
T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAGLIK BiLiMLERİ ENSTİTÜSÜ 

( YÜKSEK LiSANS TEZİ ) 

KAN KÜL TÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS 

VE ACİNETOBACTER SUŞLARlNDA KARBAPENEM 

DİRENCİNİN FENOTİPİK VE GENOTİPİK ARAŞTIRILMASI 

DiLEKEFE l. ü. Kütüphane ve Dök. D. Rşk. 
""'T'"._.............,. _____ __..._ ._.---

t 
. Dem. r:o. i L~~i11~ 

-
1 Sıra No. 
' 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. NEVRİYE GÖNÜLLÜ 

MİKROBiYOLOJi VE KLİNİK ANABiLiM DALI 

MİKROBiYOLOJi PROGRAMI 

İST ANBUL-2012 



TEZ ONAYI 

Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Yülsek Lisans tezi olarak kabul 

edilmiştir. 

1 

Pr J'. D , Nev\ n '4A.L1-\AI\J 
Enstitü Müdürü 

Kurum 

Program Adı 

: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

: MİKROBiYOLOJi 

Programın seviyesi : Yüksek Lisans 181 Doktora O 
Anabilim Dalı : MİKROBiYOLOJi VE KLİNİK MİKROBiYOLOJi ANASİLİM DALI 

Tez Sahibi :Özer AKGÜL 

Tez Başlığı : KAN KÜLTÜRLERİNDEN iZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS VE 
ACİNETOBACTER SUŞLARlNDA KARBAPENEM DiRENCiNİN 
FENOTİPİK VE GENOTİPİK ARAŞTIRILMASI 

Sınav Yeri 

Sınav Tarihi 

: MİKROBiYOLOJi VE KLİNİK MİKROBiYOLOJi ANASİLİM DALI 

: 1910612012 

Tez Sınav Jürisi 

Ünvanı Adı Soyadı Üniversitesi, Faküitesi\:Anabilinı Dalı 

1 .Prof.Dr.Nuri KiRA~ .i.ü. ~errah~si, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

2.Prof.Dr.Nevriye GONULLU(Danışman) l.U.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı /·ı .. 1 

1 . / . 1 J 

/{ LL 1 

3.Prof.Dr.Gökhan A YGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Jıp 

/' 1,' 
4.Doç.Dr.Hrisi BAHAR i.ü. C~a Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji An:?ilim_D~U!{tt.~ 

--~--~---r-

5.Yard.Doç.Dr.Hüseyen ÇAKAN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Enstitüsü 

~i bı 



lll 

BEYAN 

Bu tez çalışmasının kendi çalışınam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

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

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla 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 

davranışıının olmadığı beyan ederim. 

DiLEK EFE 



lV 

İTHAF 

Kızıma ithaf ediyorum. 



V 

TEŞEKKÜR 

Yüksek lisans öğrenimim süresince yardımlarını ve bilgilerini esirgemeyen İstanbul 

Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı başkanı değerli hocam Prof. Dr. Nuri KİRAZ'a teşekkürlerimi sunarım. 

Eğitimimin her aşamasında anlayışını, desteğini ve bilgilerini cömertçe sunan, 

yarattığı özgür çalışma ortamıyla bu zor süreçte bana yol gösteren değerli danışman 

hocam Prof. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ'ye teşekkürlerimi sunarım. 

Tez çalışınama verdikleri hem teorik hem de pratik bilimsel destek için Prof. Dr. 

Mustafa SAMASTI'ya, Prof. Dr. M üzeyyen MAMAL TORUN' a, Prof. Dr. Bekir 

KOCAZEYBEK'e, Prof. Dr. Arif KA YGUSUZ'a, Prof. Dr. Ömer KÜÇÜKBASMACI'ya, 

Prof. Dr. Gökhan AYGÜN'e, Prof. Dr. Murat HÖKELEK, Doç. Dr. Hrisi BAHAR'a, Doç. 

Dr. Kenan MİDİLLİ'ye, Doç. Doç. Dr. Suat SARIBAŞ'a ve Doç. Dr. Erdal POLAT' a 

teşekkürlerimi sunarım. 

İlgi ve desteğini benden esirgemeyen Doç.dr. Fa tma KÖKSAL' a, Doç. Dr. Mustafa 

ASLAN'a, Doç Dr. Sevgi ERGİN'e, Dr. Pelin YÜKSEL'e, Bio. Canan ŞİRİN'e ve Msc 

Sümeyye ŞEN' e, Msc Hatice Kübra AKA Y başta olmak üzere tüm kürsü çalışanlarına 

teşekkürlerimi sunarım. 

Eşime gösterdiği sevgi, anlayış ve fedakarlık için teşekkür ederim. 



VI 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONA YI .................................................................................................................... İİ 

BEYAN ........................................................................................................................... İİİ 

İTHAF ............................................................................................................................ İV 

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

İÇİNDEKİLER·························································································~···················· Vİ 
TABLOLAR LİSTESİ .................................................................................................. Vİİ 

ŞEKİLLER Lİ S TES İ ................................................................................................... Vİİİ 

SEMBOLLER 1 KISALTMALAR LİSTESİ ................................................................ İX 

ÖZET ............................................................................................................................... X 

ABSTRACT ................................................................................................................... Xİ 

ı. GİRİŞ VE AMAÇ ......................................................................................................... ı 

2. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................... 2 

3.GEREÇ VE YÖNTEM ................................................................................................ l6 

4.BULGULAR ................................................................................................................ 27 

5.TARTIŞMA VE SONUÇ ............................................................................................ 37 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 44 

HAM VERİLER ............................................................................................................. 56 

ETİK KURUL KARARI ................................................................................................ 59 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................... 61 



V ll 

TABLOLAR LİSTE Sİ 

TABLO 2. ı: Klinik önemi olan beta-laktamazların aileleri ............................................. 6 

TABLO 3. ı: Antibiyotik zon çaplarını yorumlama ........................................................ 22 

TABLO 3.2: PZR için kullanılan primerler .................................................................... 24 

TABLO 3.3: PZR için hazırlanan karışım ...................................................................... 25 

TABLO 3.4: TBE tampon hazırlanması ......................................................................... 26 

TABLO 4. ı: Hastaların cinsiyet ve sağ kalım durumları ............................................... 30 

TABLO 4.2: Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları .................................... 3 ı 

TABLO 4.3: Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları .................................... 33 

TABLO 4.4: Pozitif sonuç veren suşların fenotipik ve genotipik sonuçları ................... 34 



vii i 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

ŞEKİL 2.1.: OXA tipi karbapenemazların fılogenetiği .................................................. 12 

ŞEKİL 3 .ı: MBL E test pozitif sonuç ............................................................................. 23 

ŞEKİL 4.1: PZR genlerin yürütülmesi ........................................................................... 36 

GRAFİK 4.1: Acinetobacter suşlarının gönderildiği servisler ...................................... 27 

GRAFİK 4.2: Pseudomonas suşlarının gönderildiği servisler. ....................................... 28 

GRAFiK 4.3: Pseudomonas suşlarının izole edildiği hastalık dağılımı. ........................ 29 

GRAFiK 4.4: Acinetobacter suşlarının izole edildiği hastalık dağılımı. ........................ 29 

G RAF İK 4. 5: Hastaların yaş dağılımı .......................................................... 3 O 

GRAFİK 4.6: Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ................................. 32 

GRAFİK 4.7: Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları .................................. 32 



SEMBOLLER 1 KI SAL TMALAR LİSTE Sİ 

MBL : Metallo-beta -laktarnaz 

PBP : Penisilin bağlayan protein 

CLSI : Clinical and Laboratory Standards Institute 

IPM : İmipenem 

EDTA : Etilendiarnintetraasetik asit 

GSBL : Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz 

YBÜ : Yoğun bakım ünitesi 

PCR : Polymerase chain reaction 

PZR : Polimeraz zincir reaksiyonu 

PBP : Penisilin Bağlayan Protein 

SIM : Seul imipenemaz 

SPM : Sao Paolo Metallo-beta-laktamaz 

MİK : Minimal inhibisyon konsantrasyonu 

BP : Base pair (Baz çifti) 

DM : Diyabet Mellitus 

IX 



X 

ÖZET 

EFE. D. (20ı2) Kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter 
suşlarında karbapenem direncinin fenetipik ve genetipik araştırılması. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. 
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Çalışmamızda Ocak 20 ı O - Aralık 20 ı O tarihleri arasında Anabilim Dalı 'mızın 
kan kültürü laboratuarına çeşitli poliklinik ve servislerden gönderilen kan kültürlerinden 
izole edilen 3 7 Pseudomonas ve 63 Acinetobacter suşlarının ürediği toplam ı 00 izolat 
incelemeye alınmıştır. 

Bakterilerin tanımlanması standart klinik mikrobiyolojik yöntemlerle yapılmıştır. 
Bakterilerin direnç profilleri Clinical Laboratory Standart Institute (CLSI) önerileri 
doğrultusunda belirlenmiştir. Karbapenem dirençli bulunan suşlarda fenetipik MBL 
üretimi E test yöntemi ile araştırılmıştır. 

Laboratuvar ortamında yapılan antibiyotik duyarlılık testlerine göre, 
Pseudomonas suşları genel olarak antibiyotiklere duyarlı bulunmakla birlikte görülen 
antibiyotik direnç oranları şöyledir; %8 imipenem, %8 meropenem, %8 doripenem, %40 
sefotaksim, %8 amikasin, o/o ı ı gentamisin, % 3 netilmi sin, %ı 3 siprofloksasin, %8 
seftazidim, %5 sefepim, %8 piperasilin-tazobaktam direnci görülmüştür. Acinetobacter 
kökenierinde ise genel olarak çoklu antibiyotik direnci görülmüştür. Acinetobacter 
kökenlerinde; %59 imipenem, %52 doripenem, %50 meropenem, %76 sefotaksim, %ı ı 
netilmi sin, %3 ı amikasin, %5 5 gentamisin, %4 7 siprofloksasin, %66 seftazidim, %60 
sefepim, %65 piperasilin tazebaktam dirençli bulunmuştur. 

Karbapenem direnci belirlenen 3 Pseudomonas ve 22 Acinetobacter suşlarında 
fenetipik olarak yapılan MBL E testte Acinetobacter suşlarında %34, Pseudomonas 
suşlarında % 3 pozitiflik saptanmıştır. Genetipik olarak polimeraz zincir reaksiyonu 
yöntemiyle incelenen ı 00 suştan ı Pseudomonas suşunda blaiMP genine rastlanırken, 
Acinetobacter suşlarında 3 suşta blaVIM, 2 suşta blaiMP, 30 suşta OXA-23 ve 36 suşta 
OXA-5 ı genlerine rastlanmıştır. İncelenen suşların hiçbirinde OXA-24 ve OXA-58 
genleri görülmemiştir. OXA-23 ve OXA-5 ı genlerinin suşlarda çoğunlukla birlikte 
bulunduğu görülmüştür. Fenetipik olarak MBL pozitif görünen suşların hiçbirinde MBL 
genlerine rastlanmamıştır. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz genel sonuca göre MBL E-test duyarlılığının 
düşük olması nedeniyle fenetipik standardize bir yöntem olarak kullanılmamalı. 
Hastanemizde duyarlı suşlardan elde ettiğimiz blaVIM, blaiMP ve OXA tipi genleri 
MBL direncinin hastanemize yayılmaya başladığını düşündürmektedir. Ancak daha iyi 
epidemiyolojik bilgi elde etmek için suş sayısını artırmak gerekirse, multimerkezli 
araştırmalar yapmak gerekli olur. 

Anahtar Kelimeler: Karbapenemaz, metallo-beta-laktamaz, Acinetobacter, 

Pseudomonas, Gram negatif çomak. 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: ı2ı58 
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ABSTRACT 

EFE. D. (2012). Phenotypic and genotypic features of carbapeneme resistance in 
Pseudomonas and Acinetobacter strains isolated from blood cultures. Istanbul University, 
Institute of Health Science, Department of Microbiology. M Sc. Thesis. Istanbul. 

In this study, a total of 100 strains (3 7 Pseudomonas 63 Acinetobacter), isolated 
from elinical microbiology laboratory between the January 2010-December 2010 were 
studied. 

The bacteria were identifıed by standart elinical microbiological test. The 
resistance of bacteria was determined by the disk diffusion method according to Clinical 
Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. Phenotypic MBL production is 
carbapeneme resİstant isolates was determined using MBL E test method. 

The Pseudomonas strains which are researched in vitro conditions were found 
sensitive to antibiotics in general. The percentage of antibiotic resistance of 
Pseudomonas is; %8 imipenem, %8 meropenem, %8 doripenem, %40 cefotaxime, %8 
amikacin, o/o ll gentamicin, % 3 netilmi cin, %13 ciprofloxacin, %8 ceftazidime, %5 
cefepime, %8 piperacillin-tazobactam. However Acinetobacter strains were found 
multidrug resistance in general. Their antibiotic resİstant persentage were; %59 
imipenem, %52 doripenem, %50 meropenem, , %76 cefotaxime, %ll netilmi cin, %31 
amicasin, %55 gentamicin, o/o4 7 ciprofloxasin, %66 ceftazidime, %60 cefepime, %65 
pi peracillin-tazo bactam. 

3 Pseudomonas and 22 Acinetobacter that were found resistant to carbapenem 
were tested for MBL production by MBL E test. According to test results, the percentage 
of MBL positivity was 34% in Acinetobacter and 3o/o in Pseudomonas. All strains were 
analyzed for MBL genes presence by poymerase chain reaction. According to our results, 
1 Pseudomonas has blaiMP, 3 Acinetobacter have blaVIM, 2 Acinetobacter have 
blaiMP, 30 Acinetobacter have OXA-23 and 36 Acinetobacter have OXA-51 gene. But 
OXA-24 and OXA-58 genes were found in none of the strains. OXA-23 and OXA-51 
gen es were fo und together in general. In no ne of the strains that are phenotypically MBL 
positive MBL genes were observed. 

According to general results of our study, MBL E-test should not used as 
phenotypically standardized method because of the lo w sensitivity. blaiMP, blaVIM and 
OXA type genes which we obtained in sensitive strains. shows that MBL resistance 
started to spread in our hospital. However, to obtain better epidemiological information, 
we need to extemal the number of isolates eventually to perform multicenter research 
works. 

Key Words: carbapenemase, metallo-beta-lactamase, Acinetobacter, Pseudomonas, Gram 

negative bacilli. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No. 12158 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Karbapenemler geniş etki spektrumuna sahip beta-laktam sınıfı antibiyotiklerdir. 

Özellikle hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda hem ampirik hemde terapötik olarak 

karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilir (1 ). Karbapenem grubu antibiyotiklerin 

kullanım sıklığının artması ile birlikte son zamanlarda bu antibiyotikler başta 

Pseudomonas ve Acinetobacter olmak üzere birçok bakteride etkisini giderek 

kaybetmektedir. Dirençten sorumlu farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Ancak plazmid 

bağlantılı karbapenemazlar kolay ve hızlı yayıldığı için tüm dünyada en çok karşılaşılan 

ve sorun olan direnç mekanizmasıdır. Karbapenemazlar; SınıfA penisilinazlar, sımf D 

oksasilinazlar, sımf B metallo-beta-laktamazlar ve sınıf C sefalosporinazlar olmak üzere 

dört sınıfta toplanabilir (2). 

Sımf A penisilinazlar, sımf D oksasilinazlar ve sımf B metallo-beta-laktamazları 

kazamlmış direnci bulunan karbapenemazları içermektedir (3). Bu moleküler sımflandırma 

enzimierin nükleotid ve arnina asit sekanslarına bağlı olarak oluşmuştur. OXA; en sık 

görülen plazmidle kodlanan beta-laktamazlardandır ( 4). OXA genlerinin plazmid ya da 

integron üzerinde bulunması yayılıını kolaylaştırır (5). Oksasilinazlar genel olarak sekiz 

alt grupta incelenmiştir. Bu alt gruplar büyük oranda OXA-23, OXA-24, OXA-5 1 ve 

OXA-58 ve OXA-48 sekansları temel alınarak oluşturulmuştur. Metallo-beta

laktamazlar (MBL) ise beta-laktamazların hem yapısal hem de fonksiyonel olarak 

özgün bir grubudur. Aktif bölgelerinde çinko iyonu bulunmasıyla diğer beta

laktamazlardan yapısal olarak farklılık gösterirler ( 6). IMP, VIM ve SPM gibi plazmidle 

kodlanan enzimleri içerir. Bu genler transfer edilebilir olduğundan kolay ve hızlı 

yayılırlar (7). 

Bu çalışmada Pseudomonas ve Acinetobacter' de en sık karşılaşılan 

karbapenemazlardan sımf D oksasilinazların ( OXA-23, OXA-24, OXA-51 ve OXA-58 

tipi genler) ve sımfB metallo-beta-laktamazların ( IMP, VIM) hastanemizde varlığını ve 
sıklığını belirlemeyi amaçladık. 

Ülkemizde çeşitli klinik örneklerden karbapenem direnci ve karbapenemaz üretimi 

çalışması yapılmıştır. Fenatipik testlerle yapılan birçok çalışmada Pseudomonas, 

Acinetobacter ve diğer Gram negatif çarnaklarda yüksek oranda karbapenemaz 

aktivitesinden söz edilirken, bu suşların çok azı moleküler yöntemlerle doğrulanabilmiştir. 

Bu çalışmada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kan kültürlerinden izole edilen 

Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıklanın belirlemeyi, bu 

suşlardan karbapenemaz üretimini fenatipik ve genatipik olarak araştınp, fenatipik 

sonuçların genatipik sonuçlarla uyumunu gösterıneyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. ACINETOBACTER CİNSİ BAKTERİLER 

Acinetobacter cinsi bakteriler ilk kez 1911 yılında Beijerinck tarafından 

topraktan izole edilerek Micrococcus calcoaceticus olarak isimlendirilmiştir. Bu bakteri 

günümüze kadar 15 den fazla isimle anılmıştır. Taksonomik çalışmalar sonucu 

Acinetobacter cinsi bakteriler günümüzde Moraxellaceae ailesi içinde yer almaktadır 

(8). 

Acinetobacter türleri çevrede yaygın olarak bulunan dayanıklı bakterilerdir. 

Farklı sıcaklıklarda yaşayabilmesi, farklı pH değerlerinde ve kuru ortamda günlerce 

canlı kalabilmesi en önemli dayanıklılık faktörlerindendir (9,10). Acinetobacter cinsi 

bakteriler hastane havası, periton diyalizat banyoları, musluklar, yatak kenarları, 

tansiyon aletleri başta olmak üzere birçok cihazda kolonize olabilen bakterilerdir (1 ı). 

Bu nedenle özellikle yoğun bakım servislerinde enfeksiyon etkeni olarak izole edilirler. 

İnsan florasında az bulunmakla birlikte genellikle vücudun nemli bölgelerinde (aks illa, 

kasık, ayak parmak araları ve daha nadir olarak oral kavite ve solunum yolunda) 

bulunabilirler (8). 

Acinetobacter cinsi bakteriler Gram negatif, nonfermentatif, sporsuz ve 

hareketsiz kokobasillerdir. Oksidaz, D N az, indol negatiftir. Katalaz pozitif ve genellikle 

nitrat negatiftir. Katı agarlarda küçük, opak, bazen mukuslu krem beyaz görünümünde 

(pigmentsiz) koloniler oluşturur. Mac Conkey agarda laktoz negatif koloniler halinde 

ürer. Kanlı agarda hemoliz yapan cinsleri mevcuttur (12,13,14). Genel üretici 

besiyerlerinde kolaylıkla ürediği için rutin laboratuvarlarında seçici besiyerleri 

genellikle kullanılmaz. Ancak bazı özel durumlarda Acinetobacter üretmek ya da izole 

edilmek istendiği zamanlarda safra tuzları, şeker ve bromkresol moru içeren Herellea 

agar, Holtons's agar, Leeds Acinetobacter spp. medium besiyerleri kullanılabilir (15). 

Üreme sıcaklıkları türlerine göre değişirken genellikle 33-3 7°C' dir. insanda klinik 

önemi en büyük olan ve sıklıkla izole edilen Acinetobacter baumanii' dir (12). 

Acinetobacter türleri fırsatçı patojendirler. Nozokomiyal enfeksiyonlara neden 

olurlar. Bu bakteriler kuru yüzeylerde uzun süre canlı kalabilirler. Bu yüzden tıbbı 

cihazlarda, hastane personelinde (kıyafet, saç, eller) kolonize olabilmektedir ( 9, 10,16). 
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Genellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlarda etken olarak görülürler. Hastalarda deri 

bariyeri aşıldığı durumlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Bu nedenle hastanelerde sıklıkla 

yanık ve yoğun bakım servislerinde yatmakta olup çok sayıda invaziv girişimlerin 

yapıldığı hastalarda, çoklu antibiyotik tedavisi gören hastalarda ve immunsupresif 

hastalarda Acinetobacter enfeksiyonu gözlemlenebilir. Genellikle solunum yolu ve 

üriner sistem enfeksiyonu, yara enfeksiyonlarına ve bakteriyemi durumlarına neden 

olabilirler (8, 13, 14). 

Acinetobacter türleri çoklu antibiyotik direnci olan mikroorganizmalardır. 

Bundan dolayı tedavide kombine antibiyotikler tercih edilir (17). Beta-laktamlar, 

florokinolonlar, rifampin, aminoglikozitler, sefalosporinler, tetrasiklinler kullanılan 

antibiyotik gruplarıdır. Ancak Acinetobacter cinsi bakteriler beta-laktam grubu da dahil 

bir çok antibiyotiğe direnç geliştirebilirler ve bu nedenle antibiyotik belirlemede 

duyarlılık testi sürekli yapılmalıdır. Son dönemlerde karbapenem direnci artmasına 

rağmen, karbapenemler Acinetobacter enfeksiyonlarında etkili ve sıklıkla başvurulan 

antibiyotiklerdir ( 1 8). 

2.2 PSEUDOMONAS CİNSİ BAKTERİLER 

Pseudomonas türleri doğada yaygın şekilde bulunan Gram negatif çomaklardır. 

Bu bakteriler zorunlu aerop olup nonfermentatiftir. Enerji yolu olarak Entner-Doudoroff 

yolunu kullanarak glikozu oksidasyonla parçalarlar. Pseudomonas türleri oksidaz 

pozitif, hareketli ve 42°C de üreyebilirler. Hastanelerde sıklıkla lavabolar, cihazlar ve 

zayıf antiseptiklerde bulunurlar (19, 20). 

Pseudomonas spp. pek çok virülans faktörüne sahiptir. Bitkilerde, omurgalı ve 

omurgasız hayvanlarda enfeksiyon yapabilirler. Ancak bu bakterilerin enfeksiyon 

oluşturabilmesi için hastanın bağışıklığında zayıflık olması gerekir. Sağlıklı kişilerde 

deri bariyerinin aşıldığı durumlarda ( kesikler, yanıklar, damar içi kateter uygulamaları) 

enfeksiyon oluşturabilir. Pseudomonas türleri çoğunlukla komea, cilt, üriner yol ve 

solunum yolunda kolonize olup enfeksiyon oluştururlar. Kistik fıbrozlu hastalarda 

solunum yoluna kolonize olup oradan dokulara invaze olarak sitotoksik etki 

yapabilirler. Bazen de dokulara yayılarak sistemik enfeksiyonla septik şok, hatta 

ölümlereneden ol urabilirler (2 1 ). 

Pseudomonas spp. fırsatçı patojendir. Ancak patojenitesini sağlayan birçok 

durum söz konusudur; konak hücreye tutunmayı sağlayan pilusları vardır. Dokuları 



4 

eritip zarar veren hemalizinleri ve proteolitik enzimleri bulunur. Protein sentezini inhibe 

edip konak hücrelerin ölümüne neden olan Ekzotoksin-A toksini en önemli patojenite 

faktörlerindendir. Bu nedenle sıklıkla nozokomiyal enfeksiyonlarda, ventilatör ilişkili 

pnömonilerde Pseudomonas türleri sıklıkla karşımıza çıkar (22). 

Pseudomonas cinsi bakteriler birçok besiyerinde kolaylıkla üreyebilirler. Bu 

nedenle izole etmek için rutin laboratuvarlarında özel bir besiyeri kullanılmaz. Ancak 

nazokomial Pseudomonas enfeksiyonu gelişme riski taşıyan hastalarda ve bu nedenle 

gastrointestinal kolonizasyonun önemli olduğu durumlarda setrimid, asetamid, 9-chlor 

9-dimethylaminphenyl-1 0-phenyl achrdin, nitrofurantoin içeren seçici besiyerleri 

kullanılabilir (20,23,24,). Koloni morfolojileri genellikle büyük düz ve mukoid kolaniler 

olmakla birlikte değişkendir. Mac Conkey agarda laktoz negatif kolaniler oluşturur. 

Kendilerine has kokuları, oksidaz pozitifliği ve TSI (triple sugar iron) agarda şekeri 

fermente etmemeleri ile kolaylıkla ayırt edilebilirler (20,25). Çeşitli renkler oluşturan 

pigmentleri vardır; piyoverdin (sarı), piyorubin (kırmızı), piyomelanin (kahverengi) ve 

piyosiyanin (yeşil) pigmentleridir (19). 

Pseudomonas spp. enfeksiyonlarının tedavisinde genellikle ımıpenem, 

aztreonam, meropenem, piperasilin/tazobaktam, aminoglikozidler, siprofloksasin, 

tikarsilin/klavulanat kullanılır (26). Ancak Pseudomonas türleri farklı direnç 

mekanizmalarına sahip olduklarından özellikle mortalite ihtimali olan enfeksiyonlarda 

kombine tedaviler tercih edilir. En sık beta-laktam + aminoglikozid kombinasyonu 

kullanılmaktadır. Beta-laktam + florokinolon kombinasyonu da son zamanlarda 

kullanılmaktadır. Beta-laktam antibiyotiğinin yaygın olarak kullanılmasından dolayı 

zamanla bakteriler bu antibiyotiğe karşı farklı direnç mekanizmaları geliştirmiştir (27). 

2.3 BETA-LAKTAM ANTiBiYOTiKLER VE BU ANTiBiYOTiKLERE 

KARŞI GELiŞEN DiRENÇ MEKANiZMALARI 

Beta-laktam antibiyotikler bakterilerin hücre duvarında bulunan peptidoglikan 

tabakasının sentezini baskılayarak etkilerini gösterirler. Hücre duvarını kaybeden 

bakteriler ozmotik basıncını düzenleyemez ve lizise uğrayarak ölürler. Beta-laktam 

antbiyotikler 5 gruptan oluşur. Bunlar; penisilinler, sefalosporinler, monobaktamlar, 

karbapenemler, beta-laktamaz inhibitörleri (klavulanat, sulbaktam, tazobaktam) dir. 

Beta-laktam antibiyotik grubu; gerek Acinetobacter gerekse Pseudomonas cinsi 

bakteri enfeksiyonlarında sıklıkla başvurulan en önemli antibiyotiklerdir. Ancak 
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bakterilerin çeşitli fenatipik ve genatipik değişiklikler sonucu zamanla bu 

antibiyotiklere karşı direnç mekanizmaları geliştirdikleri görülmüştür (2 ı). 

Beta-laktam antibiyotiklerine direnç üç önemli mekanizma ile gerçekleşir. 

1) ilacın hedefinde değişiklik olması; kromozomal mutasyonlar reseptör afinitesinde 

azalma olması, ilaçtan etkilenmeyen farklı bir yol kullanılması. 

2) Hücreye giren ilaç miktarının azalması; aktif pompa ile ilacın dışarı atılması ( efflux 

sistemi), dış membran proteinlerinde (OMP) oluşan değişikliklerle porin kaybı ve hücre 

zarı geçirgenliğinin azaltılarak ilacın içeriye alınmaması. 

3) Sentezlerren bir enzimle ilacı inaktive etmesi. Bakterilerin en sık kullandıkları direnç 

mekanizması enzimlerle inaktivasyondur. Beta-laktamaz enzimleri Gram negatif 

bakterilerde periplazmik (sitoplazmik membran ile dış membran arasında) aralıkta 

bulunur. Gram negatif bakterilerde beta-laktamaz enzimleri kromozom veya plazmid 

kontrolünde sentezlenmektedir (28,29). 

2.4. Beta-laktamazlar ve beta-laktamazların sınıflandırılması 

Beta-laktamazlar, beta-laktam grubu antibiyotiklerin beta-laktam halkasında 

bulunan siklik amid bağını parçalayarak etkisini kaybetmesini sağlayan enzimlerdir 

(30). Beta-laktamazların sınıflandırılması geleneksel olarak ya enzimierin fonksiyonel 

karakteristiklerine ya da primer yapılarına göre yapılmıştır (2,3 ı). Protein dizilerine göre 

korunmuş ve ayırt edici aminoasit motiflerine dayanarak beta-laktamazlarına göre A, B, 

C ve D olmak üzere dört grupta toplayan, en basit sınıflandırma şeklidir (2,32). A, C ve 

D sınıfları; serin aktif bölgesine asıl enzimi oluşturarak substratlarını hidroliz eden 

enzimleri içerirlerken; sınıf B; beta-laktam hidrolizini kolaylaştırmak için en az bir aktif 

bölgesinde çinko iyonu kullanan metallo enzimlerden oluşur (33) 
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Tablo 2 1 Klinik önemi olan beta laktamazların aileleri 

Bush- Bush- Moleküler Ayıncı Tanımlayıcı 

Jacoby Jacoby Sınıfı substratlar özellikler 

Grubu Medeiros (alt sınıf) 

(2009) grubu 

(1995) 

ı ı c Sefalosporinler Benzilpenisilinlerden daha iyi sefalosporin hidrolizi; 

sefamisinleri hidrolizeeder. Enzimleri; E. coli AmpC, P99, 

ACT-1, CMY-2, FOX-1, :\HR-1 

le Tanımlı c Sefalosporinler Artan seftazidim ve sıklıkla diğer oxyimino-beta-laktam 

değil hidrolizi enzimleri; GCl, CMY -37 

2a 2a A Penisilinler Sefalosporinlerden daha iyi benzil penisilin hidrolizi 

enzimleri; PCl. Ca veya tzb ile inhibe olurlar 

2b 2b A Penisilinler ve Benzilpenisilinlerin ve sefalosporinlerin benzer hidrolizi. Ca 

Erken veya tzb ile inhibe olurlar enzimleri; TEMl TEM2, SHV-1 

Sefalosporinler 

2be 2be A Genişlemiş Artan oxyimino-beta-laktam (sefotaksim seftazidim, 

spektrumlu seftriakson, sefepim aztreonam) hidrolizi. Ca veya tzb ile 

sefalosporinler, inhibe olurlar. enzimleri; TEM-3, SHV-2, CTX-M-15, PER-1, 

mono baktamlar VEB-1 

2br 2br A Penisilinler Klavulanik asit, sulbaktam ve tazobaktamlara direnç. 

Enzimleri; TEM-30, SHV-10 

2ber Tanımlı A Genişlemiş Klavulanik asit, sulbaktam ve tazobaktamlara direnç ile 

değil spektrumlu birlikte artan oxyimino-beta-laktam hidrolizi Ca veya 

sefalosporinler, Tzb ile inhibe olurlar. Enzimleri; TE~f-50 

mono baktamlar 

2c 2c A Karbenisil in Artan karbenisilin hidrolizi. Ca veya 

Tzb ile inhibe olurlar. Enzimleri; PSE-1, CARB-3 

2ce Tanımlı A Karbenisilin Artan karbenisilin, sefepim ve sefpirom hidrolizi. Enzimleri; 

değil sefepim RTG-4. Ca veya tzb ile inhibe olurlar. 

2d 2d D Kloksasilin Artan kloksasilin veya oksasilin hidrolizi enzimleri; OXA-1, 

OXA-10 

2de Tanımlı D Genişlemiş Kloksasilin veya oksasilin ve oxyimino-beta-laktam hidrolizi 
değil spektrumlu enzimleri; OXA-11, OXA-15 

sefalosporinler 

2df Tanımlı D Karbapenemler Kloksasilin veya oksasilin ve karbapenem hidrolizi enzimleri; 
değil OXA-23, OXA-48 

2e 2e A Genişlemiş Sefalos po ri n hidrolizi. Klavulanik asi tl e inhibisyon 
spektrumlu Aztreonamla değil. Enzimleri; Ce pA .Ca veya tzb ile inhibe 
sefalosporinler. olurlar 

2f 2f A Karbapenemler Artan karbapenem, oxyimino-beta-laktam, sefamisin hidrolizi. 

enzimleri; KPC-2, IMI-l,SME-1 

3a 3 B(bl) Karbapenemler Karbapenemleri içeren fakat monobaktamları içermeyen geniş 

spektrumlu hidroliz. Enzimleri; IMP-1, VIM-1, CcrA, IXD-1. 

EDTA ile inhibe olurlar 

3b 3 B(b2)B(b3) Karbapenemler Karbapenemlerin imtiyazlı (fakültatif) hidrolizi. enzimleri; Ll, 

CAU-1, GOB-1, FEZ-1 EDTA ile inhibe olurlar 

Tanımlı 4 Bilinmiyor. 
değil 
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2.5. Karbapenemler 

Karbapenemler beta-laktam antibiyotik grubunda yer alan etki spektrumu en 

geniş antibiyotik grubudur. Karbapenemler beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi 

etkilerini peptidoglikan tabakasının sentezini bozarak gösterirler. Gram pozitif, Gram 

negatif ve anaerop bakteriler de dahil olmak üzere birçok bakteriye etkilidir (34,35). Bu 

nedenle hastanelerde özellikle mortalite riski yüksek olan kritik hastalarda ampirik 

tedavi de sıklıkla karbapenemler tercih edilir (1 ). Imipenem, meropenem, ertapenem, ve 

doripenem Türkiye'de de kullanılan karbapenem grubunun önemli antibiyotikleridir. 

Imipenem; etki spektrumu çok geniş bir antibiyotiktir. Imipenem böbrekte büyük 

oranda yıkıma uğrar. İlacın metaboliti nefrotoksiktir Böbrekte salgılanan insan 

dehidropeptidaz I enzimi imipenemi hidrolize eder bu olayı engellemek için silastatin 

(dehidropeptidaz I inhibitörü) ile birlikte kullanılır. Yan etki olarak MSS'de toksik 

etkisi vardır (36,37,38,39). Meropenem; etki spektrumu imipeneme benzer ancak yan 

etkisi daha azdır. Kromozomal beta-laktamazları indükleyici etkisi imipenemden daha 

zayıftır. MSS'ne toksik bir etkisi yoktur (34,40). Doripenem; karbapenem grubunun yeni 

bir üyesidir. P. aeruginosa üzerinde etkisi diğer karbapenem antibiyotiklere göre daha 

fazladır ( 41 ). Ertapenemler; imipenem ve meropenemden daha yüksek yarı ömre sahip 

ve proteinlere daha yüksek orana bağlanır. Gram negatif bakterilere etkinliği daha azdır. 

Toplumsal kökenli enfeksiyonlarda ampirik tedavide önerilmektedir. Günümüzde 

karbapenemleri parçalayan metallo-beta-laktamaz ve serin karbapenemazların artması 

karbapenem etkinliğini giderek kısıtlamaktadır ( 42). 

2.6. Karbapenemazlar 

Karbapenemazlar; karbapenem grubu antibiyotikleri hidrolize eden beta

laktamazlar olarak tanımlanır. Karbapenemazlar kromozomal ya da kazanılmış 

olabilirler. Ambler moleküler sınıflandırmasına göre kazanılmış direnci bulunan 

karbapenemazlar A, B veya D moleküler sınıfına ait olabilirler (3). Ambler 

karbapenemazları üç grupta toplamıştır. Moleküler sınıfA'daki karbapenemazların aktif 

bölgesinde serin iyonu vardır. Bu karbapenemazlar klavulanik asit ile inhibe olurlar. 

Moleküler sınıf B metallo-beta-laktamaz olarak da bilinirler. Bu grupta karbapenemaz 
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enzimin aktif bölgesinde Zn +ı iyon u bulunur. Metal şelatörlerine ve tiyol 

komponentlerine duyarlıdır. Moleküler sınıf D karbapenemazların enzim aktif 

bölgelerinde serin iyon u bulunur (2,2 ı). Kromozomal karbapenemazlar moleküler sınıf 

B'yi, Aeromonas türleri ve birçok nonfermentatif Gram negatif basilleri içerir (35). 

Bush-Jacoby sınıflandırılması yoğun olarak moleküler sınıflandırmaya dayanmaktadır. 

Grup 1 (sınıf C); sefalosporinleri; grup 2 (A ve D sınıfları); geniş spektrumlu beta

laktamazlar ve serin karbapenemazları; Grup 3 ise metallo-beta-laktamazları 

içermektedir (2,2 ı). Her enzimin kendine özgü niteliklerine dayanarak bu ana grupların 

her birinin bazı yeni alt grupları tanımlanmıştır. 

Beta-laktamaz üretimi; en sık beta-laktam antibiyotiklere direnç gösteren Gram 

negatif bakteri izolatlarında beklenmektedir. Daha önce mevcut olanlara göre daha 

karmaşık olan moleküler yöntemlerle; nükleotid dizilerini elde etmek, onların 

oluşturduğu aminoasit dizilerini ve beta-laktam dirençli klinik izolatlardaki bu enzimleri 

kodlayan genleri elde etmek zamanla daha da kolaylaşmaktadır. 2009'un sonlarında, 

beta-laktamaz için mevcut özgün protein dizilerinin sayısı bir hayli artmıştır (33). 

2.6.1. GRUP 1 SEFALOSPORİNAZLAR 

Moleküler sınıf C'yi içerirler. Birçok Enterobacteriaceae ve bazı organizmaların 

kromozomlarında kodlanırlar. Sefalosporinazlar sefamisin, sefoksitin, sefalosporinlere 

ve benzilpenisilinlere etkilidir. Ancak sefalosporinlere etkisi daha fazladır. Klavulanik 

asitle inhibe olmazlar. Sınıf A sefalosporinlerin aksine aztreonam için yüksek bir 

afıniteye sahiptir. Citrobacter freundii, Enterabaeter cloacae, Serratia marcescens, ve 

P. aeruginosa'yı da içeren birçok organizmada AmpC ekspresyonu azdır. Fakat 

amoksisilin, ampisilin, imipenem ve klavulanik asit gibi beta-laktamlara maruz 

kaldığında indüklenebilir. Grup ı enzimleriyle imipenem ve ertapenem direnci 

yapabilir. Plazmid aracılı CMY, ACT, DHA, FOX ve MIR enzimlerini içerir (7). 

Yeni altgrup ı e enzimleri aminoasit substisyon (yer değiştirmesi), insersiyon 

(ekleme) veya del es yonların sonucu o larak seftazidim ve diğer oxymino-b eta

laktamazlara karşı güçlü bir aktivitesi olan grup ı varyantıarı dır. Genişlemiş-spektrumlu 

Arnp-C (ESAC) olarak tanımlanırlar ve E. cloacae'daki GCl ve plazmidle taşınan 

CMY-ıo, CMY-ı9, CMY-37 ve diğerlerini içerirler. İmipeneme karşı artan aktivitesi 

olan P. aeruginosa' dan bir Am pC varyantı da yakın zamanda tanımlanmıştır. Klinik 
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olarak üretilen organizmanın porin mutasyonu da varsa belirleyici dirençlere bakılması 

tavsiye edilmektedir (33). 

2.6.11. GRUP 2 SERİN BETA-LAKTAMAZLAR 

A ve D moleküler sınıflarını da içeren fonksiyonel grup 2 beta-laktamazları, 

ESBL identifikasyonunun arttığı son 20 yılda beta-laktamazların en geniş grubu haline 

gelmişlerdir (7). 

2A Moleküler sınıfA karbapenemazlar 

Alt grup 2a penisilinazlar; betalaktamazların küçük bir alt grubunu içerir. 

Hidrolitik etkisi benzilpenisilinler üzerinde yüksek fakat sefalosporinler ve 

karbapenemler üzerinde düşüktür. Bu enzimierin büyük çoğunluğu kromozomal 

olmasına karşın stafilokoksik penisilinazlar plazmid kaynaklıdır. 2a penisilinazlar 

klavulanik asit ve tazobaktam tarafından inhibe edilir. 

Alt grup 2b beta-laktamazlar; sefaloridin ve sefalotin gibi erken sefalosporinleri 

ve penisilinleri hidroliz etmektedirler. Klavulanik asit ve tazobaktam ile güçlü bir 

şekilde inhibe edilirler. 2b beta-laktamazlar TEM-1, TEM-2, and SHV-1 enzimlerini 

içerirler. 

Alt grup 2be; genişlemiş spektrumlu beta-laktamazları kapsar. Bu geniş 

spektrumlu enzimler; altgrup 2b beta-laktamazların sefalosporinler ve penisilinlere karşı 

aktivitesini korurken bunlara ek olarak bir veya daha fazla oxyimino-beta-laktamı 

(sefotaksim, seftazidim ve aztreonam) benzilpenisilinden % 10 'dan daha büyük 

oranında hidroliz ederler. TEM-3, SHV-2, CTX-M-15, PER-1, VEB-1 enzimlerini 

içerirler ve klavulanik asitle inhibe olurlar. 

Alt grup 2br enzimleri; geniş spektrumlu betalaktamazlardır. Klavulanik aside 

kazanılmış dirençleri vardır. TEM-30, SHV-10 enzimlerini içerirler. 

Alt grup 2ber; TEM enzimlerini içerir. Klavulanik asit ile inhibe olmaz. 

Alt grup 2c penisilinazlar; Karbenisilin ya da tikarsilini hidrolize ederler. Bu 

penisilinazlar kolaylıkla klavulanik asitle ya da tazobaktamla inhibe olur. 

Alt grup 2ce; artan karbenisilinaz aktivitesi vardır. RTG-4 (CARB-1 O) sefepim 

ve sefpirom' a genişlemiş etkisi vardır. 

Alt grup 2e sefalosporinazlar; sefalosporinleri hidrolize eder. Klavulanik asit ve 

tazobaktam tarafından inhibe olurlar. Bunlar grup 1 AmpC enzimleri ya da GSBL 
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enzimleriyle karışabilir. Çünkü benzer organizmalarda benzer direnç profilleri vardır. 

Alt grup 2e enzimleri Amp C den aztreonama olan zayıf afinitesiyle ayrılabilir ( 7,33). 

Alt grup 2f ; Aktif bölgelerinde serin aminoasiti yer alır. Klavulanat ve 

tazobaktam ile inhibe olduklarından fonksiyonel grup 2f "ye girmektedirler. Bu 

enzimler karbapenem, sefalosporinler, penisilin ve aztreonam dahil olmak üzere geniş 

spektrumludur. IMI, SME ve KPC gurubun en önemli enzimlerindendirler. SME 

(Serratia marcescens enzyme ) karbapenemlere oldukça etkili ancak sefalosporinlere 

etkisiz kromozomal bir enzim dir. IMI (imipenem-hydrolysing beta-lactamase) 

kromozomal enzimlerdendir. Karbapenemlere, penisilinlere, 1.-2. kuşak 

sefalosporinlere ve aztreonama etkilidirler. Ancak sefoksitine ve 3.-4. kuşak 

sefalosporinlere etkisizdirler. Ayrıca ımıpenem ve sefoksitin tarafından 

indüklenebilmektedirler. KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemases) aktarılabilir 

plazmidlerde bulunurlar. Klebsiella pneumoniae, Enterabaeter spp. ve Salmonella spp. 

de saptanmıştır. 2f karbapenemazlar içerisinde yayılma potansiyeli en yüksek olan 

enzim ailesidir. KPC'ler ampisilin, piperasilin, benzilpenisilin, nitrosefin ve sefalotini 

kuvvetli hidrolize ederken imipenem, meropenem, sefataksim ve aztreonamı zayıf 

hidrolize ederler. Karbapenemaz aktiviteleri klavulanik asit ve tazobaktam varlığında 

azalır. GES/IBC ailesi bu grup içinde nadir rastlanan bir ailedir. Bu iki enzim 

birbirinden iki aminoasit substitüsyonu ile ayrılır. GES'ler geniş spektrumlu 

sefalosporinleri ve penisilinleri hidrolize ederler. Bu yüzden ilk olarak GSBL içinde 

sınıflanmış daha sonra bir P. aeroginasa kökeninde saptanan GES-2'nin imipenem 

hidroliz özelliği bulunmuştur. IBC'ler de GES gurubuna dahil edilip yeni bir 

İsimlendirme oluşturulmuştur (3,21,27,33). 

2B MOLEKÜLER SINIF D KARBAPENEMAZLAR 

OXA; Kloksasilini ve oksasilini benzil penisilinden daha hızlı hidrolize eden ve 

en sık görülen plazmidle kodlanan beta-laktamazlardandır ( 4 ). Klavulanik asit ve EDTA 

ile zayıf inhibisyon gösterir. OXA genlerinin plazmid ya da integron üzerinde 

bulunması yayılıını kolaylaştırır (5). OXA tipi karbapenemazların filogenetiği şekil 

2.1 'de gösterilmiştir. OXA enzimleri sekiz alt gruptan oluşmaktadır. Alt gruplar 

aminoasit homolojisine göre oluşturulmuştur. Her alt grubun grup üyeleri ile amino asit 

seviyesindeki dizi benzerlikleri %92,5 'den büyük iken farklı alt grupları ile aralarındaki 
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benzerlik % 40-70 civarına gerilemektedir. OXA karbapenemaz altgrupları büyük 

oranda OXA-23, OXA-24, OXA-51, OXA-58 ve OXA-48 sekansları temel alınarak 

belirlenmiştir. OXA-23 birinci alt grubun temel üyesidir. Ilk olarak ARI-I 

(Acinetobacter resistent to imipenem) olarak isimlendirilip, genetik sekanslama sonrası 

OXA grubuna ait olduğu anlaşılarak OXA-23 adını almıştır. Plazmid ya da kromozomal 

DNA üzerinde taşınan blaaxa-23 geni dünyanın birçok yerinde A. baumanii'den izole 

edilmiştir (43,44). OXA-48 altıncı alt grupta yer alır. Türkiye~de ilk olarak K. 

pneumoniae türünden izole edilip bildirilmiş ve hidroliz hızının diğer OXA 

enzimlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür (33,45). OXA-48 büyük oranda 

Acinetobacter türü bakterilerde saptanmıştır ( 46). Üçüncü alt grup ailesinden olan 

OXA-51 pek çok ülkede OXA-51 araştırma testlerinde hemen hemen tüm A. baumanii 

kökenierinde pozitif bulunmuştur. Bu da bu tür bakterierin alt populasyon 

kromozomunda bu genin doğal olarak bulunabileceğini düşündürmüştür ( 45). OXA-58 

dördüncü alt grupta bulunmaktadır ve diğer OXA alt grupları ile benzerliği %50' den 

azdır ( 45). OXA-55 ve OXA-SHE enzimleri beşinci alt grubu oluşturmakta olup 

Shewanella algae' den izole edilmişlerdir. 
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OXA- 23 

~ !. Alt grup 1 

OXA- 27 

OXA-49 

OXA- 64 
OXA-71 

...--- OXA -51 
OXA-78 ~ 3. Alt grup 1 

OXA- 66 
.__ OXA.-76 

OXA -65 
OXA- 69 
OXA- 68 
OXA.-77 
OXA -70 
OXA -75 

OXA-24 

~ 2. Alt grup 1 

OXA.-40 
- OXA-26 

OXA-72 
OXA-25 

OXA- 58 

OXA- 55 

~ 4. Alt grup ı 

~ 5. Alt grup 1 

OXA-SHE 

OXA-48 

OXA-SAR2 
~ 6. Alt grup 1 

OXA-54 

OXA -50b 

~ 7.Alt grup 1 

OXA- 50d 
OXA- 50a 
OXA- 50e 

OXA- 60 

~ 8. Alt grup 1 

OXA-60a 
OXA- 60b 
OXA-60c 
OXA- 60d 

Şekil 2.1 : OXA tipi karbapenemazların fılogenetiği 

Tablo 2.1 de Bush Jacoby sınıflandırmasına göre OXA tipi karbapenemazların 

yer aldığı 3 alt grup; alt grup 2d, yeni alt grup 2de ve yeni alt grup 2df 'yi içermektedir. 

Altgrup 2d; enzimleri adını alma sebebi olan benzilpenisilin için kloksasilin 

veya oksasilini hidroliz edebilmeleridir. Karbenisilin kolaylıkla hidroliz edilebilir. Bu 

ı 
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altgruptaki birçok beta-laktamaz NaCl ile inhibe olur, klavulanik asit ve sulbaktama 

dirençlidirler. 

Yeni altgrup 2de; geniş-spektrumlu kloksasilin veya oksasil in hidrolizleyici 

enzimlerdir ( oksiimino-beta-laktamları içeren). 2de enzimlerinin büyük çoğunluğu ı ile 

9 aminoasit yer değiştirmesiyle OXA-ıo~dan türetilmişlerdir ve OXA-ıı ve OXA-ı5 

gibi enzimleri içerir. Bunlar çoğunlukla Türkiye'de ve Fransa'da Escherichia coli'deki 

direnç düzeyinden daha yüksek bir düzey gösteren P. aeruginosa'nın izolatlarında 

sıklıkla tespit edilmektedir (33, 47, 48). Seftazidime direnç; aztreonam veya 

sefotaksime olan dirençten daha fazla bildirilmektedir. Ancak, OXA-1 veya OXA-3ı 

gibi bazı oksasilinazları üreten organizmalar, seftazidime duyarlı, sefepime dirençli 

olabilir. 

Yeni altgrup 2df beta-laktamazlar; karbapenem-hidrolizleyici aktivitesi olan 

OXA enzimleridirler. Sıklıkla A. baumannii' de görülür ve genellikle kromozomdaki 

genler tarafından üretilir, Enterobacteriaceae'da plazmid-kaynaklı OXA-23 ve OXA-48 

enzimleri tanımlanmıştır. 2df enzimleri aminoasit benzerliklerine göre 9 gruba 

ayrılmışlar. Altgrup 2d enzimleri; kloksasilin veya oksasilini hidroliz edebilme 

yeteneklerine göre fonksiyonel olarak tanımlanmasına rağmen; yalnızca bazı 2df 

enzimleri bu substratları kullanarak test edilmişdir. Bu test edilenlerden; sadece OXA-

50'de aksasilin hidrolizi saptanamamıştır. Karakterize edilen OXA karbapenemazları 

karbapenemler için düşük hidrolitik aktiviteye sahiptir, imipenem; meropenemden daha 

hızlı ve daha etkili bir şekilde hidroliz olur. Üretilen organizmalar karbapenemlere 

yüksek direnç göstermelerine rağmen; bu enzimi üreten E. co li transformantları ve 

transkonjugatları karbapenemlere genellikle duyarlıdır. Bu enzimler ve onları üreten 

organizmalar tipik olarak klavulanik asit inhibisyonuna tepkisizdir. 

2.6.111. GRUP 3 METALLO-BETA-LAKTAMAZLAR 

Metallo-beta-laktamazlar (MBL) beta-laktamazların hem yapısal hem de 

fonksiyonel olarak özgün bir grubudur. Aktif bölgelerinde çinko iyonu bulunmasıyla 

diğer beta-laktamazlardan yapısal olarak farklılık gösterirler (6). MBL ~lar beta-laktam 

halkasındaki amid bağını kırarak antibiyotiği etkisiz hale getirirler. Metallo-beta

laktamazlar klavulanik asit veya tazobaktamla inhibe olmamaktadır! ar. EDTA gibi 

metal şelatörleri MBL enzim inaktivasyonuna neden olur. Bu metalloenzimler ya 

yapılarına ( altsınıflar B ı, B2 ve B3) ya da fonksiyanlarına ( altsınıflar 3 a, 3 b ve 3 c) göre 
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alt gruplara ayrılmışlardır. MBL'lar genellikle Gram-pozitif veya nadiren de olsa 

Bacteroides fragilis ve Stenotrophomonas maltophilia gibi Gram-negatif hasillerde 

kromozomal enzimler olarak tanımlanmışlardır ve uzun yıllar boyunca sayıları sabit 

kalmıştır. Metallo-beta-laktamazların artan sayılarının daha kapsamlı biyokimyasal 

karakterizasyonuna dayanarak, şu an sadece 2 fonksiyonel altgrup tanımlanması 

önerilmiştir (33). 

Altgrup 3a en sık nonfermantatif bakterilerde ve de Enterobacteriaceae'lerde 

dünyanın her yerinde görülebilen IMP ve VIM enzimleri gibi plasmidle kodlanan MBL 

ailelerini içerir (7,33). Transfer edilebilen MBL'lar IMP benzeri, VIM benzeri, SPM-1 

ve GIM- ı olmak üzere 4 grupta toplanır. SIM, GIM ve SPM tipi enzimler ilk 

saptandıki arı ülke dışında rastlanmamıştır ancak IMP ve VIM tipi MBL 'lar ise dünyada 

yayılmaya devam edip küresel bir sorun halini almaktadır ( 49) 

IMP benzeri MBL enzimi ilk kez ı988 yılında Japonya'da bir P. aeruginosa 

izolatında tesbit edilmiş ve dirençten sorumlu MBL geninin konjugatif bir plazmitte 

taşındığı bulunmuştur (50). Daha sonraları bir çok ülkedeA baumanii kökeninde IMP- ı, 

IMP-2, IMP-4, IMP-5, IMP-6 ve IMP- ı ı gibi çeşitli IMP enzimi tesbit edilmiştir. Diğer 

önemli MBL ailesinden olan VIM benzeri enzimlerden olan VIM-ı ilk kez ı997 de 

İtalyanın Verona kentinde bir P. aeruginosa suşundan izole edilmiştir. VIM genleride 

IMP genlerinde olduğu gibi integranlar içindeki gen kasetlerinde taşınır (5 ı). On bir 

farklı VIM benzeri enzimler bu güne kadar birçok ülkede saptanmıştır (52). 

Altgrup 3b; penisilinler ve sefalosporinlerin aksine karbapenemleri 

hidrolizlemeyi tercih eden küçük bir MBL grubunu içerir. Nitrosefin gibi kromojenik 

sefalosporinlerin izeelektrik odaklı jelde veya pürifikasyon prosedürleri boyunca beta

laktamaz aktivitesinin varlığını izlemek için kullanılması durumunda bu enzimierin 

saptanması zorlaşmaktadır. Böylece Aeromonas spp.'deki kromozomal MBL'lar 

karbapenem-dirençli izolatlarda gözden kaçırılmıştır. Bu sebeple bu enzimler 

izeelektrik odaklama için kullanılan hücre ekstrakdarında veya kromatografi boyunca 

nitrosefin ile reaksiyon vermezler. bu enzimler; çinko bağlama bölgelerinden sadece biri 

kullanılıyorsa, karbapenemlerin hidrolizinde en etkililer. MBL'ların diğer altgruplarının 

aksine, ikinci çinko iyonunun varlığı enzimatİk aktivite için inhibitör olmaktadır. 

Grup 4 beta-laktamazlar ı 995 sınıflandırmasında varken şimdiki şemadan 

çıkarılmıştır. Bu enzimler daha fazla bilgi olmuş olsaydı, var olan gruplardan birinde 

olabilirdi. Bu enzimler yetersiz tanımlanmışlardır (33, 53). 
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2. 7.Metallo-beta-laktamaz varlığının belirlenmesi 

MBL enzım varlığını tayin etmek için birçok fenatipik test vardır. Ancak 

yapılan çok sayıda çalışma olmasına rağmen fenatipik testler henüz standardize 

edilememiştir. Enzimin varlığını kesin olarak söyleyebilmek için enzim varlığı 

moleküler yöntemle saptanmalıdır. MBL varlığını göstermek amacıyla yapılan fenatipik 

testler; 

I) E test yöntemi; Clinical and Laboratory Standards Institute standartlarına 

uygun bakteri süspansiyonu yapılır. Mueller Hinton agara yayılıp üzerine test stribi 

konulur. Test stribinin bir ucuna normal imipenem diğer ucuna ise EDTAlı imipenem 

emdirilmiştir. 16-18 saatlik inkübasyondan sonra IMP/IMP-EDTA oranının 8 kat 

azalması MBL pozitif olarak okunur. Bu test yüksek duyarlılığı ve uygulama kolaylığı 

nedeniyle sıklıkla tercih edilir (54). 

2) Çift disk sinerji yöntemi; imipenem veya meropenem diski ve EDTA gibi 

metal şelatörü em dirilmiş disk yan yana petriye yerleştirilerek aralarındaki sine rj i 

gözlemlenir (55). 

3) Kombine disk yöntemi; normal imipenem ve EDTA gibi metal şelatör 

emdirilmiş IMP diski aynı petriye konup 16-18 saatlik inkübasyondan sonra zon çapları 

karşılaştırılır. Aradaki değere göre MBL varlığı yorumlanır (22). 

4) Modifiye Hodge testi; E.coli ATCC 25922 suşunun McFarland 0,5'in 1/10 

bulanıklığındaki süspansiyonu hazırlanarak Mueller-Hinton agar plağının yüzeyine disk 

difüzyon yönteminde olduğu gibi ekilir. Plağın merkezine IPM diski (I O Jlg) 

yerleştirilir. Test suşları, bu diskin dört bir kenanndan perifere doğru çizgi ekimi 

şeklinde öze ile ekilir. 3 7°C 'de 16-18 saatlik inkübasyondan sonra diskin etrafındaki 

inhibisyon zonunda yonca görünümü pozitif olarak kabul edilir (34,55). 

5) Moleküler yöntemler; : Fenatipik metodların sonuçlarının doğrulanması 

amacıyla PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve DNA problama yöntemleri 

kullanılabilmektedir. PCR 50-2000 baz çiftli DNA veya RNA'nın tek zincirinin 

primerler kullanılarak yarı otomatik sistem ile denaturasyon, birleşme ve DNA 

sentezini içeren üç reaksiyonlu döngünün tekrarlanmasıyla birkaç saatte bir milyondan 

daha fazla çoğalmasını sağlayan duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bir yöntemdir. 

Karbapenemaz enzim varlığından bir çok gen sorumlu olarak bulunmuştur. Multiplex 

yöntemiyle bir bakterinin bir çok gen bölgesine aynı anda bakılabilmesi avantaj 

sağlamaktadır (56). 



3.GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza Ocak 20 ı O - Aralık 20 ı O tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Hastanesi 'nin çeşitli servislerinden mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 

ı 00 hasta kan numunesinden izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter suşları dahil 

edildi. 

Kan numuneleri farklı venlerden veya aynı venden yarım saat aralıkla iki yada 

daha fazla sayıda alınıp, çocuklar için bactec ped plus ve erişkinler içinde bactec plus 

şişelerine ekimi yapılarak laboratuvarımıza gönderildi. Çalışmamızda kontamirrasyon 

olabileceği düşünülen tek şişe üremesi olan hasta örnekleri elenip, en az iki farklı 

zamanda gönderilip ve bütün şişelerinde üreme olan kan kültürleri değerlendirmeye 

alındı. 
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Bakteriyolajik tanı ve bakterilerin karbapenem direncinin araştırılması aşağıdaki 

gereç ve yöntemler kullanılarak yapılmıştır. 

3.1. KULLANILAN BESiYERLERİ 

3.1.1. Mac Conkey agar besiyeri: 

Pepton 20 gr 

Laktoz ı o gr 

Safra tuzları ı.5 gr 

NaCl 5 gr 

Agar ı5 gr 

N ötral kırmızı sı 0.03 gr 

Kristal viyole O.ooı gr 

Distile su ıooo ml 

pH 7.1 

Besiyeri üretici fırmadan 500 gr'lık kutularda hazır olarak satın alınarak 

üzerindeki tarife uygun olarak; 5ı.5 gr toz besiyeri ı 000 ınl distile suda eritilmiş ve ı2ı 

°C 'de ı5 dakika otoklavda bırakılmıştır. Sıcaklık 45 °C' ye düştüğünde steril petri 



17 

kutularına 4 mm kalınlığında dökülerek istenilen katı kıvama gelene kadar 

bekletilmiştir. 

Mac Conkey besiyeri içerdiği kristal viyole ve safra tuzlarından dolayı Gram 

pozitif bakterilere karşı inhibitör etki yapar. Ayrıca içerdiği laktoz sayesinde laktoza 

etkili olan bakterileri etksiz olanlardan ayırdetmede de kullanılmaktadır (57,58). Mac 

Conkey besiyeri bakterileri saf kolani olarak üretmek ve çağaltmak amacı ile 

kullanılmıştır. 

3.1.2. Koyun kanlı (0/oS) agar besiyeri 

Balıklı huyyon (1/5 sulandırılmış) ı 000 ml 

Agar agar ı5gr 

Defıbrine koyun kanı 50 ml 

pH 7,2-7,4 

Buyyon besiyeri içine agar agar konup, ısıtılarak eritilip, pH sı ayarlanarak ı2ı 

°C' de ı5 dakika otoklavlanarak steril edilmiştir. İçinde 500 ml agar besiyeri bulunan 

balon 45 °C' ye kadar soğutulduktan sonra içine % ı5 oranında defıbrine koyun kanı 

ilave edilmiştir. Homojen oluncaya dek karıştırılıp petrilere 4 mm kalınlığında olacak 

şekilde dağıtılmıştır. 

3.1.3.Mueller Hinton Besiyeri: 

• Sığır et suyu (B-ı2) 300 ml 

• Kazein hidrolizatı ı7 gr 

• Nişasta ı.5 gr 

• Agar agar ı7 gr 

• Distile su ıooo ml 

• Ph 7.4 

Deneyimizde üretici fırmadan 500 gr' lık kutuda hazır olarak satın alınmış olan 

Mueller Hinton agar besiyeri kullanılmıştır. Üzerindeki tarife göre 38 gr toz besiyeri 

ı 000 ml distile suda eritilmiş ve ı2ı °C de ı5 dakika otaklavda steril edilmiştir. 45 °C' 
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ye kadar soğuduktan sonra petri kutularına 4 mm kalınlığında dökülerek katı hale 

gelene kadar donduruldu. Bu besiyeri antibiyotik duyarlılık testleri, MBL fenotipik 

testlerinin varlığı araştırılmasında kullanılmıştır. 

3.1.3. Sitrat Besiyeri 

Sodyum amonyum fosfat 

Monopotasyum fosfat 

Magnezyum sülfat 

Sodyum sülfat 

Distile su 

1.5 gr 

ı gr 

0.2 gr 

3 gr 

ıooo ml 

Yukarda belirtilen maddeler karıştırılıp pH 6.8'e ayarlanmıştır. Tüplere 5'er ml 

dağıtıldıktan sonra ı 00°C de ı saat otoklavda steril edilmiştir. Bu besiyeri bakterinin 

sitrattan karbon kaynağı olarak yararlanıp yararlanmadığını gösterir (59). 

3.1.4. Üç Şekerli Demirli agar besiyeri (TSI agar) 

Kazeinin pankreatik sindirilmiş ürünü 

Hayvan dokusunun peptik sindirilmiş ürünü 

Maya ile zenginleştirilmiş pepton 

Dekstroz 

Laktoz 

Sukroz 

F erroz amonyum sülfat 

Sodyum klorit 

Sodyum tiyosülfat 

Fenol kırmızısı 

Agar 

pH 

5 gr 

5 gr 

ı o gr 

ı gr 

ı o gr 

ı o gr 

0.2 gr 

5 gr 

0.3 gr 

0.025 gr 

ı3.5 gr 

7.3 



19 

Besiyeri üretici firmadan 2.5kg~lık kutuda hazır olarak alınıp üzerindeki tarife uygun 

olarak 60 gr toz karışım ı 000 ml di stil e suda eritil di. Tüplere Y er ml dağıtılarak steril 

edilmek üzere ı2ı °C~de ı5 dakika otoklavlandı. Sonra diplerde yaklaşık 2 cm besiyeri 

olacak biçimde yatay olarak soğutulmaya bırakıldı. Bu besiyeri bakterilerin dekstroz, 

laktoz, ve sukroz fermentasyonu ile hidrojen sülfid üretimi özelliğini taşıyıp 

taşımadığını gösterir (58). 

3.1.5. Dekstroz besiyeri ( Glikoz besiyeri) 

Balıklı buyyon (1/5 sulandırılmış) ıoo ml 

Bromtimol mavisi eriyii(%0.4) ı ml 

Agar agar 2 gr 

İlk üç bileşen karıştırılarak ı 00°C de bir saat ısıtılmıştır. Bunun içine 2 gr dekstroz 

katılıp eritilmi ştir. Tüplere 5 'er ml olarak bölünmüş ve buhar kazanında ı 00°C' de 30 

dakika ısıtılıp dik olarak dondurulmuştur. Bu besiyeri gram negatif çomaklarda 

oksitleyici ve fern1entleyici etkiyi, asit, gaz ve asetoin yapımının varlığını göstermek 

için kullanılmıştır ( 5 7) 

3.1.6. Arginin, oruitin ve lizin dekarboksilaz besiyeri 

Pepton veya jelatİnin pankreatik hidrolizatı 5 gr 

Sığır eti özü 5 gr 

Bromkrezol moru o.ı gr 

Dekstroz 0.5 gr 

Piridoksal 0.005 gr 

Aminoasit (Arginin, Lizin, Omitin) ı o gr 

Saf su ıooo ml 

pH 6.0 

bileşenlerin hepsi karıştırılıp sıcak su banyosunda eritildi. Ardınan tüplere dağıtılarak 

steril edilmek üzere ı2ı °C' de ı5 dakika otoklavlandı. incelenecek bakteri, herbirinde 

amino asitlerden bir tanesini barındıran 3 ayrı besiyerine ekilip üzeri 2 ml mineral yağı 

ile örtülüp 35 °C' de 24 saat inkübe edildi. Asit ortamda harekete geçen enzimler amino 

asitleri parçaladığında oluşan alkali ürünler nedeniyle besiyeri mor renge dönüştü. 24 
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saat sonunda negatif olan tüpler 5 gün daha bekletildi. Bakterilerde lizin dekarbokslaz 

enzimi varsa lizini~ kadaverine dekarboksile eder. Omitin dekarboksilaz enzimi varsa 

omitini, putresine çevirir~ argının üzerine ise her iki enzim etki ederek arginini, 

putresine çevirir (57). 

3.1. 7. Hareket, in d ol, ornitin besiyeri (MIO) 

Maya özü 3 gr 

Pepton ı o gr 

Tripton ı o gr 

L-omitin HCl 5 gr 

Dekstroz ı gr 

Agar 2 gr 

Brom krezol moru 0.02 gr 

pP h 6.5 

besiyeri üretici fırmadan 500 gr' lık kutuda hazır olarak alınıp üzerindeki tarife göre 3ı 

gr toz karışım ı 000 ml distile suda eritil ip tüplere dağıtıldı. ı2ı °C' de ı5 dakika 

otoklavda steril edildi. Bakterinin iğne öze ile besiyerine ekim ve inkübasyonu 

sonrasında ekim hattı ile sınırlı olmayan yaygın üreme hareket olarak değerlendirildi. 

Dekstrozun fermentasyonu sonucu oluşan sarı rengin, mor renge dönüşümü arnitin 

dekarboksilaz varlığında putresin oluşumunu gösterdi (57). 

3.2 Bakteri tanımı için hazırlanan ayıraçlar ve yapılan deneyler 

3.2.1 Oksidaz aktivitesinin gösterilmesi; 

Kovac' s ayıracı(suda %ı tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür çözeltisi) kullanıldı. 

Bir petri kutusu içine süzgeç kağıdı konulup ortasına 2~3 damla ayıraç damlatıldı. 

Bakteri kültüründen steril öze ile alınarak kağıt üzerine sürüldü koyu mor rengin 

oluşması oksidaz pozitif olarak değerlendirildi (57). 
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3.3. Örneklerin toplanması; 

Çalışmamıza Ocak 20ı0 - Aralık 20ı0 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Hastanesi 'nin çeşitli servislerinden mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 

ı 00 hasta kan numunesinden izole edilen Pseudomonas ve Acinetobacter suşları dahil 

edildi. Kan numuneleri farklı venlerden veya aynı venden yarım saat aralıkla iki yada 

daha fazla sayıda alınıp, çocuklar için bactec ped plus ve erişkinler içinde bactec plus 

şişelerine ekimi yapılarak laboratuvarımıza gönderildi. Çalışmamızda kontamirrasyon 

olabileceği düşünülen tek şişe üremesi olan hasta örnekleri elenip, en az iki farklı 

zamanda gönderilip ve bütün şişelerinde üreme olan kan kültürleri değerlendirmeye 

alındı. 

Kan kültüründe Pseudomonas ve Acinetobacter türü bakteriler üreyen ve 

çalışmamıza dahil edilen hastaların; yaşı, cinsiyeti, yattiği servisi, şikayetleri, altta yatan 

hastalığı, operasyon geçirip geçİrınediği bilgileri kaydedildi.(form ı) 

3.4. Bakteriyolojik identifıkasyon 

Bactec cihazında hemokültür şişesi pozitif veren kan kültürü örneklerinden birer 

damla yukarıda içeriği ve hazırlanışı anlatılan %5 koyun kanlı besiyeri ve Mac Conkey 

besiyerine ekimi yapıldı. Besiyerleri ı8-24 saat 3 7°C' de o/o5 C02'li ortamda inkübe 

edildi. Besiyerlerinde üreyen bakteri kökenieri standart klinik mikrobiyolojik yöntemler 

karbonhidratlara etki, laktoz pozitifliği, indol üretimi, ornitine ve sitrata etki, pigment üretimi, 

ve oksidaz pozitifliği temel alınarak ve yukarıda belirtilen gereçler kullanılarak tanımlandı 

3.5 Standart köken 

Çalışmamızda daha önce karbapenemaz ürettiği fenatipik ve genatipik 

yöntemlerle belirlenmiş IMP, VIM, OXA-23,0XA-24,0XA-5ı ,OXA-58 genlerinin 

bulunduğu Acinetobacter ve Pseudomonas pozitif kontrol kökenieri kullanıldı. 

3.6. Kullanılan antibiyotik diskleri ve antibiyotik duyarlılık testi 

Bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri CLSI (Clinical Laboratory Standards 

Institute) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk diflizyon yöntemi ile değerlendirildi. 

Identifiye edilen bakterilerin 18-24 saatlik saf kolonilerinden 0.5 Mc Farland 

bulanıklığında hazırlanan süspansiyonlar steril eküvyon yardımı ile Mueller Hinton agar 
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besiyerine homojen bir şekilde yayıldı. Dispenser yardımı ile antibiyotik diskleri petriye 

yerleştirildi. Petriler 3 7°C~ de 0/o5 C02'li etüvde 24 saat bekletildi. Antibiyotik duyarlılıkları, 

plakların zon çapları cetvel yardımıyla ölçülerek CLSI kriterlerine göre değerlendirildi (Tablo 

3.1) 

Dirençli Orta Duyarlı Duyarlı 

Imipenem ( 1 O Jlg) :s 13 14-15 ~ 16 

Meropenem ( Jlg) :s 13 14-15 ~16 

Doripenem (Jlg) :s ~ 

Amikasin(30 Jlg) :S14 15-16 ~17 

Piperasilinltazobaktam 
:S17 ~18 

(1 0011 o Jlg) 

Sefepim (30 Jlg) :S14 15-17 ~18 

Seftazidim (30 Jlg) :S14 15-17 ~18 

Siprofloksasin(5 Jlg) :s 15 16-20 ~21 

Gentam i sin 1 O Jlg :S12 13-14 ~15 

Sefataksim Jlg :S 20(p.sp )) 1 ( a.sp.) 15-19(p.sp ), 14-20( a.sp) ~14 (p.sp), 13(a.sp) 

Netilmisin Jlg :S12 13-14 ~15 

Tablo 3 1 Antibiyotik zon çaplarını yorumlama (60) 

p.sp: Pseudomonas spp. için; a.sp: Acinetobacter spp. için 



23 

3. 7. MBL varlığının araştırılması 

Karbapeneme dirençli görünen 42 suş MBL varlığı yönünden araştınimak üzere 

ayrıldı. MBL varlığını belirlemek üzere E test yöntemi kullanıldı. 0.5 McFarland 

bulanıklığında hazırlanan süspansiyonlar steril eküvyon yardımı ile Mueller Hinton agar 

besiyerine yayıldı. E test MBL stripleri petrilere konuldu. 36°C ortalama 24 saat inkübe 

edildikten sonra birbirine zıt yönde oluşan elipslerin şeritle kesiştikleri noktalar 

kaydedildi ve birbirine oranlandı. Sekiz ve üzerinde bulunan değerler MBL pozitif 

olarak kabul edildi (61). 

Şekil 3.1 MBL E-test pozitif 
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3.8 PZR 

Fenatipik değerleri kaydedilen Pseudomonas ve Acinetobacter kökenierinin 

DNA İzolasyonu için Extraction Solution SEEGENE® (Kore) kullanılarak DNA 

extraksiyonu yapıldı. Elde edilen DNA örnekleri Nanodrop (ND-1 000 

spectrophotometer) ile DNA'nın varlığı ve konsantrasyonu ölçüldü. Örnekler 50 ng/ ~g 

konsantrasyonuna gelecek şekilde dilüe edildi. 

Primer Se kan s Baz çifti( bp) 

IMP-F 5'-GAATAGAATGGTTAACTCTC-3' 188 

IMP-R 5'-CCAAACCACTAGGTTATC-3' 

VIM-F 5'- GTTTGGTCGCATATCGCAAC-3' 382 

VIM-R 5 '- AA TGCCAGCACCAGGATAG-3' 

OXA-51-F 5 '-T AA TGCTTTGATCGGCCTTG-3' 353 

OXA-51-R 5 '-TGGATTGCACTTCATCTTGG-3' 

OXA-23-F 5 '-GA TCGGATTGGAGAACCAGA-3' 501 

OXA-23-R 5'-ATTT TGACCGCATTTCCAT-3' 

OXA-24-F 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 246 

OXA-24-R 5'-AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 

OXA-58-F 5 '-AAGT ATTGGGGCTTGTGCTG-3 599 

OXA-58-R 5 -CCCCTCTGCGCTCT ACA T AC-3 

Tablo 3 2 PZR için kullanılan primerler (62,63) 
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--·····-------··- ··-···· -··----···--··---------··· ---····----···-·-····-···-·-····· 

MADDE MİKTAR 

DNA _______ j 10~~----· 
Deiyonize su (DN_a_z,_RN ____ a_z_i_ç_er_m_ey_e_n_)_j_ 35.375 ~1 

, __ ı_o _x_P_c_R __ b_u_a_er----------------~~-2_._5 _~_ı ______________________ ~ 
MgCL2 1.0 ~ı 

---------· ---

d NTP 1.0 ~ı 

Taq DNA polimeraz 0.125 ~ı 

Primer F 0.25 ~ı 

Primer R 0.25 ~ı 

TOPLAM 50 ~ı 

Tablo 3 3 PZR için hazırlanan karışım 

Karışımlar tüplere konularak 94 °C de 5 dakika denaturasyon yapıldıktan sonra 

94°C 25 saniye denaturasyon 53°C'de 40 saniye primer birleşmesi ve 72°C'de 50 

saniye polimeriza yon işlemi 33 kez yapıldı. Son olarak 72°C'de 6 dakika 

polimerizasyon üre i olarak b klendi. 

Agaroz jelin hazırlanma ı : %1.5 agaroz 5x TBE tamponunda (distile su ile 10 

kez sulandırılmış) eritildi. 45° ye oğutulduktan sonra 1 ~1 etidyum bromür eklendi. 

Taraklar kalıba uygun biçimde yerleştirilip jel döküldü. 
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MADDE MİKTAR 

TRİS baz 27g 

Borik asit 13 ,75g 

EDTA 0.5 M- (pH:8) 10 ml 

Distile su 50ml 

Toplam 1 litre 

Tablo 3 4 TBE tamponun hazırlanması 

Agaroz jele yükleme ve yürütme işlemi; bir kuyucuğa 100-1000 bp arası 100 

bp lik DNA ladder yüklendi. Pozitif kontroller ve herbir örnekten 5ı.tl ve 2 ı.ıl'lik 

yükleme tamponu (%30 gliserol %0.25 bromfenol mavisi ve dH20) eklenerek diğer 

kuyucuklara yüklendi. 30 dakika boyunca 1 OOv da yürütüldü. UV transilluminatör ile 

oluşan bantlar incelendi. 
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4.BULGULAR 

Çalışmamızda 63 Acinetobacter, 3 7 Pseudonıonas olmak üzere toplam ı 00 

köken incelenmeye alındı. 

Çalışmaya alınan Acinetobacter kökenlerinin izole edildikleri kan kültürlerinin 

laboratuvarımıza gönderilclikleri servisler grafik 4. ı de gösterilmiştir. Bakterilerin 

çoğunluğu (23 suş %36) anestezi ve reanımasyon servisinden gönderilen 

hemokültürlerden izole edilmiştir. Cerrahi servisinden gönderilen kan kültürleri ı3 

(%20) suş dahiliye servisinden ı O (%ı 6) suş çocuk servislerinden 6 (%ı O) suş, yanık 

servisinden 5 (%8) suş ortopedi servislerinden 3 (%5) suş e nöroşiruji servislerinden 3 

(%5) suş gönderilmiştir. 

dahil iye; 1 O; 
16% 

cerrahi; 13; 
20% 

anestezi; 23; 
36% 

ACiNETOBACTER 
nöroşuruji; 3; 

5% 

- yanık; 5; 8% 

çocuk; 6; 1 O% 

o nöroşuruji • ortapedi o yan ık o çocuk • anestezi o cerrahi • dahiliye 

Grafik 4 1 Acinetobacter u larının gönderildiği ervi ler 
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Çalışmaya alınan 3 7 Pseudomonas cinsi suşlarının laboratuvarımıza 

gönderilclikleri servisler grafik 4.2 ' de gösterilmiştir. 12 suş (%31) cerrahi servislerden 

gönderilen hemokültürlerinden izole edilmiştir. Dahiliye servisinden ll (%30), anestezi 

ve reanimasyon servisinden 5 (% 12), çocuk servisinden 1 (%3 ), diğer servislerden 8 

(%22) suş izole edilmiştir. 

cerrahi; 12; 
31 °/o 

PSEUDOMONAS 

dahi 1 iye; 11 ; ---------------
30o/o 

diğer; 8; 22%, 

çocuk; 1; 3% 

anestezi r.; 5; 
14% 

D diğer çocuk D anestezi r. D dahiliye D cerrahi 

Grafik 4.2 Pseudomonas suşlarının gönderildiği servisler 
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Grafik 4.3 ve grafik 4.4 de bakterilerin izole edildiği kişilerin hastalık dağılımı 

gösterilmiştir. Pseudomonas ve Acinetobacter suşları çoğunlukla hematolojik 

rahatsızlığı olan hastalardan izole edilmiştir. Pseudomonas suşları başta malignite tanısı 

alan hastalar (22 suş %60) ve sistemik rahatsızlığı olan hastalar (9 suş %24) olmak 

üzere yanık ve enfeksiyon gibi çok çeşitli durumlardaki hastalardan izole edilmiştir. 

Acinetobacter suşları ise ı 8 suş (%29) ile malignite tanısı alan hastalar, ı 4 (%22) 

enfeksiyon hastaları, ı2 (%ı2) sistematik rahatsızlığı olan hastalar, ı ı (%ı 7) suş yanık 

hastaları ve diğer durumlardaki hastalardan izole edilmiştir. 

Diğer; 3; 8% 

yan ık; 1; 3% 

sistematik; 9; 

24% 

PSEUDOMONAS 

enfeksiyon; 2; 

5°/o 

kanser; 22; 60°/o 

1 D enfeksiyon kanser D sistematik D yan ık • Diğer 

Grafik 4 3 Pseudomonas suşlarının izole edildiği hastalık dağılımı 

Diğer; 5; 8%ı 

yan ık; 11; 17%ı ---

19°/o 

AC iN ETOBACTER enfeksiyon; 14; 
22°/o 

kanser; 18; 
29°/o 

D enfeksiyon kanser D sistematik D travma • yan ık D Diğer 

Grafik 4 4 Acinetobacter suşlarının izole edildiği hastalık dağılımı 
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Tablo 4.4'te hastaların yaş dağılımları ve sağ kalımları izole edildikleri 

bakterilere ayrılmış şekilde belirtilmiştir. Bakterilerin izole edildiği ı 00 hastanın 60'ını 

erkekler oluştururken 40'ını kadın hastalar oluşturmuştur. Bu hastaların 76'si iyileşirken 

24'ü hayatını kaybetmiştir. 

ACİNETOBACTER PSEUDOMONAS 

27 kadın 13 kadın 
Cinsiyet 

36 Erkek 24 Erkek 

16 ölü 8 ölü 
Sağkalım 

47 sağ 29 sağ 

Tablo 4 1 Hastaların cinsiyet ve sağkalım durumları 

Grafik 4.5'te görüldüğü gibi çalışmaya alınan ıoo hastanın 33'ünü 65 yaş üstü hastalar 

oluştrururken, 40'ını 45-65 yaş arası hastalar, ı4'ünü ı5-45 yaş arası hastalar ve ı3'ünü 

O- ı 5 yaş arası çocuk hastalar oluşturmuştur. 

HASTA SAYISI 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
0-15 

YAŞ DAGILIMI 

15-45 45-65 

o PSEUDOMONAS • ACINETOBACTER 

Grafik 4.5 Hastaların yaş dağılımları 

65+ 
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Çalışmamızda 63 Acinetobacter, 3 7 Pseudomonas olmak üzere toplam 100 köken 

incelendi. İncelenen Acinetobacter kökenlerinin, %59 imipenem, %52 doripenem, %50 

meropenem, %7 6 sefotaksim, %ll netilmisin, %31 amikasin, %5 5 gentamisin, %4 7 

siprofloksasin, %66 seftazidim, %60 sefepim, %65 piperasilin tazobaktam direnci 

saptanmıştır. Acinetobacter kökenierinin en duyarlı olduğu antibiyotik %87 netilmisin 

ve o/o66 amikasin olarak bulunmuştur. Beta-laktam antibiyotiklerden olan 

karbapenemlere ve 3. kuşak sefalosporinlere genel olarak yüksek direnç olduğu 

görülmüştür. 
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Tablo 4 2 Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları 

M: Hasta sayısı, %: yüzdelik değeri. 
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D iMiPENEM D MEROPENEM D DORiPENEM 

Grafik 4.6. Acinetobacter suşlarının antibiyotiklerin duyarlılıkları 
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30 
25 

20 
15 
10 

5 
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PSEUDOMONAS 

DUYARLI ORT. DUYARLI DiRENÇLi 

IMiPENEM • MEROPENEM o DORiPENEM 

Grafik 4.7. Pseudomonas suşlarının antibiyotiklerin duyarlılıkları 
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Çalışmamızda Pseudomonas kökenieri genel olarak duyarlı bulunurken, en 

yüksek direncin görüldüğü antibiyotik siprofloksasin olarak bulunmuştur. Pseudomonas 

antibiyotik direnç oranları şöyledir; %8 imipenem, %8 meropenem, %8 doripenem, 

%40 sefotaksim, %8 amikasin, %ll gentamisin, % 3 netilmi sin, %13 siprofloksasin, 

%8 seftazidim, % 5 sefepim, o/o8 piperasilin-tazobaktam direnci görülmüştür. 
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Tablo 4 3 Pseudomonas suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 

M: hasta sayısı, %: yüzdelik değeri. 

Antibiyogram sonuçlarına göre imipenem dirençli görülen 40 suşa MBL E test 

uygulandı. 22 Acinetobacter suşunda MBL pozitifliği gözlemlenirken, 1 Pseudomonas 

suşu MBL pozitif olarak bulunmuştur. E test sonuçlarına göre Acinetobacter suşlarında 

%34 pozitiflik ve Pseudomonas suşlarında %3 pozitiflik gözlemlenmiştir. 

~ 
-< 
t-< 
~ 
-< co o 
N 

E=S 



34 

BAKTERi iP M MBL blaiPM blaVIM OXA-23 OXA-51 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATiF NEGATIF NEGATIF NEGATIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATiF POZiTIF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITiF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATiF NEGATiF POZiTiF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATiF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITiF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZiTiF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITiF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATiF NEGATiF NEGATiF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. R NEGATiF NEGATiF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITiF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATiF NEGATiF POZiTIF 
Pseudomonas spp R POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATiF NEGATiF 
Acinetobacter s pp. R POZITiF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITiF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATiF NEGATIF POZiTiF POZITIF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATiF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R POZITiF NEGATIF NEGATiF POZiTiF POZiTIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATiF NEGATiF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITIF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF POZiTIF NEGATiF NEGATIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATiF POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF 
Acinetobacter s pp. R POZITiF NEGATIF NEGATIF POZITiF POZiTiF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZiTIF NEGATIF 
Acinetobacter s pp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZiTiF POZITIF 
Acinetobacter s pp. R NEGATIF NEGATIF POZITIF NEGATIF NEGATiF 
Acinetobacter s pp. s NEGATIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITiF 
Acinetobacter spp. s NEGATIF NEGATIF POZITIF NEGATIF NEGATIF 
Pseudomonas spp s NEGATIF POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATiF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZiTiF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter spp. R NEGATIF POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter spp. R POZITIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF 
Acinetobacter spp. R NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZiTIF 
Acinetobacter spp. s NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter spp. s NEGATIF NEGATIF NEGATiF POZITIF POZITIF 
Acinetobacter spp. R NEGATIF NEGATIF NEGATIF NEGATIF POZITIF 

Tablo 4.4. Pozitif sonuç veren suşların fenotipik ve genotipik sonuçları 
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Tablo 4.4 'ü incelediğimizde fenatipik sonuçların genatipik sonuçlarla çok 

uyumlu olmadığı görülmektedir. İncelenen ı 00 suştan 23 'ünde fenatipik MBL E-test 

sonucu pozitif bulunmuştur. Bu suşlardan 3 'ünde genatipik olarak araştırdığımız 

karbapenemaz genlerinden (blarMP, blaviM, OXA-23, OXA-24, OXA-5ı, OXA-58) 

hiçbiri bulumamıştır. blaiMP geni 3 suşta bulunmuştur. Bu suşlardan ikisi imipenem 

duyarlı Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. suşudur. 3 'üncü suş ise imipenem 

dirençli fakat fenatipik MBL E-test sonucu negatif Acinetobacter olarak bulunmuştur. 

blaiMP geni pozitif olan suşların hiçbirinde araştırdığımız diğer genler bulunamamıştır. 

blav1M geni pozitif olarak bulunan 3 Acinetobacter suşunun, ikisi imipenem duyarlı 

bulunurken, biri imipenem dirençli ve fenatipik MBL E-testsonucu negatif olarak 

bulunmuştur. blav1M geni pozitif bulunan suşlarda araştırdığımız diğer genler 

bulunmamıştır. OXA genlerini incelediğimizde OXA-24 ve OXA-58 genlerinin 

araştırdığımız ıoo suşta olmadığı görülmüştür. OXA-23 ve OXA-5ı genleri 

incelediğimiz suşlarda yüksek oranda bulunmuştur. Tabloda yer aldığı gibi incelenen 32 

Acinetobacter suşunda OXA-23 ve OXA-5ı geni birlikte bulunmuştur. Bu suşlardan 6 

tanesi imipenem duyarlı Acinetobacter suşundan oluşmuştur. Diğer suşlardan 7'si 

imipenem dirençli ve MBL E-test negatif Acinetobacter 'den oluşmuştur. ı9'u imipenem 

dirençli ve MBL E-test pozitif olarak bulunmuştur. Yanlızca OXA-23 'ün bulunduğu ı 

Acinetobacter suşunun imipenem duyarlı olduğu görülmüştür. Yalnızca OXA-5 1 'in 

bulunduğu toplam 6 suş bulunmuştur. Bu suşlardan 3 'ü imipenem duyarlı Acinetobacter 

suşlardan oluşurken, diğer 3 'ünün imipenem dirençli Acinetobacter suşlarından 

oluştuğu ve ı 'inin MBL E-test sonucu pozitif olduğu görülmüştür 
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Şekil 4 1 PZR genlerinin yürütülmesi. 

Kolon ı ve kolon ı 0: DNA ladder ı 00-ı 000 bp. 

Kolon 2: daha önce OXA-23, 5ı genlerinin belidendiği Acinetobacter suşu 

DNA'sı 

Kolon 3,4,5,6 : Hasta kanlarından izole edilen bakteri DNA'ları. 2,4 ve 5'inci 

kolonlar Acinetobacter suşu DNA'sı ve OXA-23,5ı genlerinin var olduğunu, 3 ve 6'ncı 

kolonda ise Pseudomonas suş DNA'sı bulunuyor ve aradığımız gerrlerin hiçbirinin 

olmadığını gösteriyor. 

Kolon 7:0XA-5ı geni içerenAcinetobacter suşu DNA'sı pozitifkontrol 

Kolon 8 VIM geni Acinetobacter suşu DNA'sı pozitifkontrol 

Kolon 9: IMP geniAcinetobacter suşu DNA'sı pozitifkontroL 
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5.TARTIŞMA VE SONUÇ 

Karbapenemler, beta-laktam antibiyotik grubunda yer alan etki spektrumu en 

geniş antibiyotiklerdiL Bu nedenle hastanelerde özellikle mortalite riski yüksek olan 

kritik hastalarda ampirik tedavide sıklıkla karbapenem grubu antibiyotikler tercih edilir. 

Ancak son zamanlarda karbapenem grubu antibiyotikler başta Pseudomonas ve 

Acinetobacter olmak üzere birçok bakteride etkisini kaybetmektedir. Dirençten sorumlu 

farklı mekanizmalar bulunmakla birlikte direnç genlerinin birçoğu aktarılabilir genlerle 

kodlandığı için hızlı bir yayılım göstermektedir. Bu nedenle karbapenem direnci tüm 

dünyanın sorunu haline gelmiştir. 

Dünyadaki imipenem direnç oranlarına bakıldığında Acinetobacter suşlarında 

%ı3-%58 oranında ve Pseudomonas suşları için %6-%70 arasında değişen direnç 

oranları bildirilmiştir ( 64 ). Yapılan sürveyans çalışn1aları son ı O yılda Avrupa, Kuzey 

Amerika ve Latin Amerika kıtalarında karbapenem dirençli izolat yüzdesinin zamanla 

arttı ğın ı göstermiştir ( 6 5). 

Avrupa kıtasında ı980'lerden bu yana özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, 

İtalya, İspanya ve Hollanda' da dirençli Acinetobacter enfeksiyonu önemli bir klinik 

sorun olmuştur (8, 66, 67). Direncin yayılma nedenleri ile ilgili birçok çalışma yapılmış 

ve direncin yayılmasından sorumlu olduğu düşünülen genlerin epidemiyolojik 

ilişkilerine ve yayılma hızına bakılmıştır. Bunun yanı sıra direnç sorununun en az 

olduğu Avrupa bölgesi; İskandinavya olarak bildirilmiştir (68). MYSTIC raporuna göre 

2002-2004 yılları arasında 48 Avrupa ülkelerinden toplanan izolatların o/o 73 .ı 'i 

meropeneme ve o/o69.8'i in1ipeneme duyarlı bulunmuştur (69). 2008 yılında Hanberger 

ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada; 8 Avrupa ülkesinden toplamda 35 YBÜ'nün 

katıldığı bir çalışmada izole edilen bazı bakterilerin antibiyotik direnci ve bunların 

yayılma nedenleri araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilere göre A. baumanii 

imipenem direnç oranları şöyledir: Hırvatistan °/oı7,7 (62 suş) , Çek Cum. o/o4,8 (42 

suş), Macaristan %ı15,2 (ı12 suş), Malta o/o90,9 (44 suş), Romanya %ıı,7(120 suş), 

Türkiye %38,5 cıı7 suş ).P. aeruginosa için imipenem direnç durun1u ise ; Hırvatistan 

0/o28,3 (127 suş) , Çek Cum. %30,3 (122 suş), Estonya o/o13} (51 suş ), Macaristan 

0/o18,8 (377 suş), Malta o/o25,4 (63 suş), Romanya o/o10,6 (94 suş), İsviçre o/o17,3, (52 
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suş ), Türkiye %48,4 (93 suş) olarak bildirilmiştir (70). Yapılan bir diğer çalışmada 

2000-2002 yılları arasında Acinetobacter spp. için imipenem ve meropenem direnç 

oranları şöyle bildirilmiştir; Fransa %94 imipenem-%68 meropenem, Almanya %96 

imipenem-%96 meropenem, İtalya o/o 78 imipenem-% 75 meropenem dirençli olarak 

bildirilmiştir (71). 2006 yılında yayımlanan bir raporda ise P. auruginosa için 

karbapenem direnç oranları; Bulgaristan %38, Fransa %14, Almanya %24, Yunanistan 

%39, İrlanda %11, Hollanda %5, Polanya %27, Romanya %61, İspanya %17, İsveç 

%18, İngiltere %9 olarak bildirilmiştir (72). 

Kuzey Amerika kıtasına baktığımızda, 1991-1992 yıllarında New York'ta bir 

hastaneden karbapenem dirençli A. baumanii salgını bildirilmiştir (73). Bu bildirinin 

ardından Amerika Birleşik Devletleri 'nin birçok eyaletinden çoklu dirence sahip A. 

baumanii enfeksiyonları rapor edilmiştir (73,74,75). ABD'de çoklu dirençli A. baumanii 

izolatları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bir sürveyans çalışmasında 1986-2003 

yılları arasında birçok hastaneden toplanan Acinetobacter izolatlarında direnç oranları 

araştırılmış ve imipenem direnci %0-20 arasında bulunmuştur (76). 2000-2002 yılları 

arasında yapılan diğer bir çalışmada Acinetobacter suşları için karbapenem grubu 

antibiyotiklerin direnç oranları: ABD; imipenem %87 -meropenem %66 Kanada; 

imipenem %96-meropenem %94 olarak bildirilmiştir (72). 2004-2005 yılları arasında 

ABD'nin 76 merkezinden toplanan Acinetobacter suşlarında imipenem direnci %39,8 

olarak bulunmuştur (77). MYSTIC raporunda ABD'nin 15 merkezinden Acinetobacter 

suşlarınında içinde bulunduğu izolatlar toplanıp direnç oranlarına bakılmıştır. Bu 

çalışmanın sonuçları 2004-2005 yılında yapılan çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmış 

ve karbapenem direnç oranları o/o 1 0-o/o 15 olarak bulunmuştur (78). Bunların yanı sıra 

ABD'de nedeni açıklanamayan bir şekilde sonbaharda Acinetobacter direncinin artması 

gibi mevsimsel değişimin olduğuna dair veriler de bulunmuştur (79). A. baumanii 

enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ile ilgili önemli bir gelişme de Irak ve Afganistancia 

savaşan ABD askerlerinin, 2003 yılında dönüşlerinden sonra dirençli Acinetobacter 

enfeksiyonlarında artış olduğu kaydedilmiştir (80, 81, 82). Tod ve arkadaşlarının 

ABD'de 2007-2009 yılları arasında yaptığı bir çalışmada P. aeruginosa için doripenem 

duyarlılık oranını %84.1- o/o87.4 olarak bulmuş ve meropenemin imipenem'den daha 

duyarlı olduğunu bildirmişlerdir (83). 
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Yapılan çalışmalarda ımıpenem, meropenem, seftazidim, piperasilin

tazobaktam, siprofloksasin ve gerrtamisin antibiyotiklerinin direnç oranlarının dünya 

çapında en yüksek olduğu yer Latin Amerika olarak bildirilmiştir. 2002-2004 yılları 

arasında yapılan bir sürveyans çalışmasında izolatların %7ı ~i imipeneme ya da 

meropeneme duyarlı bulunmuştur (69). ı997-200ı yılları arasında Arjantin, Şili, 

Kolombiya ve Brezilya'nın içinde bulunduğu bir sürveyans çalışması yapılıp, direnç 

oranı en yüksek olan ülke Arjantin olarak bulunmuştur. Fakat Arjantinde çoklu direnç 

yayılıını bil dirilmemiştir (84 ). 2004 yılında He li o ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada bazı Latin Amerika ülkelerinden topladıkları toplam ı ı 86 P. aeruginosa ve 

463 Acinetobacter spp. izolatlarından toplamda 87 izolat (33 Acinetobacter spp, 54 P. 

aeruginosa) imipenem, meropenem ve seftazidime'e dirençli bulunmuştur. Bu suşlara 

yapılan MBL E-test pozitif sonuç vermiş ve genotipik olarak yapılan testte ise 24 P. 

aeruginosa suşunda MBL genlerinden 2 ı SPM ve 2 IMP genine rastlanmıştır. 

Acinetobacter suşlarından 7 izolatta IMP ve 4 izolatta VIM genlerine rastlanmıştır (85). 

Afrika kıtasının antibiyotik direnci ile ilgili şimdiye kadar elde edilen veriler 

başka ülkelerden de veriler gelmesine rağmen büyük oranda Güney Afrika ile sınırlıdır 

(86,87 ,88). Brink ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada kan kültürlerinden izole edilen 

A. baumanii izolatlarında karbapenem direncinin yaklaşık %30 olduğunu, %40'ının 

sefepim ve piperasilin-tazobaktama dirençli olduğunu ve %30'unun siprofloksasin ve 

levofloksasine dirençli olduğunu bulmuşlardır (89). Bu tür dirençli suşlar endemik olup 

YBÜ ve yanık gibi servislerde yayılmıştır (90). 

Asya ve Orta Doğu'daki birçok hastaneden sayısız çoklu dirençli A. baumanii 

bildirimi mevcuttur (65). Çeşitli karbapenemazların buradan köken aldığı bildirilmiştir 

(9ı,92,93). Direnç oranları SENTRY antimikrobiyal sürveyans programında 200ı-2004 

yılları arasında imipenem ve meropenem için %25 olarak bildirilmiştir (94). 

Avustralya ve Pasifik Adalarına baktığımızda, Avustralya'da Northem Territory 

(kuzey topraklardan) gelen verililerle A. baumanii enfeksiyonu ilk kez rapor edilmiş, 

hastanelerde görülen bu enfeksiyonların çok farklı epidemiyolojiden kaynaklandığı 

bildirilmişdir. En önemli risk faktörleri olarak 45 yaş üstü, erkek, Aborjin etnik köken, 

sigara, alkolizm, diyabet mellitus, kronik obstrüktif hava yolu hastalığı olanlar olarak 

gösterilmiştir (95). Hastane kökenli A. baumanii salgını ilk kez Avustralya' dan 

bildirilmiştir. Bu enfeksiyonların moleküler epidemiyolojik analizi yapıldığında 
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o/ol 1 'inin hastane personelinin ellerinden izole edilen örneklerle ayni olduğu 

görülmüştür (96). A. baumanii salgınları daha yakın zamanlarda Avusturalya'nın doğu 

kıyısı boyunca Brisbane, Sidney, ve Melbourne gibi büyük şehirleri önemli derecede 

etkilemiştir. Bu suşların içinde karbapenem dirençli A. baumanii' de bulunmuştur. 

(97 ,98). Diğer ülkelerde olduğu gibi kurumlar arasında yayılan A. baumanii 

enfeksiyonları birbirleriyle klonal ilişkili bulunmuştur (97). 

Ülkemizde ise imipenem direnci Pseudomonas ve Acinetobacter türü bakteriler 

için bölgelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak bakıldığında Acinetobacter' 

lerde imipenem direnci %8-70 arasında değişirken, Pseudomonas cinsi bakterilerde %4-

85 arasında değişen direnç profıli görülmektedir (99,100,101,102,103). Çalışmamızda 

Acinetobacter kökenierinin %59 oranında, Pseudomonas suşlarının ise %8 oranında 

imipenem direnci oluşturduğu görülmüştür. Ancak çalışmamıza yalnızca bakteriyemili 

hastalar dahil edildiği için hastanemizin genel direnç profıli hakkında bu araştırmadan 

net bir sonuç çıkarılamaz. 

Pseud01nonas ve Acinetobacter suşları gibi dirençli enfeksiyonlarda uygun 

tedavi şekillerinin belidenebilmesi ve direncin yayılmasını önlemek amacıyla; çok 

çeşitli epidemiyolojik verinin incelenmesi, risk gruplarının iyi bir şekilde belirlenip 

değerlendirilmesi ve direnç profıllerinin hızlı ve kolay belirlenebileceği yöntemler 

geliştirmek gerekmektedir. 

Pseudomonas ve Acinetobacter türü bakteriler fırsatçı patojenler olup genellikle 

immünsüpresif, yaşlı ya da birçok invaziv işlem görmüş hastalarda ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmamızda incelenen 100 hastanın 33 'ünü 65 yaş üstü hastalar, 40'ını 45-65 yaş 

arası hastalar, 14'ünü 15-45 yaş arası hastalar ve 13'ünü 0-15 yaş çocuklar 

oluşturmuştur. Bu verilere dayanarak hastaneye yatırılmış yaşlı ve yenidoğanların 

Pseudomonas ve Acinetobacter türü ile oluşan bakteriyemilerin bu yaş gruplarında daha 

sık olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar ülkemizde yapılan çalışmalardaki verilerle 

uyumludur. 

Yapılan çeşitli çalışmalarda ileri yaş, cerrahi işlem uygulaması, hastane yatış 

süresi uzunluğu, hematolojik hastalıklar, DM, yanık enfeksiyonları ve ventilatör desteği 

alınması Acinetobacter bakteriyemisi gelişmesinde önemli risk faktörlerini 

oluşturmaktadır (1 04,1 05). Sarıgüzel ve arkadaşları çalışmalarında Acinetobacter 

suşlarının %73 'nü YBÜ'den izole etmişlerdir. Çalışmalarında ileri yaş hematolojik 
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malignite, DM ve uygun olmayan ampirik tedavinin en önemli risk faktörü olduğunu 

belirtmişlerdir (1 06). Özlü ve arkadaşları yaptıkları çalışmada Acinetobacter 

enfeksiyonlu olan hastaların büyük çoğuuluğunu YBÜ hastalarının oluşturduğunu 

belirtmişlerdir (1 07). Çalışmamızda izole edilen Acinetobacter suşlarının %3 7 YBÜ den 

%ı9 cerrahiden ve o/o ı6'sı dahiliye olmak üzere büyük çoğunluğu YBÜ ünitesinden 

elde edilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğu hematolojik malignitesi olan, invaziv işlem 

geçirmiş, DM gibi sistemik rahatsızlığı olan hastalardan oluşmuştur. 

Dünyada karbapenemaz varlığını belirten fenatipik test yöntemleri üzerine çok 

sayıda çalışma olmasına rağmen fenatipik testler henüz standardize edilememiştir. 

Karbapenemaz varlığını kesin olarak söyleyebilmek için enzim varlığının moleküler 

yöntemle saptanması gerekir. 

Fenatipik testteamaç pratik, hızlı ve mümkün olduğunca doğru sonuca ulaşmak 

olduğu için fenatipik testierin karşılaştırıldığı çalışmalar yapılmıştır. Yan ve arkadaşları 

2004 yılında yaptıkları bir çalışmada MBL ürettiği bilinen Pseudomonas spp. ve 

Acinetobacter s pp. Suşlarında MBL E-test duyarlılığını %87 özgüllüğünü ise %ı 00 

olarak belirlemişler ve E testin kullanışlı olduğunu savunmuşlardır (1 08). Çelik ve 

arkadaşlarının 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakülte' sinde yaptıkları çalışmada 50 

hastadan izole ettikleri P. aeruginosa suşlarında beta-laktamaz enzimi araştırmışlardır. 

Yapılan fenatipik testler sonucunda suşların %28'i E-test ile, %24'ü çift disk sinerji 

testi ile, %52' si kombine disk testi ile MBL pozitif sonuç elde edilmiştir. Fakat 

moleküler yöntemle MBL genine rastlanmamıştır (1 09). Çalışmamızda Pseudomonas 

kökeninden %3 MBL pozitif sonuç vermiş ve Acinetobacter kökeninden ise %34 MBL 

pozitif sonuç elde etmemize rağmen fenatipik MBL pozitif görünen suşların hiçbirinde 

MBL geni olan blanM, blarMP genlerine rastlanmamıştır. 

Özgümüş ve arkadaşları Karadeniz Teknik Üniversitesinde yaptıkları çalışmada 

ı 00 Pseudomonas kökenini fenatipik ve genatipik olarak incelemişler, kökenierden 

birinde VIM, dokuz tanesinde de IMP tipi MBL genini bulmuşlardır. Yaptıkları MBL 

E-test bu kökenierden 4'ünü tesbit etmiştir (1 ı 0). Sarıgüzel ve arkadaşları Erciyes 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptıkları çalışmada bakteriyemili hastalardan izole 

ettikleri ı 00 A. baumannii suşunda fenatipik olarak bakılan MBL testlerinde %54 

IPM/IPM-EDTA, %59 Meropenem/Meropenem-EDTA, %51 E-test pozitif sonuç 

bulmuşlar ve yapılan PZR incelemede 15 suşta blarMP geni, üç suştada blavrM geni 
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bulmuşlardır (1 06). Canberk ve arkadaşları 2008 yılında hastanemizde yürüttükleri 

benzer bir çalışmada imipenem dirençli 62 Pseudomonas ve 52 Acinetobacter 

izolatlarından kombine disk yöntemiyle yaptıkları fenatipik MBL taramasında 5 

Pseudomonas ı 5 Acinetobacter pozitif sonuç bulmuşlardır. Yaptıkları PZR incelemede 

bu suşların hiçbirinde blavrM, blaıMP genine rastlamamışlardır (27). Çalışmamızda 

incelediğimiz 63 Acinetobacter kökenierinden 3 tanesinde blavrM, ı tanesinde blarMP 

genini ve 37 Pseudomonas kökenierinden sadece ı 'inde blarMP genini belirledik Pozitif 

kökenierin imipenem duyarlı olmaları ve iki yıl öncesinde tesbit edilmemeleri direncin 

hastanemize genatipik olarak yeni yayılmaya başladığını ve henüz fenatipik olarak 

ortaya çıkmadığını düşündürdü . 

OXA tipi genlerin varlığını belirleyen fenatipik bir test henüz çalışmalarda 

yoktur. Bu nedenle oksasilinazlar ancak moleküler olarak OXA tipi genlerin 

gösterilmesiyle belirlenebilir. OXA-23 en fazla Asya ülkelerinden bildirilmekle birlikte 

Kuzey Amerika ve Avrupa Ülkeler'indende bildirilmiştir (85). OXA-23 pozitif 

A.baumanii,· Fransa, Bulgaristan, İran, Arap Emirlikleri, Brezilya, Tunus, Avustralya, 

Kolombiya, ABD, Türkiye, Çin ve Koreden bildirilmiştir (1 ı ı). OXA-24 en fazla İber 

Yarım Adası ve Asya' dan bildirilmiş olmakla beraber ayrıca İran, Belçika, Çek 

Cumhuriyeti ve ABD'den de söz konusu genin varlığı bildirilmiştir. OXA-58 sıklıkla 

Avrupa ülkeleri olan; Yunanistan, İtalya, Lübnan ve Türkiye'den bildirilmiştir (85). 

OXA-58 bulunduran A.baumanii izolatları dünya çapında en çok Avrupa, Arjantin, 

Avustralya ve ABD'den rapor edilmiştir. Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye, Yunanistan, 

Romanya ve İspanya'dan da OXA-58 geni bulunduran dirençli A.baumanii suşlar 

bildirilmiştir (ı ı ı). Mendes ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 2006-2007 yılları 

arasında ı O Asya ülkesinin 4 ı medikal merkezinden topladıkları 544 Acinetobacter s pp. 

kökeninde o/o 70.4 oranında OXA-23 geni bulunurken çok düşük oranlarda da OXA-24 

ve OXA-58 geni bulmuşlardır (1 ı2). Ülkemizde Külalı ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada 2003-2006 yılları arasında çeşitli hasta materyallerinden izole ettikleri ı45 

dirençli A.baumani suşlarında o/o79 oranında OXA-58 geni bulup, OXA-23, OXA-24, 

IMP ve VIM tipi genleri bulamamışlardır (1 ı 3 ). Gür ve arkadaşları 2008 yılında 

yaptıkları çalışmada 2006-2007 yılları arasında Ankara ve İstanbul' dan toplamda 32 ı 

A. baumani suşu çalışmaya almış ve bu suşlardan Ankara' dan toplanan ı 8 kökende 

OXA-58 geni ve ı suşta OXA-23 geni pozitif bulmuşlardır, İstanbul'dan topladıkları 

kökenierden 25 tanesinde OXA-23 pozitifliği bulmuşlardır (1 ı4). Çalışmamızda OXA-
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23, OXA-24, OXA-51 ve OXA-58 genlerinin varlığını araştırdık OXA-24 ve OXA-58 

genlerini bulamazken, Acinetobacter suşlarından 30 tanesinde OXA-23, 36 tanesinde 

OXA-51 geni belirledik OXA-23 ve OXA-51 genlerini çoğunluğunu aynı izolatta 

belirledik 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz genel sonuç MBL belirlenmesi için E-test her ne 

kadar kolay ve hızlı yapılabilen pratik bir test olsada genatipik uyumsuzluk oranının 

yüksek olması nedeniyle rutindekullanmak ve elde edilen sonuca göre yorum yapmak 

yanlış olur. Hastanemizde duyarlı suşlardan elde ettiğimiz blavrM, blarMP genleri, MBL 

direncinin hastanemize yayılmaya başladığını düşündürmektedir. Araştırdığımız OXA-

23,-24,-51 ,-58 genlerinden OXA-23 ve OXA-51 genlerinin dirençli Acinetobacter 

suşlarının yaklaşık %75'inde birlikte bulunması; bu beta laktamazların hastanemizde 

yaygın bulunduğu göstergesidir. Ancak sağlıklı epidemiyolojik veri elde etmek için suş 

sayısını artırmak gerekirse, multimerkezli araştırmalar yapmak gerekli olur. 
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Ş .Ç K 68 DAHiLiYE KLL, DM + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
YE. D E 1 ÇOCUK ROMATiZMA - Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
G.Ç K 51 DAHiLiYE YOK - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
Ü.Ç E 59 DAHiLiYE PANKREAS TM + Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
i.A E 65 DAHiLiYE DiYABET.M - Exitus Acinetobacter spp .. R + - - - - - -
D.S K 80 YANIK ALEV YANlGI + Exitus Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
M.Ç E 26 ANESTEZi R. ALEVYAN!QI + Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
AK K 1 ÇOCUK A.ÜSYE - Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - + + - -
Y.B E 1 ANESTEZiR. YANIK + Ta burcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
RA E 77 DAHILiYE DiYARE - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -

CT. K E 72 CERRAHi KOLON CA VE BÖBREK YETMEZLiGi - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
AK K 52 ANESTEZiR. MEME CA+AC MET +KEMiK MET + Exitus Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
R.D K 30 DAHiLIYE CA - Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
A.D E 63 ANESTEZi R. BAGIRSAKCA + Exitus Acinetobacter spp .. R + - - + + - -

G.A K 68 ANESTEZi R. BAGIRSA~ iL T i H~BI SiPMOiD + Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -DIVARTIKUL 
MS.Z E o ÇOCUK YOK - Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - + + - -

H.E E 31 ANESTEZi R. YANI K + Exitus Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
H.Ç E o ÇOCUK MENENJiT - Exitus Acinetobacter spp .. R - - - + + - -
J.D E 56 ANESTEZiR. GiS + Exitus Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
AT K 49 CERRAHI TUMQR + Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
S.S E 58 UROLOJi MESANE TUMÖR + Ta burcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.K E 71 CERRAHI DiYABET KORONER BY PASS + Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - + + - -
L.E K 65 ORTAPEDi SEPTIK ŞOK + Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
F.Ö K 74 DAHILIYE KOLESISTIT - Ta burcu Acinetobacter spp .. s - - - - + - -

KA. K E o ÇOCUK ENSEFALiT - Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
E.B K 1 NÖROŞURIJI DOWN SENDROMU - Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.T K 60 CERRAHI PANKREAS TUMORU - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
M.E E 67 DAHILiYE KLL - Taburcu Acinetobacter spp .. R - - - + + - -
M.A E 60 CERRAHI PANKREAS CA - Exitus Acinetobacter spp .. R - - - + + - -
H.Ö K 44 CERRAHI KCABSE - Ta burcu Acinetobacter spp .. s - - - - + - -
A.T E 68 CERRAHi SAFRA NEOPLAZM - Ta burcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
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H.Ö E 72 ONKOLOJi SIRT AGRISI NEFES DARLGI - Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
T.R.G E 4 ANESTEZi R. YANI K + Taburcu Pseudomonas spp. R + - - - - - -

F.G K 25 ANESTEZi R. MYESTENiA GRAViS - Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
S.E E 54 DAHiliYE LARiNKS CA - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -

ZN .B K 78 DAHiliYE KARlN AGRISI - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
M.Y K 60 ANESTEZiR. REKTUM CA + Taburcu Acinetobacter s pp .. R - - - + + - -
M. K K 46 YANI K YANIK - Taburcu Acinetobacter spp .. R - - - + + - -

KV.O E 83 DAHiliYE KARlN AGRISI - Ta burcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
N.T K 26 ANESTEZi R. AC BESiNG NEOPLAZM - Taburcu Acinetobacter s pp .. R + - - + + - -
M.A E 39 YANIK YANIK + Taburcu Acinetobacter s pp .. R + - - + + - -
H.G E 63 ANESTEZiR. HEMART OM + Exitus Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
E.A K 23 CERRAHi MALIGN NEOPLAZM - Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
S .V K 79 CERRAHi iLSKEMiKDAMAR HASTALIGI + Exitus Acinetobacter s pp .. R + - - - - - -
K.A K 57 ANESTEZiR. DALAK ENFARKTI + Taburcu Acinetobacter s pp .. R + - - + + - -
H.T E 67 ANESTEZi R. PANKREAS NEOPLAZM - Exitus Acinetobacter s pp .. R - - - + + - -
M.Ç K 74 CERRAHi PANKREAS MALiGN NEOPLAZM + Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.A K 49 CERRAHi METASTATiK KOLON CA - Exitus Acinetobacter spp .. R + - - + + - -

MR.Y E 69 ANESTEZiR. BÖBREK TAŞI VE HASTALIGI + Taburcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -
G.N K 61 ANESTEZIR. KOLESiSTEKOMi + Exitus Acinetobacter s pp .. s - - + - - - -
N.K E 64 ANESTEZiR. MiDE RAHATSiZLIGI + Exitus Acinetobacter s pp .. s - + - - - - -

AJ.K K 65 ANESTEZiR. LiPOSARKOM + Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
NK.A E 82 DAHiliYE PROSTATCA + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
Z.E K 46 ORTAPEDi ENFEKSIYON + Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
C.Y E 66 CERRAHi CA +KC MET - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.K E 59 CERRAHi SARILIK,SAFRA KESESi - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
C.S E 18 ANESTEZiR. ELEKTRiK ÇARPMASI YANIK + Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
F.G E 11 YANI K YANI K + Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
S.K K 59 DAHILiYE KARlN AGRISI - Taburcu Acinetobacter s pp .. R - - - - + - -
T.Ç K 21 CERRAHi APANDISIT + Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -

H.K E 1 ÇOCUK 
KiSTIK FIBROZIS INTESTINAL 

+ Exitus Acinetobacter s pp .. s - - - + + - -
PERFORASYON 

MM.Ö E 2 ANESTEZiR. YÜKSEKTEN DÜŞME - Ta burcu Acinetobacter spp .. s - - - - - - -

M.Ö K 68 CERRAHi 
PERIANAL ABSE YE BAGLI FOURNiER 

+ Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -
GANGRENi 

M.Ç K 88 CERRAHI HTDM - Ta burcu Acinetobacter spp .. s - - - + - - -
YR.B E 22 YANIK ALEVYANlGI - Taburcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
S.Y K 54 CERRAHi KLATSKiN TM + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
M.A E 78 ANESTEZiR. DEBRIDE EDiLMiŞ NEKROTIAN FASiiT - Ta burcu Acinetobacter s pp .. R - - + - - - -
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H.K E 49 CERRAHi KOLANJiT - Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - - + - -
A.U K 50 ANESTEZi R. NEKROTiZAN FASiiT + Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
M.R E 70 CERRAHi KOlANJiOSELÜLER CA + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -

S.ö K 73 NÖROŞURiJi ADENO CA + Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - + - - - -
A.F E 57 CERRAHi MUL TiPL MYELOM VE KOLELiTHiASiS + Exitus Pseudomonas spp. s - + - - - - -
M.G E 56 CERRAHi PANKREAS CA + Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
A.Y K 64 CERRAHi PREOP FAZlA KiLO + Ta burcu Acinetobacter s pp .. R + - - + + - -

i E. K E 55 DAHiLiYE LENFOSiTiK LÖSEMi - Ta burcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
Z.T K 81 ANESTEZi R. DAlAK ENFARKTI + Ta burcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.A E 51 CERRAHI PANKREAS CA + Ta burcu Acinetobacter spp .. R + - - + + - -
M.K K 51 DAHiLiYE PANKREAS MALiGN NEOPLAZM - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
I.Ç E 58 DAHiLiYE REKTUM CA - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -

O.G E 97 ANESTEZi R. KALÇAKIRlGI DELiRUM + Exitus Acinetobacter s pp .. R - + - - - - -
S.K E 67 DAHiLIYE PANKREAS CA - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
Z.U E 24 CERRAHi REKTUN MALiGN NEOPLAZMI - Taburcu Acinetobacter s pp .. R + - - + + - -
L.E E 56 NÖROŞURiJi SPINAL SERViKAL STENOZ + Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -

AY.A E 1 DERMATOLOJi PSORiASiS - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
A.G K 92 ORTAPEDi FEMURBOYUN KIRlGI + Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - - - - -
A.A E 63 KBB lARiNKS CA + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
i. E E 84 CERRAHi PANKREAS MALiGN NEOPLAZM + Exitus Pseudomonas spp. s - - - - - - -

M.K E 22 ANESTEZi R. YANI K + Taburcu Acinetobacter s pp .. R + - - - + - -
K.E E 46 ANESTEZiR. MiDEMALiGN NEOPLAZMI - Ta burcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
RP E 80 ANESTEZIR. TÜMAYAKTA NEKROTiZAN FASIIT + Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -

FB.B E 4 ÇOCUK HiE VE EPiLEPSi - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
E.Ö E 72 ONKOLOJi MESANE CA - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
N.A K 57 ANESTEZi R. YOK - Taburcu Acinetobacter s pp .. R - - - + + - -

FA. Ş K 50 DAHiLiYE SLE - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
P.C K 77 NÖROŞURIJi KARlN IÇi ABSE - Ta burcu Acinetobacter s pp .. s - - - + + - -
I.V E 69 DAHiLIYE KARlNDA KTLE + Taburcu Acinetobacter s pp .. s - - - + + - -

MN.S E 67 DAHiLiYE AC SEPSIS - Ta burcu Acinetobacter s pp .. R - - - - + - -
E.K E 53 ONKOLOJI DM MiDE MALIGN NEOPLAZMI - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
C.E E 54 ONKOLOJI AC CA KRANIAL MET - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
H.Ö E 44 DAHiLiYE HIV(+) - Taburcu Pseudomonas spp. s - - - - - - -
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