile yaptıkları çalışmada 63 MRSA 

suşunda %20.6 oranında iMLSB, %50.8 oranında ise cMLSB direnci saptamışlardır. 

Çalışmadaki  tüm suşlarda %28.6 oranında direnç olmadığını ve suşlarda  MS fenotipi 

saptamadıklarını bildirmişlerdir.   

 2009 yılında Dinç ve arkadaşlarının (70) 2006-2009 yılları arasında klinik 

örneklerden izole edilen 211 MRSA suşları ile yaptıkları çalışmada %83.9 iMLSB, 

%16.1 cMLSB direnci tespit etmişlerdir. Dinç ve arkadaşları da MLSB direncinin 

tanımlanmasının tedavinin yönlenmesinde çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

2009 yılına ait iki çalışmada; Uyanık ve arkadaşları (13) 57’si MRSA 50’si 

MSSA olan toplam 107 S. aureus suşu ile yaptıkları çalışmada MRSA suşlarında 

cMLSB oranını %21, iMLSB oranını ise %30 olarak bulmuşlardır. Bu oran MSSA 

suşlarında ise sırasıyla %0 ve %4 olarak belirtilmiştir.  

Diğer çalışmada ise Gönüllü ve arkadaşları (71)  436 S. aureus suşu ile 

yaptıkları çalışmada MRSA’lara ait kökenlerin %47.6 cMLSB, %11.9 iMLSB ve %6 

oranında ise MS fenotipe ait suşların oluşturduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada hem S. 

aureus hem KNS suşlarında yapısal fenotip, indüklenebilir fenotipe baskın bulunmuş, 

aynı zamanda  pompa aracılı dirençten sorumlu MS fenotip,  KNS suşlarında S. aureus 

suşlarına göre daha fazla bulunmuştur. 

Lim ve arkadaşları (72) Kore’de yaptıkları çalışmada farklı hastanelerden izole 

edilen stafilokok suşlarında MLSB grubu antibiyotiklere direnç prevalansını 

incelemişler ve S. aureus suşlarında %14.6,  KNS suşlarında ise %9.6 oranında iMLSB 
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direnci olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışma verilerinde MLSB grubu antibiyotiklerin 

MĐK50 ve MĐK90 değerleri de incelenmiş ve  makrolid grubu antibiyotiklere MĐK oranı 

>64 mg/l olarak rapor edilmiştir. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde MLSB 

grubu antibiyotiklerin kullanımının sınırlandırılması durumunda direnç prevalansının 

azaldığını da eklemişlerdir. 

Birçok ülkede stafilokoklarda makrolid linkozamid streptogramin B grubu 

antibiyotiklere direncin fenotipik ve genotipik olarak tanımlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılmış hangi tip fenotipik dirençten hangi gen ve gen gruplarının sorumlu olduğu 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ülkemizde genotipik olarak yapılan az sayıdaki çalışmadan biri olan Aktaş ve 

arkadaşlarının (61) 2007 yılında yaptığı çalışmada 102 eritromisine dirençli stafilokok 

suşunda D-test ile direnç fenotipleri belirlendikten sonra multiplex PCR ile ermA, ermB, 

ermC ve msrA genleri moleküler olarak araştırılmıştır. 102 stafilokok suşu 78 KNS ve 

24 S. aureus’tan oluşmaktadır. Çalışmadaki KNS ve S. aureus suşlarında en sık olarak 

ermC geni saptanmış olup (%78.2)ve (%62.5) KNS’lerde bulunan direnç genlerinin 

oranları; ermA (%8.9), ermB (%6.4) ve) msrA (%11.5) olarak belirtilmiştir. S. aureus’ta 

bulunan gen oranları ise ermA %50 ve %37.5’inde ise hem ermA hem ermC geni tespit 

edilmiştir. 

2009 yılında Çetin ve arkadaşlarının (73) eritromisine dirençli 301 suş ile yaptığı 

çalışmada direnç fenotipleri belirlenmiş ve yine aynı çalışmada dirençten sorumlu 

genler moleküler olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın fenotipik olarak 

sonuçları %63.5 oranında cMLSB iken iMLSB oranı %36.5 olarak belirtilmiştir. Yine 

aynı çalışmada en sık saptanan gen S. aureus suşlarında ermA (%62) iken KNS 

suşlarında ermC (%30) olarak belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda da S. aureus 

suşlarında ermA, KNS suşlarında ise ermC geni en sık saptanan genlerdir. 

Danimarka’da Westh ve arkadaşları (74) 1959-1988 yılları arasında yaptıkları 

çalışmada eritromisine dirençli 428 S. aureus suşa Shouthern Blot yöntemiyle ermA ve 

ermC gen analizini yapmışlar ve 428 suşun 337’sinde ermA, 77’sinde ise ermC geni 

saptadıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmada önemli olan nokta 1971 yılına kadar 

suşlarda ermA genini saptadıklarını, ermC geninin ise 1971 yılından sonra izole edilen 

suşlarda bulunduğunu bildirmişlerdir.  
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Thakker ve arkadaşlarının (75) yaptıkları çalışmada eritromisine dirençli 35 S. 

aureus suşunun tamamında ya ermA yada ermC genini, 42 KNS’suşunun ise 39’unda 

ermA ve/veya ermC geninin bulunduğunu saptamışlardır. Çalışmada genotipik olarak üç 

KNS suşunda direnç genine rastlanmamıştır. 

2006 yılında Reyes ve arkadaşları (14) Kolombiya hastanelerinde yaptıkları 

surveyans çalışmasında 1679 S. pneumoniae, 123 enterekok, 348 S. aureus ve 175 KNS 

suşları ile yaptıkları çalışmada, MRSA suşlarında en sık ermA, KNS suşlarında ise 

ermC genini ve bizim çalışmamızda olduğu gibi ermC+msrA gibi bazı suşlarda birden 

fazla gen kombinasyonları saptadıklarını bildirmişlerdir. ermB geni en sık S. 

pneumoniae ve enterokok suşlarında görülmüştür. Makrolid direncinden sorumlu genler 

içerisinde yer alan ermB geninin stafilokoklardan daha çok streptokoklarda görüldüğünü 

belirtmişlerdir. 

2007 yılında Japonya’da Otsuka ve arkadaşlarının (76) yaptığı çalışmada ise 

MRSA ve MSSA suşlarından oluşan çalışmada MLSB direnci fenotipik ve genotipik 

olarak değerlendirilmiş, cMLSB fenotipine ait suşların genotipik olarak ermA geni, 

iMLSB fenotipine ait suşların ise ermC geni yönünden daha baskın olduğunu ve aynı 

zamanda bizim çalışmamızda olduğu gibi MS fenotipine ait suşların tamamında aktif 

pompa direnç fenotipinden sorumlu msrA genini saptadıklarını  bildirmişlerdir. 

2010 yılında Brezilya’da yapılan çalışmada (77) eritromisine dirençli 152 S. 

aureus ve KNS suşunun %50.1’inde en az bir ya da birden fazla erm geni saptadıklarını 

ve tüm suşlardaki erm geni sayılarını; 49 suşta ermA, 29 suşta ermC ve 3 suşta ermB 

olarak bildirmişlerdir. 

2011 yılında Alarcon ve arkadaşlarının (78) Meksika’da nozokomiyal 

infeksiyonlardan izole edilen 47 S. epidermidis suşu ile yaptıkları çalışmada suşların 

MLSB fenotiplerini belirlemişler (18 suş cMLSB, 3 suş iMLSB) ve en sık olarak ermA 

genini sonra ermC ve en az olarak da msrA genini saptadıklarını bildirmişlerdir. 

Eady ve arkadaşlarının (79) yaptıkları çalışmanın sonuçlarında, KNS’ler tür 

düzeyinde tanımlanmış ve suşlar içerisinde msrA genini en fazla S. hominis ve S.cohnii 

‘de saptadıklarını bildirmişlerdir.  

 Lina ve arkadaşlarının (50) yaptığı çalışmada ise msrA geni en sık S. 

haemolyticus izolatlarında saptanmıştır.  
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Bizim çalışmamızda ise KNS suşları içerisinde MS fenotipi gösteren üç suşun 

üçünde de msrA geni saptanmış, bu suşlardan ikisinin türü S. hominis olarak 

tanımlanmıştır. 

Genel olarak yapılmış çalışmalara bakıldığında ermB geni saptanma oranı yok 

denecek kadar az veya oldukça düşüktür. Yaptığımız çalışmada koagülaz negatif 

stafilokoklarda ermB geninin az sayıda ve ermA geninin hiç saptanmaması sonucu 

Gatermann ve arkadaşlarının (80) yaptıkları çalışma ile  benzerdir. Streptokoklarda ve 

hayvan kaynaklı stafilokok suşlarında sıklıkla ermB geninin saptandığı bildirilmektedir 

(48,50,79).  

Stafilokoklarla yapılmış çalışmalarda ermB geni tek başına veya birden fazla 

gen kombinasyonu ile birlikte saptanmaktadır  (61,73).  Bizim çalışmamızda da ermB 

geni S. aureus’larda ermA veya ermC ile birlikte, KNS’lerde ise msrA ile veya tek 

başına ve düşük oranda saptanmıştır. 

2011 yılında Bouter ve arkadaşlarının (81) sadece idrar örneklerinden izole 

edilen 72 S. saprophyticus suşu  ile yaptıkları çalışmada ermA ve ermB genini hiç 

saptamadıklarını, en sık olarak msrA (%72.7) genini, ikinci olarak da ermC (%15) 

genini saptadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonucu pompa direncinden sorumlu gen olan 

msrA’nın S. saprophyticuslar’da yüksek olmasını, bu bakterinin insan gastrointestinal 

sistemde kolonizasyonu ile ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir. 

Stafilokoklarda MLSB grubu antibiyotik direncine yönelik çalışmalar uzun 

süredir yapılmaktadır. Ülkemizde fenotipik olarak çok, genotipik olarak az sayıda, 

dünya genelinde ise hem fenotipik hem de genotipik olarak çok sayıda çalışma 

literatürde yer almaktadır. Yapılan çalışmaların sonuçları ülkeden ülkeye ve aynı ülkede 

farklı bölgelerde ve hatta aynı bölgede farklı hastanelerde farklı sonuçlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Koagülaz pozitif ve koagülaz negatif stafilokoklarda makrolid direnç 

mekanizmalarının fenotipik ve genotipik olarak belirlenmesi, bu suşlarla oluşan 

infeksiyonların tedavisinde doğru ve etkili antibiyotiğin seçilmesi açısından çok 

önemlidir. 

Yaptığımız çalışmada tüm stafilokok suşlarına çift disk sinerji testi (D-test) 

yapılarak yapısal (cMLSB) ve indüklenebilir (iMLSB) klindamisin direnci 
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araştırılmıştır. Çalışmaya alınan suşların 31’i (%57.5) iMLSB, 18’i (%33.3) cMLSB ve 

beşi (%9.2) MS direnç fenotipi olarak saptanmıştır. 31 iMLSB fenotipi gösteren suşların 

22’sinde (%70.9) ermC, 18 cMLSB fenotipindeki suşların ise 18’inde de (%100) ermC 

geni saptanmıştır. 54 stafilokok suşunun yedisinde ermA geni saptanmıştır ve bu 

suşların tamamı S. aureus’dan oluşmaktadır. msrA fenotipinde olan beş suşun beşinde 

de msrA geni pozitif bulunmuştur. 18 cMLSB fenotipindeki suşların 12’sinde ermC 

geni tek başına saptanırken, ikisinde ermC+msrA, birinde ermA+ermB, birinde 

ermB+ermC, birinde ermA+ermC, birinde ermB+msrA genleri birlikte saptanmıştır. 

Otuzbir iMLSB fenotifindeki suşların ise 19’unda ermC, ve beşinde ermA geni tek 

başına saptanırken, üçünde ermC+msrA, birinde ermA+ermC, birinde ermB+ermC 

genleri birlikte saptanmıştır. Beş MS fenotipine ait suşların üçünde msrA geni tek 

başına, ikisinde ermC+msrA genleri birlikte saptanmıştır. Moleküler olarak direnç 

genlerinin araştırıldığı pek çok çalışmada da birden fazla gen kombinasyonları 

saptanmıştır (48,51,61,79). 

Çalışmamızda D-testi negatif olan, MS fenotipindeki birkaç suşta msrA genine 

ilaveten erm genlerini de içeren suşlar olduğu görülmektedir. Bu durum D-test sinerji 

testi negatif olsa bile bazı suşlarda erm genlerinin olabileceğini göstermektedir. Direnç 

genlerini taşıyan bu suşlarda gen ekspresyonunun hangi mekanizma ile gerçekleştiği 

henüz tam olarak bilinmediğinden, in vitro olarak duyarlı görünen suşlar in vivo 

şartlarda direnç geliştirebilirler. Bu durumdan dolayı klindamisine duyarlı gözüken 

suşların oluşturduğu infeksiyonlarda tedavi başarısızlığı görülebilir.  

MLSB direncinin moleküler olarak araştırıldığı pek çok çalışmada,  eritromisine 

dirençli olan ve hiçbir direnç geni taşımayan suşların olduğu görülmektedir 

(48,51,57,61,64,73,74,76). Yaptığımız çalışmada MRKNS suşlarının tamamında  

MLSB direncinden sorumlu en az bir direnç geni saptanmış olmasına rağmen, S. aureus 

suşları içerisinde iki suşta direnç geni saptanmamıştır.  

 Eritromisine dirençli olduğu halde gen saptanamayan suşlar için Chaieb ve 

arkadaşları (82) 2007 yılında yaptığı çalışmanın sonuçlarında bu durumu; MLSB 

direncinden sorumlu  erm genlerinin, plazmit üzerinde küçük bir bölgede taşındığından 

bunların aktarımı sırasında kaybolabileceğini düşündüklerini ve yakın zamanda yapılan 

çalışmalara göre antimikrobiyal ilaç tedavisinin floradaki bakterilerin biotipini 
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etkileyerek, uzun vadede kolonizasyonu ile dirençli populasyonların olmasına neden 

olacağını  ifade ederek açıklamaya çalışmışlardır.  

Moleküler yöntemler direnci belirlemede kullanılan broth, agar ve disk difüzyon 

bazlı fenotipik testlerin doğruluğunu test etmede “altın standart” olarak kullanılabilse 

de, ancak varlığı bilinen genlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar olarak yapılabilen 

moleküler yöntemlerin, direnç durumunu belirlemede  kısıtlı veya yetersiz kalabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Stafilokok suşlarında dezenfektanlara karşı azalmış duyarlılığa neden olduğu 

gösterilen bazı genlerin plazmitte taşındığı bilinmektedir. Bu genlerin klinik suşlardaki 

dağılımı ve değişik efluks pompalarının klinik suşlardaki biyosit toleransı üzerine 

etkileri stafilokoklarla yapılan çalışmalarla desteklenmektedir (83,84,85).  

2008 yılında nozokomiyal infeksiyonlarda ciddi direnç problemi ile rol oynayan 

MRSA suşları ile yapılan çalışmada (86) bu bakterinin dezenfektanlara azalmış 

duyarlılık gösterdiği ve biosit oluşumunu arttırdığı belirtilmektedir. 

Yapılan çalışmalar, klinik suşlarda da antiseptik direnç genlerinin hızla 

yayıldığını ve virülan suşların gen kazanımı için rezervuar rolü oynayabileceğini 

düşündürmektedir. Biyosit uygulamalarının efluks pompası gibi ortak mekanizmalar 

aracılığı ile çoğul antibiyotik dirençli suşların gelişimi ve seçilimine neden olmasından 

endişe duyulmaktadır. 

Yaptığımız çalışma ile biz de plazmit üzerinde bu gen bölgesinin genin aktarımı 

sırasında sıklıkla kaybolabileceğini veya MLSB direncinden sorumlu başka 

mekanizmaların da olabileceğini düşünmekteyiz. 

Dünya genelinde indüklenebilir klindamisin direnç prevalansının farklılıklar 

göstermektedir. S. aureus suşlarında makrolid direnç fenotiplerinin belirlenmesi, bu 

suşların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotiklerin 

seçimi açısından çok önemlidir. Stafilokokların neden olduğu infeksiyonlarda önemli 

bir yeri olan klindamisinin direnç durumu bildirilmeden önce MLSB direnç fenotipi 

belirlenmelidir. Standart antibiyotik duyarlılık testleri ile iMLSB direnci gösteren 

stafilokok suşlarında klindamisin için yanlış duyarlı sonuç verilebileceği için D test ile 

iMLSB direnç varlığının araştırılması oldukça önemlidir. 
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