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“Laboratuvarda mikropları öldürmeye yetmeyecek konsantrasyonda

penisiline maruz bırakarak dirençli hale getirmek hiç de zor değil, ve bu

durum sıklıkla vücutta da meydana gelmekte.”

Sir Alexander Fleming, 1945



Non-fermantatif Gram negatif basiller

 Pseudomonas spp.*
 Acinetobacter spp.*
 Stenotrophomonas *
 Burkholderia spp.
 Alcaligenes spp.
 Flavobacterium spp.
 Eikenella
 Achromobacter spp.
 Balneatrix
 Brevundimonas

 Chryseobacterium
 Methylobacterium
 Ochrobactrum
 Oligella
 Psychrobacter
 Ralstonia
 Roseomonas
 Shewanella
 Sphingomonas

 İnsan vücudunda ve çevrede yaygın

 Bitkilerin, hayvanların ve insanların patojenleridirler

 Tıbbi ve cerrahi tedaviler nedeni ile immunsuprese hastalarda ciddi 

enfeksiyonlar

 Bulaşma kontamine yiyecekler ve medikal malzemelerle olmakta



 Çoklu ilaç dirençli non-fermentatif basiller sağlık hizmetiyle ilişkili 

enfeksiyonlarda özellikle yoğun bakım birimlerinde ciddi sorunlar 

oluşturan ve sık rastlanan etkenler

• Çoklu ilaca dirençli Pseudomonas aeruginosa

• Çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii

• Stenotrophomonas maltophilia

• Burkholderia cepecia

• …. 

Non-fermantatif Gram negatif basiller

Dirençli suşlar çok fazla
 Aminoglikozid
 Sefalosporin
 Penisilinler
 Karbapenemler
 Kolistin
 … 



Non-fermantatifler-Direnç

 Multidrug Resistance (MDR) / Çoklu ilaca dirençli (ÇİD)

 En az 3 veya daha fazla sınıftaki antimikrobiyal ajana dirençli

 Extensive (Extreme) Drug Resistance (XDR) / Yaygın ilaç direnci (YİD)

 1 veya 2 sınıf dışında kalan tüm antimikrobiyal ajanlara dirençli

 Pandrug Resistance (PDR) / Tüm ilaçlara dirençli (TİD)

 Tüm antimikrobiyal ajanlara dirençli, sulbaktam, polimiksinler ve tigesiklin dahil hepsi

İlaç sınıfları: aminoglikozidler, antipseudomonal karbapenemler, antipseudomonal
SS’ler (sefepim ve seftazidim), antipseudomonal kinolonlar, antipseudomonal penisilin 
+ ß-laktamaz inhibitörleri (tikarsillin-klavulonik asit ve piperasilin/tazobaktam), 
monobaktamlar (aztreonam), fosfomisin, polimiksinler

Magiorakos AP. Clin Microbiol Infect. 2012;18:268–281.



Non-fermantatifler-Direnç Mekanizmaları

 Enzim yapımı

 Beta laktamazlar
 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamazlar
 Amp-C beta laktamazlar
 Serin beta laktamazlar
 Metallo beta laktamazlar
 …

 Aminoglikozid modifiye edici enzimler 

 Bağlanma noktasındaki mutasyonlar 

 Dış membran proteinlerindeki değişiklikler

 Efluks pompaları 



Pseudomonas aeruginosa

• Gram negatif

• Aerop

• Sporsuz

• Kirpikli, çok hareketli 

• Non-fermentatif basil

• Doğada yaygın ve zor şartlarda üreyebilir

(büyük bir genoma sahip)

• Sıklıkla fırsatçı bir patojen



P. aeruginosa

Hastanelerde potansiyel bir patojen 

• Lavabolarda ve suda bulunur ve özellikle yoğun bakım 

ünitelerinde rezervuar olarak işlev görebilecek solunum 

ekipmanlarını kontamine edebilir

• Yanık hastaları da dahil olmak üzere immunsuprese hastaları 

seçici olarak enfekte eder

• Ventilatörle ilişkili pnömoniye (VİP) neden olan en ciddi 

patojenlerden biri



Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa

Risk faktörleri :

• YBÜ yatış

• Yatalak/yatağa bağımlı hasta

• Yabancı cisim varlığı

• Kontamine eller

• Geniş spektrumlu sefalosporinler, aminoglikozitler, 

karbapenemler, florokinolonlar dahil, belirli antibiyotiklerin 

önceden kullanımı

• Diabetes mellitus

• Ameliyat öyküsü

J Hosp Infect 2006;64:7-15. 



P. aeruginosa-Direnç Mekanizmaları

 Efluks sistemleri

 MexAB-OprM ve MexXY-OprM: İntrensek direnç

 MexCD-OprJ ve MexEF-OprN: Kazanılmış direnç

 Beta-laktamazlar

 A sınıfı: TEM-1, PER-1, SHV-12, CTX-M gibi

 PER-1 ile seftazidim direnci

 B sınıfı (MBL): IMP-1, 2, 3, 4, 5, 6, VIM-1, 2, 3

 Penisilin ve SS direnci

 Kromozomal beta-laktamaz Amp C

 Ampisilin ve çoğu SS’leri hidrolize eder

 D sınıfı (OXA): Karbapenemlere karşı direnç 

 OprD protein kaybı

 Karbapenem direnci

 Enzimatik modifikasyon

 Aminoglikozidlere direnç

 Hedef bölge değişikliği

 DNAgiraz mutasyonu

 Kinolon direnci

 PBP değişikliği 



Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa



Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa



Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa



Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa



P. aeruginosa-Tedavi

Anti-psödomonal antibiyotikler; 

 Seftazidim

 Sefepim

 Piperasilin/tazobaktam

 Aztreonam

 Karbapenemler (ertapenem hariç)

 Florokinolonlar (siprofloksasin, levofloksasin)

 Aminoglikozitler

 Polimiksinler



 TZP, CAZ, Sefepim, Aztreonam, MER, İMP, CİP, LEV dirençli: Diffucult to

treat resistance, DTR



Kombinasyon tedavileri

 Tartışmalı bir konu 

 Temel teorik avantajları

 Hızlı bakteriyel öldürme

 Bakteriyel direnç gelişiminin önlenmesi

 Sinerjistik veya aditif etkisinin olması

 Enfeksiyon bölgesinde en az bir antibiyotiğin yeterli 

konsantrasyona ulaşma olasılığını artırma

Sonuçta tedavi başarısızlığı ve mortalitede azalma hedefleniyor 



 Sinerji

 İn-vitro sinerji olsa da in-vivo gerçekleşmeyebilir 

 Doku veya plazmada yeterli konsantrasyona ulaşmayabilir 

 Test edilen antibiyotiklerden birinde direnç varsa veya MIC düşükse 

bile sağlanabilir 

 Kombinasyon tedavilerinin dezavantajları

 Yan etkileri ve maliyet artıyor

 Antagonizm riski var 

 Örneğin kolistin + tigesiklinde indeferans ve antagonizm 

gerçekleşebildiği bildirilmiştir 

Kombinasyon tedavileri



Int J Antimicrobiol Agents 2018;52:828–834

 XDR-P. aeruginosa enfeksiyonlarında monoterapiye karşın kombinasyon tedavi 

 6 yıllık, retrospektif 

 Toplam 136 hasta (%37’si VİP)

 3 grup tedavi kolu  

 1. Aktif ilaç almayan (n:22) 

 2. Aktif monoterapi grubu (n:74) 

 3. Aktif iki ilaçla kombine terapi (n:40)

28. günde sağkalım ve mikrobiyolojik kür 
kombinasyon tedavisinde daha yüksek



Matt Shirley, Drugs 2018 Apr;78 (6): 675–692.

Seftazidim-avibaktam



 Meropenem dirençli 102 P. aeruginosa izolatı

 82 Ankara, 20 Adana

 2014-2018 farklı klinik örneklerde üreyen izolatlar

 Ceftazidime–avibactam (C/A), ceftolozane–tazobactam (C/T), 

piperacillin–tazobactam, ceftazidime ve cefepime

 CLSI, EUCAST, MIC Strip test

H.C. Mirza et al. Journal of Global Antimicrobial Resistance 20 (2020) 334–338



H.C. Mirza et al. Journal of Global Antimicrobial Resistance 20 (2020) 334–338



Nguyen L. Curr Infect Dis Rep (2018) 20: 23

 2014 yılında FDA onayı

 Komplike İAE / ÜSE

 Seftolozan

 CAZ’a göre Amp C hidrolizine daha dayanıklı

 P. aeruginosa’nın PBP 1b, 1c, 2 ve 3 daha çok afinite

 Efluks pompalarına daha stabil, Opr D porin kaybından etkilenmez

 Tazobaktam

 ESBL’ye etkinlik sağlar

Seftolozan-tazobaktam



 MDR hastalarda deneyim

 21 hasta, 9 hasta Tx alıcı, yaş Ort. 58

 18 pnömoni + KDE, komplike İAE/ÜSE

 1 hastada döküntü nedeniyle tedavi kesilmiş

 %71 başarı

 30. gün mortalite %10, atfedilen mortalite %5

 90. gün mortalite %48, atfedilen mortalite %19

 Takip sırasında 3 hastada direnç (%14) bildirilmiş

 Direnç de novo mutasyon ve Amp C aşırı ekspresyonu ile ilişkili

Seftolozan-tazobaktam



 İtalya'daki 22 hastanede (Haziran 2016-Mart 2018), retrospektif

 Erişkin 101 hasta, 4 günden uzun C/T tedavisi alan hastalar

 %31.7 pnömoni, %20.8 DYDE, %13.8 kompl. ÜSE, %12.9 kompl.İAE, 

%8.9 kemik enf., %5.9 bakteremi

 %50.5 XDR, %78..2 en az bir karbapenem R

 %38.6 hastada ilk tedavi C/T, %35.6 eş zamanlı başka antibiyotikler

 Ort tedavi süresi 14 gün

 Klinik başarı %83.2

 Sürekli RRT alan septik hastalarda klinik başarısızlık riski daha yüksek



Acinetobacter baumannii

 Fırsatçı patojen

 Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar

 Ventilatörle ilişkili pnömoni

 Kateter ile ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları

 İdrar yolu enfeksiyonları

 Yara enfeksiyonları



A. baumannii

 Enfeksiyon için risk faktörleri 

 İleri yaş

 Ciddi altta yatan hastalığın varlığı

 İmmün baskılama

 Majör travma veya yanık yaralanmaları

 İnvazif prosedürler

 Kalıcı kateterlerin varlığı

 Mekanik ventilasyon

 Uzamış hastanede kalış

 Önceki antibiyotik kullanımı

J Hosp Infect 2006;64:7-15. 



Kolonizasyonu için risk faktörleri; 
 APACHE II skoru
 Yaş 
 Entübasyon süresi
 Koroner arter hast
 Diabetes mellitus
 Protez

Enfeksiyon için risk faktörleri;
 Yatış süresi
 Trakeostomi
 Diabetes mellitus
 A. baumanii ile kolonizasyon



A. baumanii-Direnç Mekanizmaları

 Beta-laktamazlar

 A sınıfı: TEM-1, PER-1, SHV-12, CTX-M gibi.

 PER-1 ile ampisilin ve sefoperazon-sulbaktam direnci

 B sınıfı (MBL): IMP-1, 2, 4, 5, 6, SIM-1, VIM-2

 Aztreonam hariç tüm beta-laktamları hidrolize eder

 C sınıfı (Amp C): 

 Penisilinleri ve sefepim hariç tüm SS’leri hidrolize eder

 D sınıfı (OXA): OXA-51 ve OXA-58 ülkemizde mevcut

 Karbapenemlere karşı direnç



A. baumanii-Direnç Mekanizmaları

 Enzimatik modifikasyon

 Aminoglikozidlere direnç

 Porin kaybı

 İmipeneme direnç

 Efluks pompası

 Beta-laktam, aminoglikozid, kinolon direnci

 Tigesiklin direnci (AdeABC)

 Lipopolisakkarid yapıdaki modifikasyonlar

 Kolistin direnci 



 EARS-Net / CAESAR
 Kan ve BOS kültüründen elde edilen A. baumannii izolatları



A. baumanii-Tedavi

 Ampirik antibiyotik tedavisi lokal duyarlılık paternlerine göre seçilmeli

 Genel olarak geniş spektrumlu bir sefalosporin, beta-laktam / 

betalaktamaz inhibitörü (örneğin, sulbaktam içeren bir kombinasyon)

 Karbapenemler

 Antipseudomonal florokinolon, bir aminoglikozid veya kolistin ile 

kombinasyon şeklinde kullanım (duyarlı suşlarda monoterapi?)



A. baumanii-Tedavi

A. baumanii enfeksiyonlarında kombinasyon tedavileri

 Yeterli kanıt yok (RKÇ yetersiz)

 Kombine tedavinin monoterapiye üstünlüğünden bahsetmek zor

 Ancak immunsuprese hastalar, septik şok ve sınırda MIC’e sahip 

izolatlarla gelişen enfeksiyonlarda kombinasyon tedavisi tavsiye edilebilir

 Duyarlı kökenlerde karbapenem ve sulbaktam monoterapide etkin 

alternatifler

 Asıl sorun karbapenem direnci/Uzun yıllar karbapenem R olgularda

 Karbapenem + sulbaktam

 Tobramisin/netilmisin + sulbaktam

 Karbapenem + tobramisin/netilmisin

 Kolistin/Polimiksin B en önemli tedavi alternatifleri



 Ocak 2013-Ocak 2014 arası Anestezi YBÜ

 A. baumannii’ye bağlı gelişen VİP

 Karbapenem dirençli 40 A. baumannii izolatı

 Kolistin ve tigesiklin kullanımları ve kombinasyon şeklinde 

kullanımlarının in-vitro aktivitesi

 Fractional inhibitor concentration (FIC) index

 Karbapenem direnci (E-test)



 Karbapenem dirençli A. baumannii'ye karşı sinerjik etkilerinin aksine 

kolistin ve tigesiklin kombinasyonu antagonistik etkili

 Bu nedenle karbapenem dirençli A. baumannii'ye bağlı gelişen VİP 

tedavisinde kolistin+tigesiklin kombinasyonuna alternatif seçenekler 

kullanılmalı



 Karbapeneme dirençli A. baumannii enfeksiyonlarında polimiksinler ile 

alternatif tedavinin karşılaştırıldığı 11 çalışmanın meta-analizi

 İkisi randomize 11 çalışma/toplam 1052 hasta

 496 polimiksin/556 kontrol

 Hasta in-vitro olarak aktif bir ajan kullandığı sürece 30. gün mortalitesi ve 

klinik yanıtta farklılık yok

 Yan etkiler polmiksin grubunda daha çok



 A. baumannii enfeksiyonlarında duyarlı başka bir ajan varsa kolistin

kombine edilerek kullanılmalı

 Sadece kolistin duyarlı ise monoterapi şeklinde kullanılmalı



 Otuz yedi ülke / 94 hastane / 2012-2016 / Karbapenem dirençli 

A. baumannii izolatları

 En sık saptanan direnç geni OXA-23 (n=184) ve OXA-40 (n=47) 



 Sefiderokol alan 148 hasta, meropenem alan 152 hasta (kombinasyon yok)

 APACHE II skoru>16 olan 142 (%49) hasta 

 Mekanik ventilasyon: 175 (%60) hasta 

 Randomizasyon sırasında 199 hasta YBÜ’de

 Tüm nedenlere bağlı 14. gün mortalitesi

 Sefiderokol grubunda %12.4

 Meropenem grubunda %11.6



 Acinetobacter spp. pnömonisi olan 53 hastada 14. gün mortalitesi;

 Sefiderokol grubunda %19 (5/26)

 Meropenem grubunda %22 (6/27)

 Meropenem MİK değeri 8 µg/mL Acinetobacter spp. kökenleri ile enfekte

hastalardaki 14. ve 28. gün mortalitesi benzer bulunmuş

 Meropenem MİK değeri 64 µg/mL Acinetobacter spp. kökenleri ile 

enfekte hastalardaki 14. / 28. gün mortalitesi

 Sefiderokol grubunda %0 (0/5) / %20 (1/5)

 Meropenem grubunda %46 (5/11) / %64 (7/11)



Yeni Tedaviler



Stenotrophomonas maltophilia

 Su ve toprakta bulunan çevresel bir patojen

 Ayrıca birçok tıbbi cihaz ve üründen de izole edilmiş

 En sık pnömoni, kan dolaşımı enfeksiyonları (kateterle ilişkili dahil), idrar 

yolu ve yara enfeksiyonlarında etken olarak görülebilir



S. maltophilia-Tedavi

 S. maltophilia'ya karşı potansiyel olarak aktif olan 

antibiyotikler; 

 Trimetoprim-sülfametoksazol

 Piperasilin-tazobaktam

 Ticarsililin-klavulanat

 Florokinolonlar

 Minosiklin

 Tigesiklin

 Kolistin

 Kloramfenikol

 S. maltophilia, karbapenemleri de içeren B-laktamlara ve 

aminoglikozitlere karşı doğal dirençli

 Florokinolonlar (özellikle levofloksasin), TMP-SMX'e

potansiyel alternatifler



Kinolonlar-Levofloksasin

 SXT’ye direnç veya intolerans varlığında alternatif seçenek

 AC dokusuna geçişi iyi/doza bağlı etki

 Moksifloksasin ve levofloksasin etkinliği benzer

 Klinik kullanımda hızlı direnç (efluks pompası, DNA giraz mutasyonu)

C.H. Wang et al. I Journal of Hospital Infection 104 (2020): 46-52. 

S. maltophilia-Tedavi

 Siprofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin S. maltophilia’ya bağlı 

gelişen kan dolaşımı enfeksiyonlarında SXT’e benzer etkinlik

 SXT’ye alternatif olarak kullanılabilir

Journal of Global Antimicrobial Resistance 12 (2018): 104-6.



Tigesiklin

 İn-vitro duyarlılık sonuçları iyi

 Klinik kullanımı ile ilgili veriler az

SXT vsTigesiklin

 Nozokomiyal pnömoni/CAE/bakteremi

 Klinik yanıt ve 30. gün mortalite oranları arasında fark yok

Tekçe et al. I Journal of Chemotherapy 2012

S. maltophilia-Tedavi



 TMP-SMX’e direnç varsa kombinasyon tedavisi

 Bu yaklaşımı destekleyen veriler eksiktir

 Üst düzey intrinsik direnç ve antibiyotik baskısı altında kazanılmış 

direnç ortaya çıkması durumunda kombinasyon tedavisi (özellikle 

şiddetli invaziv enfeksiyonlarda tek seçenek)

S. maltophilia-Kombine Tedavi

 İn-vitro sinerji çalışmları

 Tigesiklin – SXT

 Tigesiklin – amikasin

 SXT – seftazidim

 SXT – tikarsilin/klavulanat

 SXT – karbenisilin - rifampin



S. maltophilia-Özet

 S. maltophilia son yıllarda önemli bir nozokomiyal patojen haline geldi

 İnrinsik direnç nedeniyle birçok antibiyotiğe dirençli / diğer 

antibiyotiklere direnç artmakta

 SXT tedavide ilk seçenek

 Direnç ve intolerans nedeniyle kullanımda kısıtlamalar mevcut

 Kinolonlar tedavide SXT’ye alternatif ve 2. seçenek

 Tigesiklin ile ilgili veriler yetersiz olmakla birlikte ümit vadediyor

 Kombinasyon tedavilerinin monoterapiye üstünlüğü kanıtlanmamış

 Dirençli ve ciddi olgularda denenebilir



Direncin önlenmesi ve dirençli 
klonların yayılımının önlenmesi

Akılcı antibiyotik kullanımı
Enfeksiyon kontrolü                 

(özellikle temas önlemlerine uyum) 

Sonuç Olarak

Non-fermantatif Gram negatif basiller



Sonuç Olarak

Elimizdeki ilaçların (kolistin, tigesiklin, fosfomisin) azalan aktivitesi ve 

gelişen direnç sonucu kombinasyon tedavileri

Önümüzdeki 5 yıl içinde bu durum değişebilir

Yeni ilaçlar

Beta laktam/beta-laktamaz inhibitörleri, avibaktam, vaborbaktam, 

relebaktam içeren, plazomisin, sefiderokol, eravasiklin, 

murepavadin

Özel hasta gruplarında yapılacak randomize çalışmalar

Moleküler tanı yöntemlerinin kullanımının yaygınlaşması

Faj tedavileri, anti-pseudomonal aşılar…
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