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OLGU

• 65 yaşında erkek hasta,

• 10 yıldır Tip 2 diyabeti mevcut.

• Ateş, üşüme, titreme yakınmalarıyla acil
servise başvuruyor.
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OLGU

• Hastanın öyküsünden;

• Bir hafta önce bulantı, kusma ve ishal
yakınmalarının olduğu,

• Bu yakınmalarıyla başvurduğu bir dış
merkezde siprofloksasin 2x500mg PO
başlandığı öğreniliyor.
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OLGU

• Antibiyotik tedavisinin 6. gününde
yakınmaları düzelmeyen hastanın sol dizinde
şişlik, kızarıklık ve ısı artışı gelişiyor.
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şişlik, kızarıklık ve ısı artışı gelişiyor.



OLGU

• Hastanın 10 gün önce tatil için gittiği
Malezya’dan döndüğü, bu dönem içinde ateş
veya başka bir yakınmasının olmadığı
belirtiliyor.
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OLGU

• Hastanın fizik muayenesinde;
• Genel durumunun bozuk olduğu,
• Ateşinin 38.5 °C,
• Sol dizinde şişlik hassasiyet ve ısı artışı olduğu

tespit ediliyor.

• Eklem sıvısı ve kan kültürleri alınıyor.
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Kanlı agar

Mac Conkey agar



Biyokimyasal test sonuçları

PYR testi negatif, ONPG negatif,
fenil alanin deaminaz negatif



Sizce olası etken aşağıdakilerden
hangisidir?

• a) EHEC
• b) Salmonella spp
• c) Shigella spp
• d) Campylobacter spp
• e) Yersinia enterocolitica
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Antimikrobiyal duyarlılık testi sonucu

Antibiyotik Zon Çapı Yorum

Ampisilin 10mm Duyarlı

Trimetoprim/
sülfametoksazol

30mm DuyarlıTrimetoprim/
sülfametoksazol

30mm Duyarlı

Siprofloksasin 24mm Duyarlı

Sefotaksim 30mm Duyarlı



Test edilen antibiyotiklere ilave olarak
antimikrobiyal duyarlılığını  bilmek

istediğiniz antibiyotik aşağıdakilerden
hangisidir?

• a) Nalidiksik asit
• b) Gentamisin
• c) Kloramfenikol
• d) Sefalotin
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CLSI M100-S21

•Florokinolonlara duyarlı nalidiksik asit
dirençli suşlarla enfekte barsak dışı
salmonellozu olan hastalarda florokinolon
tedavisi klinik başarısızlığa veya geç yanıta
yol açabilir.

•Salmonellaların barsak dışı izolatları
nalidiksik aside direnç yönünden test
edilmelidir.
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CLSI M100-S21

Florokinolonlara duyarlı nalidiksik asit
dirençli izolatlarda klinisyen izolatın

florokinolon tedavisiyle eradike
edilemeyebileceği yönünden uyarılmalıdır.

Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına
danışılması önerilir.
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Antimikrobiyal duyarlılık testi sonucu

Antibiyotik Zon Çapı Yorum

Ampisilin 10mm Duyarlı

Trimetoprim/
sülfometaksazol

30mm DuyarlıTrimetoprim/
sülfometaksazol

30mm Duyarlı

Nalidiksik asit 19mm Duyarlı

Siprofloksasin 24mm Duyarlı

Sefotaksim 30mm Duyarlı



Siprofloksasin MIK değeri

• İzolatın MIK değeri: 0.125µg/ml olarak
saptanmıştır.

• İzolatın MIK değeri: 0.125µg/ml olarak
saptanmıştır.



Enterobacteriaceae familyasında Kinolon
direncinin en sık nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Mutasyonla bakteri hücresindeki hedefin değişmesi
B. İlacın hücre içine alınmasındaki azalma (Azalmış permeabilite)
C. İlacın hücre dışına atılmasını çabuklaştıran aktif pompa sistemlerinin

varlığı.
D. Plazmid kaynaklı kinolon direnci
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Kinolon direnci

• DNA giraz ve
Topoizomeraz IV alt
birimlerinde mutasyon
en sık direnç
mekanizmasıdır

• Nalidiksik asit MIK
değerini 30 kat

• Siprofloksasin MIK
değerini 8 kat artırır
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en sık direnç
mekanizmasıdır

• Nalidiksik asit MIK
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Farkın Nedeni

• Nalidiksik asidin hedefi

• Siprofloksasinin hedefi

• Nalidiksik asidin hedefi

• Siprofloksasinin hedefi

Ince D, et al.  AAC  2003, 47: 274-282.



Plazmid aracılı direnç (PMQR)

• İlk olarak qnrA
• Ardından qnrB, qnrS, qnrC qnrD ve 30 alel
• aac(6’)-Ib-cr: aminoglikozid asetil transferaz

varyant geni: Aminoglikozid direnci ve azalmış
kinolon duyarlılığı

• qepA, OqxAB: (kinolon efluks)
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kinolon duyarlılığı

• qepA, OqxAB: (kinolon efluks)

Tümü kinolonlara düşük düzey direnç oluşturuyor



• 1995 yılından sonra seyahatten dönen Finlilerden izole
edilen Salmonella enterica suşlarında florokinolon
duyarlılığının araştırılmasına yönelik sürveyans başlatılmış.

• Her yıl 100-200 suş çalışılmış.

• 1995-1999: Florokinolonlara azalmış duyarlılığın önemli
oranda arttığı gözlenmiş.
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• 1995-2002: Siprofloksasine azalmış duyarlılık saptanan
suşların tümünün nalidiksik aside dirençli olduğu saptanmış.

• 1995-2002: Siprofloksasine azalmış duyarlılık saptanan
suşların tümünün nalidiksik aside dirençli olduğu saptanmış.

Siprofloksasin azalmış
duyarlılık :

MIK ≥0,125µg/ml



• Azalmış duyarlılığın saptanmasında;

• %100 duyarlı

• %87.3 özgül

Nalidiksik asit tarama testi

• Azalmış duyarlılığın saptanmasında;

• %100 duyarlı

• %87.3 özgül

• 2004 yılında CLSI nalidiksik asit tarama
testini invaziv izolatların taranmasında
önerdi.



Siprofloksasin MIK: 0.125-0.5 µg/ml

Nalidiksik asit MIK: 4-16µg/ml

2003-2004: 95 suş arasında 16 yeni
paterne sahip suş

Siprofloksasin MIK: 0.125-0.5 µg/ml

Nalidiksik asit MIK: 4-16µg/ml

• 12 izolat Tayland, 4 izolat Malezya kökenli

• Hiç birinde gyrA geninde mutasyon
saptanmamış.



• 2003-2007 yılları arasında izole edilmiş yeni
paterne sahip 10 suşun moleküler analizini
yapmışlar.

• Bir şuşta qnrA1 geni
• Diğerlerinde qnrS1 geni saptamışlar.
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Sjolund-Karlston M, et al.  Emerg Infec Dis 2010, 16: 1789-91.



• Amerika’da 1996 yılında başlayan NARMS (national
antimicrobial resistance monitoring system) ile Salmonella
izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıkları sistematik olarak
test ediliyor.

• 2007 yılında Amerika’da,
• İnsan, hayvan yemleri, etlerden izole edilen,
• Salmonella typhi dışı Salmonella türlerinde,
• Plazmid aracılı kinolon direnci araştırılmış.
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• 2165 insan izolatının 51’i (%2.4) siprofloksasin MIK
değeri ≥ 0.25µg/ml

• 51 izolatın 6 (%0.3)’sında plazmid aracılı kinolon
direnci saptanmış.

Sjolund-Karlston M, et al.  Emerg Infec Dis 2010, 16: 1789-91.





• 2004 yılı
• Kan kültüründen izole edilen,
• 34 E.coli ve 44 K. pneumoniae suşu çalışıldı.
• Tümü GSBL pozitifti.
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• 74 suşun 37’si (% 47.4 ) Nalidiksik asit R/I
• 37 suşta qnrA, qnrB, qnrS araştırıldı.
• 5 suşta qnrA (%6.4)saptandı.
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Plazmid Aracılı Kinolon Direnci

• MIK üzerine etki: Siprofloksasine azalmış
duyarlılık, nalidiksik asit duyarlı

• Mutant engelleme konsantrasyonunu
artırıyor

• Hayvan modellerinde tedavi başarısını
azaltıyor.

• MIK üzerine etki: Siprofloksasine azalmış
duyarlılık, nalidiksik asit duyarlı

• Mutant engelleme konsantrasyonunu
artırıyor
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• Enterobacteriaceae türlerinin çoğunda yüksek
düzeyde direnç yaygın olduğundan, nalidiksik asit
tarama testi ile qnr-aracılı direnç ve düşük-düzey
direnç saptanamayabilir (istisna Salmonella spp)



• Düşük düzey florokinolon direnci (MIC
0.064µg/ml) olan Salmonella spp. suşlarının
etken olduğu enfeksiyonlarda, siprofloksasin
ile tedavi başarısızlığına ilişkin klinik kanıtlar
mevcuttur.

• Bu veriler esas olarak S. typhi ile ilişkilidir,
diğer Salmonella suşları ile ilgili olarak vaka
bildirimleri mevcuttur.
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Antibiyotik çağına

• “Bakterilere karşı büyük bir saldırı ile
başlamıştık.”

Levy SB. J Antimicrob Chemother 2002;49:25-30



Bugün;

• Bu savaşta kazançlı çıkamayacağımızı anladık.

• Direncin antibiyotik kullanımının doğal ve
kaçınılmaz bir sonucu olduğunu öğrendik.

• Bu savaşta kazançlı çıkamayacağımızı anladık.

• Direncin antibiyotik kullanımının doğal ve
kaçınılmaz bir sonucu olduğunu öğrendik.



Çare

• Enfeksiyon kontrol uygulamaları;

• Surveyans

• Antibiyotik kullanımı kontrol programlarıdır.
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