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Antibiyotik direnci 

• Antibiyotik direnci bakterilerin hayatta kalma 
mücadelesidir.  

• Bakteriler de kozmosun bir üyesidir.  

• Bütün problem direnç hızının kabul edilebilir 
seviyenin üzerine çıkmasıdır. 



İnfeksiyon Kontrolsüzleştirme Komitesi 



Bakterilerde Direnç Mekanizmaları 
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Biyofilm 

• Biyofilm, canlı veya cansız bir yüzeye yapışarak kendi 

ürettikleri polisakkarid bir matriks içine gömülü halde yaşayan 

mikroorganizmaların oluşturduğu topluluktur. 

 

• 17. YY’da Leewenhoek’in dişinden almış olduğu örnekte 

plaklar içinde yaşayan mikroorganizmalardan bahsetmesinden 

sonra, uzun süre biyofilmin varlığından bahsedilmemiştir 

 

•  İlk olarak 1976 yılında Marshal, biyofilmin çok ince bir 
ekstrasellüler polimer fibril olduğunu ve bakterinin yüzeye 
tutunmasında önemli olduğunu bildirmiştir. 



Biyofilm oluşturan bakteriler 

• Gıda endüstrisinde en yaygın olarak Pseudomonas ve 

Staphylococcus türleri biyofilm oluşturmaktadır.  

 

• Et yüzeylerine bağlanabilen bakteriler arasında ise L. 

monocytogenes, Micrococcus spp., Staphylococcus spp., 

Clostridium spp., Bacillus spp., Lactobacillus spp., 

Brochothrix thermosphacta, Salmonella spp., E. coli, Serratia 

spp., Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. sayılabilir .  

 

• Salmonella infantis, Salmonella paratyphi var B Java, 

Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, 



Biyofilm Nerelerde Oluşur? 

• Biyofilm tabakasına su ile temas eden tüm yüzeylerde, 

örneğin; endüstriyel veya evsel su sistemlerinde, su ileten 

borularda, su arıtma, depolama, işleme ve dağıtım tesislerinde, 

soğutma kulelerinde, kağıt makinelerinde ve diş ünitelerinde 

rastlanabilir.  

  

• Hayvancılık işletmelerinde, özellikle yetiştirme üretim ve ürün 

işleme ünitelerinde, suyun geçtiği hemen her yerde biyofilm 

oluşma riski vardır.  



• Kümes ve kuluçkahanelerde havalandırma gereçleri, 

soğutucular, suluklar, su boruları, su depoları ve su- hava 

teması olan her yerde biyofilm oluşmaktadır. 

 

• Biyofilmler özellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda ve 

kalıcı tıbbi araç veya kateteri olan hastalarda ciddi 

infeksiyonlara yol açabilmektedir. 

 

• Nazokomiyal infeksiyonların yaklaşık %65’inden 

mikroorganizmaların oluşturduğu biyofilmlerin sorumlu 

olduğu bildirilmektedir. 



Biyofilm 

• Biyofilmler bir mikroorganizma türü tarafından 

oluşturulabildiği gibi birden fazla türü de yapısında 

barındırabilir  

•  Farklı türlerde oluşan biyofilmlerde her tür kendi 

mikrokolonisini oluşturur  

• Bu mikrokoloniler birbirlerinden su kanalları aracılığıyla 

ayrılmıştır.  

• Bu su kanalları içinde devam eden su akışı besin maddelerinin 

ve oksijenin difüzyonunu sağlar. 





Biyofilm 

• Herhangi bir şekilde antimikrobiyal ajanlara dirençli olmayan 

bir mikroorganizma biyofilm oluşturunca dirençli hale, 

biyofilmden ayrıldığında ise tekrar duyarlı hale 

dönüşebilmektedir  

 

• Biyofilm ortamı sadece antibiyotiklere karşı değil, 

dezenfektanlara karşı da direnç gelişmesinde rol oynamaktadır.  



Biyofilm 

•  Biyofilm tabakası içindeki bakteriler sıvı ortamda serbest 
üreyen bakterilere göre dezenfektanlara 10-100 kat daha 
dirençlidir.  

 

 

• Bu yolla oluşan direncin mekanizması tam olarak açıklığa 
kavuşmamakla birlikte; glikokaliks bileşimi, hücre dışı enzimler, 
besin sınırlaması, dezenfektanın hücrelere ulaşmasında zorluk 
gibi çeşitli faktörlerin ilişkili olduğu varsayılmaktadır. 



Biyofilm 

• Biyofilm infeksiyonları ilk dönemde genellikle 

asemptomatiktir.  

  

• Konakçı direnci düştüğünde biyofilmden periyodik olarak 

kopup ayrılan planktonik (serbest formda) mikroorganizmalar 

akut infeksiyona yol açabilir  

  

• Antibiyotiğin koruyucu dozları bu mikroorganizmaları kontrol 

ettiği halde biyofilmi etkilemez 



Biyofilm 

• Biyofilm hücrelerinin kendi aralarındaki etkileşimleri 

sonucunda genetik yapılarında değişiklikler gözükmektedir ve 

biyofilmler ekstrakromozomal DNA değişimleri için ideal 

ortamlar oluşturur  

  

• Direnç plazmidlerinin aktarılması sayesinde genetik yapısı 

değişen hücreler antimikrobiyal ajanlara karşı daha fazla 

direnç geliştirmiş olur. 



Biyofilm oluşumunu önleme 

• Biyofilm oluşumunun kontrolü ve engellenmesinde ilk aşama 

biyofilm oluşmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır.  

  

 

• İşletmelerde, belirli aralıklarda işletmeye uygun ve etkili bir 

temizlik işlemiyle mikroorganizmaların tutunabileceği organik 

maddeler uzaklaştırılmalı ve bunu etkili bir dezenfeksiyon 

uygulaması izlemelidir.  



Biyofilm oluşumunu önleme 

• İşletmelerinin büyük bir kısmında, temizlik sırasında 

biyofilmin uzaklaştırılması için yüzeye mekanik kuvvet 

uygulanmaktadır.  

 

• Mekanik işlemler arasında yer alan otomatik fırça veya yüksek 

basınçla temizlik yapılması, jel temizleyiciler veya düşük 

basınçla yapılan temizlikten daha etkilidir.  



Acinetobacterlerde direnç 
mekanizmaları 
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Stafilokoklarda Metisilin Direnci 

 



Hastane ve toplum kökenli MRSA 

 





Prof. Dr. Andreas Voss’ un izniyle… 



M. C. Escher, Relativity, 1953 



#DİRENÇİNSANLIK 

Sabrınız için teşekkür ederim… 


