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ÖZET

H. influenzae tiplendirilemeyen %15, M. catarrhalis
%10, P. aeruginosa %10, S. aureus %5, S. viridans
%5, Enterobacter spp. %5, Trichoderma viride %5
soyutlanmýþtýr. Çalýþmamýzda anaerop bakteri soyutlanmamýþtýr. Antibiyotik direnci açýsýndan önemli bir
direnç sorunu saptanmamakla birlikte köken sayýlarýnýnn
azlýðý bu konuda bir yorum yapmanýn yanlýþ olacaðýný
düþündürmektedir.

 Amaç: Sekretuvar otitis media (SOM); genel ve
lokal enfeksiyon belirti ve bulgularý olmadan saðlam
kulak zarý arkasýnda sývý toplanmasý ile karakterize
olan çocukluk çaðýnda akut otitis mediadan (AOM)
sonra en sýk karþýlaþýlan kulak hastalýðýdýr.
 Materyal ve Metod: Çalýþmamýzda; SOM oluþumunda
enfeksiyöz neden düþünülerek 64 hastanýn 74 orta
kulak efüzyonlarý transtimpanik aspirasyonla alýnýp,
aerop, anaerop bakteri ve mantar kültürlerinde üreme
sýklýðý ve antibiyotik duyarlýlýklarý konvansiyonel yöntemlerle deðerlendirilmiþtir.

 Sonuç: SOM çocuðun geliþimini etkilediðinden
günümüzde önemli bir yere sahiptir. SOM'un týbbi
saðaltýmýnda antibiyotikler ana basamaðý oluþturmaktadýr.
Bu nedenle etken mikroorganizmalarýn ve antibiyotik
duyarlýlýklarýnýn bilinmesi saðaltým seçeneklerinin
deðerlendirilmesinde hekime yol gösterici olacaktýr.

 Bulgular: Çalýþmamýzýn sonucunda, yaþlarý 0-74
arasýnda deðiþen hastalarýn orta kulak efüzyonlarýnýn
%37,8'inde üreme saptanmýþtýr. S. epidermidis %50,
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ABSTRACT

 Results: There was growth of (37.8%) of effusions.
S. epidermidis (50%), H. influenzae unclassified (15%),
M. catarrhalis (10%), P. aeruginosa (10%), S. aureus
(5%), S. viridans (5%), Enterobacter spp. (5%), Trichoderma
viride (5%) were isolated. We could not isolate any
anaerob bacteria.

THE RECOVERY OF BACTERIA AN
ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY IN THE
SAMPLE COLLECTED WITH TRANSTIMPANIC
ASPIRATION FROM PATIENTS WITH SECRETORY
OTITIS MEDIA

However there is no significant antibiotic resistance. We
can not exactly interpretation about antibiotic resistance
because of insufficient number of isolated bacteria.

 Objective: Secretory otitis media (SOM) is a fluid
collection in the middle ear space without general or local
signs of acute infections or obvious symptoms. SOM is
second common disease of ear after acute otitis media
in childhood.

 Conclusion: SOM is an important health problem
in childhood because of its influence over growing healthy
of child. The antibiotics remain to be first choise in
treatments of otitis media with effusions. Thus there is
very important to know agents microbial and antibiotic
susceptibility in assessment of treatment choise of SOM.

 Material and Method: In our study we evaluated
74 sample collected from 64 patients with transtimpanic
aspiration. The samples were incubated in aerobic bacterial,
anaerobic bacterial and fungal cultures. The grow of
colonies and susceptibility level of antibiotics were evaluated
with convantionel methods.

 Key Words: Secretory otitis media. Nobel Med 2009;
5(2): 53-58

GÝRÝÞ

liþmiþ ülkeler gelmektedir.1, 2

Sekretuvar otitis media (SOM), saðlam kulak zarý arkasýnda lokal ya da genel enfeksiyon bulgu ve belirtileri olmaksýzýn sývý toplanmasýna verilen addýr. Bu
sývý üç aydan daha uzun süre devam etmelidir. Bu
tip orta kulak efüzyonlarý kronik efüzyonlar adý altýnda
toplanýrlar. Seröz otitis media (OM) ve nonsüpüratif
OM gibi isimlerle de anýlýrlar. Bu tip OM'da kulak
aðrýsý, akýntýsý, ateþ ve kulak zarýnda kýzarýklýk gibi
belirtiler bulunmaz. Bugünkü bilgilerimize göre SOM,
akut otitis media (AOM) ile kronik süpüratif otitis
media (KSOM) arasýnda yer alan bir geçiþ þeklidir.1

Bu çalýþmada, SOM oluþumunda enfeksiyöz nedenler
dikkate alýnarak çocuk ve eriþkin yaþ grubunda orta
kulak efüzyonlarýndan aerop, anaerop bakteri ve mantar kültürlerinde üreme sýklýðýnýn belirlenmesi ve
antibiyotik duyarlýlýklarýnýn deðerlendirilmesi amaçlanmýþtýr.
MATERYAL ve METOD
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz
Anabilim Dalý'na baþvuran SOM tanýsý konan 64 hasta
bu çalýþmaya alýnmýþtýr. Bu hastalarýn onunda iki kulakta diðer hastalarda ise bir kulakta SOM tanýsý konmuþtur. Tüp takýlmasý veya parasentez + adenoidektomi
ve/veya tonsillektomi endikasyonu bulunan ve tanýsý
transtimpanik aspirasyonla doðrulanan hastalar çalýþmaya alýnmýþtýr. Transtimpanik aspirasyon sývýsýnýn kültürleri yapýlmýþ, üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlýlýklarý incelenmiþtir.

Baþta AOM olmak üzere birçok nedenle orta kulakta
sývý toplanabilir. Akut otitis media olmadan da üst
solunum yolu enfeksiyonlarýný (ÜSYE) takiben de orta kulakta efüzyon toplanabilmektedir. Efüzyonlar
sürelerine göre akut, subakut ve kronik olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. SOM çocukluk çaðýnda AOM'dan sonra
en sýk karþýlaþýlan kulak hastalýðýdýr. Amerika Birleþik
Devletleri'nde yapýlan çalýþmalar 6-12 yaþ grubundaki
çocuklarda kümülatif insidansýnýn %22 olduðunu
bildirmektedirler. Pek çok Orta ve Kuzey Amerika
ülkesinde de yüksek SOM prevalanslarý bildirilmektedir.
Önceleri sosyoekonomik düzeyi yüksek toplumlarýn
bir hastalýðý olarak kabul edilen SOM'un bugün geliþmekte olan ülkelerde de sýk karþýlaþýlan bir hastalýk
olduðu bilinmektedir.

SOM tanýsý konulurken anamnezde iþitme azlýðý, zaman zaman beliren sinsi kulak aðrýlarý, otoskopik
muayenede timpan membranda retraksiyon, periferik
vaskülarizasyon artýþý, ýþýk refleksinin kaybý, sývý seviyesi, erguvani renk görünümü, empedansmetride Tip
B ya da C timpanogram eðrisi ve akustik reflekslerin
kaybý göz önüne alýnmýþtýr. Klinik taný peroperatuvar
otomikroskopi ve transtimpanik aspirasyonla orta kulaktan sývý aspire edilerek doðrulanmýþtýr. Alýnan aspirasyon örnekleri thioglikolat buyyon içeren steril

Günümüzde SOM prevalansýnýn diðer ülkelere göre
çok düþük olarak bildirildiði ülkelerin baþýnda az ge-
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kapaklý tüplere alýnýp en kýsa sürede laboratuvara
ulaþtýrýlmýþ, örneklerinin aerop, anaerop ve mantar
kültürleri yapýlmýþtýr. Bakteri tanýmlamalarý klasik
yöntemler ve API (bio Mérieux, France) sistemi, ID32E
(bio Mérieux, France) ile gerçekleþtirilmiþtir. Üreyen
küf mantarýnýn idantifikasyonu makroskopi ve
mikroskopisine göre yapýlmýþtýr.3

Tablo 3: Ýzole edilen aerop Gram-olumlu koklar
Mikroorganizma

n

Yaþ

%

S. viridans

1

9

3,7

D Grubu streptokok
S. aureus

1

5

3,7

1
1

4
3

3,7

1

3

2
1

6
9

2

10

1

34

1

50

1

59

S. epidermidis
(Toplam 10)

Aerop bakterilerin antibiyotik duyarlýlýklarý CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute)'nýn standartlarýna
uygun olarak modifiye Kirby-Bauer disk difüzyon
yöntemi ile araþtýrýlmýþtýr.4
BULGULAR
Çalýþmada yaþlarý 0-74 arasýnda deðiþen 64 hastanýn
74 orta kulak efüzyon örneði deðerlendirilmiþtir. Hastalarýn yaþlara göre daðýlýmý; 0-3 yaþ arasý 14 hasta
(%21,9), 4-6 yaþ arasý 21 hasta (%32,8), 7-15 yaþ
arasý 18 hasta (%28,1), 16 yaþýn üstü 11 hasta (%17,1)
þeklinde belirlenmiþtir. Hastalarýn 27'si (%42,1) erkek,
37'si (%57,8) kadýndý.
Transtimpanik aspirasyonla alýnan 74 orta kulak efüzyonunun 28'inden (%37,8) mikroorganizma soyutlanmýþtýr. Soyutlanan mikroorganizmalar Tablo 1, 2, 3 ve
4'de gösterilmiþtir.
Çalýþmada üretilen mikroorganizmalardan Bacillus
spp., Corynebacterium spp., D Grubu streptokok flora bakterisi olarak deðerlendirilip etken olarak kabul
edilmemiþtir.
Ýncelenen örneklerden soyutlanan toplam 20 bakteri
ve 1 küf mantarý etken olarak kabul edilmiþtir. Üretilen
Tablo 1: Olgularda saptanan mikroorganizmalar
Mikroorganizma

n

%

Aerop mikroorganizma
Anaerop mikroorganizma

27

36,4

0

0

Mantar

1

1,3

Üreme olmayan olgu

46

62,1

Tablo 2: Ýzole edilen aerop Gram-olumsuz bakteriler
Mikroorganizma

n

Yaþ

%

H. influenzae tiplendirilemeyen
(Toplam 3)

1

3

11,1

1
1

6
7

P. aeruginosa
(Toplam 2)

1

6

7,4

1
1

8
3

7,4

1

4

1

38

M. catarrhalis
(Toplam 2)
Enterobacter spp.
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3,7

Corynebacterium spp.
(Toplam 2)

1

5

1

10

37,0

7,4

Tablo 4: Ýzole edilen Gram- olumlu anaerop ve fakültatif anaerop
basiller
Mikroorganizma

n

Yaþ

%

Bacillus spp.
(Toplam 4)

1

4

14,8

1

7

2

8

20 bakteri sýklýk açýsýndan sýrasýyla 10'u S. epidermidis
(%50), üçü H. influenzae tiplendirilemeyen (%15),
ikisi M. catarrhalis (%10), ikisi P. aeruginosa (%10),
biri S. aureus (%5), biri S. viridans (%5), biri Enterobacter spp. (%5) þeklinde sýralanmýþtýr. Üreyen bir
küf mantarý Trichoderma viride (%5) olarak saptanmýþtýr.
Çalýþmada anaerop bakteri soyutlanmamýþtýr.
Ýzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlýlýklarý
Soyutlanan Gram- negatif ve nonfermentatif bakterilerde
seftazidim, isepamisin, amikasin, netilmisin, siprofloksasin,
piperasilin- tazobaktam, aztreonam, sefepim, meropenem,
imipenem, sefoperazon-sulbaktam antibiyotik duyarlýlýklarýna bakýlmýþtýr ve bir P. aeruginosa kökeninde isepamisine orta düzeyde, bir Enterobacter spp. kökeninde
sefoksitin, aztreonam, sefuroksim, ampisilin, ampisilinsulbaktama direnç saptanýrken diðer kökenler tüm
antibiyotiklere duyarlý saptanmýþtýr. Gram-pozitif bakterilerde metisilin, penisilin, rifampisin, trimetoprimsülfametoksazol, klindamisin, eritromisin, ofloksasin,
vankomisin, teikoplanin, fusidik asit, kloramfenikol,
gentamisin, levofloksasin, tetrasiklin antibiyotik duyarlýlýklarýna bakýlmýþtýr. On S. epidermidis kökeninde
penisilin ve ofloksasine direnç saptanýrken; S. aureus
kökeni ve diðer kökenler tüm antibiyotiklere, metisiline
ve penisiline duyarlý olarak saptanmýþtýr. Üretilen iki
M. catarrhalis'te beta laktamaz üretimi saptanýrken,
üç H. influenzae kökeninin ise beta laktamaz üretme- Sekretuvar Otitis
Media Tanýsý
dikleri belirlenmiþtir.
Alan Hastalarýn
Transtimpanik
Aspirasyonla Alýnan
Orta Kulak Sývýsý
Örneklerinden
Soyutlanan
Mikroorganizmalar
55
ve Antibiyotik
Duyarlýlýklarý

TARTIÞMA

dan büyük çocuklarda bu oran %33 olarak belirlenmiþtir.
Bu durum üç yaþýndan küçük çocuklarda bu sürecin
enflamasyon temeline dayandýðýný ve ayný zamanda
immünolojik savunma sistemlerinin geliþmesi ile de
iliþkili olduðunu göstermektedir.5

Geleneksel olarak SOM steril bir süreç olarak kabul
edilmiþtir. Bu sterilite kuramý kültürlerden bakteri
üretilmesiyle gözden düþmüþtür. Senturia, 1958 yýlýnda
SOM tanýsý konulan hastalardan alýnan 130 örnekten
yapýlan kültürlerden %41 oranýnda bakteri üremesi
bildirmiþtir. Daha sonraki dönemde yapýlan çalýþmalarda
efüzyonlarda %22-52 arasýnda bakteri, %19 oranýnda
virüs izolasyonu bildirilmiþtir.5, 6 Bu çalýþmada da
deðerlendirilen 64 SOM olgusundan transtimpanik
aspirasyonla alýnan 74 orta kulak efüzyonunun 28'inden
(%37,8) mikroorganizma soyutlanmýþtýr. Bu bulgu
da SOM'un steril olmadýðý görüþünü desteklemektedir.

Riding ve ark. tarafýndan yapýlan çalýþmada 1-16 yaþ
arasýnda SOM olan 179 çocuktan alýnan örneklerde
üreme oraný %48 olarak belirlenmiþtir.11 Efüzyonlu
otitis media bakteriyolojisi içerdiði mikroorganizmalar
açýsýndan AOM'a benzerlik gösterir. H. influenzae, S.
pneumoniae, M. catarrhalis, S. aureus ve S. pyogenes
en sýk karþýlaþýlan bakterilerdir.12, 13 Ek olarak bazý
orta kulak kültürlerinde S. epidermidis üretilmiþ ancak
ayný bakteri ayný kulaðýn eksternal kanalýndan üretilememiþtir.14 Beta laktamaz aktivitesi AOM'da bildirilen
oranlara yakýn olarak bulunmuþtur.15 Yapýlan çalýþmalarda, SOM'da en sýk görülen etkenler S. pneumoniae
ve H. influenzae'dýr. S. pneumoniae'nýn en sýk görülen
kökenleri tip 19, 23, 6, 14, 3, 18'dir.9, 16, 17 Bu çalýþmada S. pneumoniae soyutlanmamýþtýr. Bu da ampirik
kullanýlan antibiyotiklerin S. pneumoniae saðaltýmýnda
etkili olduðunu düþündürmektedir. H. influenzae ile
oluþan OM'larýn ancak %10'unda tip b saptanmakta,
diðer tipleri henüz ayýrt edilememektedir.9, 14 Bu çalýþmada da izole edilen üç H. influenzae kökeni de
kapsülsüz ve bu nedenle "tiplendirilemeyen" bakterilerdir.
Akut otitis media'nýn aksine SOM'da H. influenzae'ya,
S. pneumoniae'den daha sýk rastlanmaktadýr.14 Bu
çalýþmada da H. influenzae daha sýk saptanmýþ, S.
pneumoniae soyutlanmamýþtýr.

SOM, 15 yaþýn altýndaki çocuklarda AOM'den sonra
en sýk görülen kulak infeksiyonudur. Ýnsidans ortalama
üç yaþlarýnda pik yapmaktadýr. Hastalýk insidansý okul
çaðýnda, adolesan ve eriþkinlerde giderek azalmaktadýr.
Ancak etken patojen, klinik ve saðaltým açýsýndan
fark yoktur.7 Enfeksiyon ajanlarýyla temas, çevresel
kirlilik faktörleri ve pasif içicilik gibi durumlar çocuklarda insidansý artýrmaktadýr.8, 9
Geliþmiþ ülkelerde toplum saðlýðý ve ekonomisi üzerindeki etkileri göz önüne alýnarak SOM prevalansý ile
ilgili yapýlan çalýþmalarda SOM'lu çocuklarýn oranýnýn
%14 ile %40 arasýnda deðiþtiði bildirilmektedir.10
Ülkemizde bütün ülke çapýnda SOM prevalansýný
gösteren ya da kümülatif insidans bildiren çalýþmalar
mevcut deðildir.10 Ancak deðiþik kentlerde yapýlan
çalýþmalarda yüksek efüzyonlu OM oranlarý (%1118) ile karþýlaþýlmýþtýr.1

Yapýlan bir çalýþmada orta kulak efüzyon kültürlerinin
2/3'ü negatif bulunmuþtur.14 Bu çalýþmada da daha
önce yapýlan çalýþmalara benzer þekilde negatif kültür
oraný %63,5 olarak bulunmuþtur.

Yaþ arttýkça SOM prevalansýnýn düþtüðü bilinmektedir.
Sekretuar otitis media prevalansýnýn 1 yaþýna kadar
%0-12, 2-3 yaþ arasý %7-12, 3-6 yaþ arasý %12-17,
6-9 yaþ arasý %3-9 ve 9 yaþýndan sonra %0-6 olduðu
bildirilmektedir (10). Bu çalýþmada; 0-3 yaþ arasý 14
hasta (%21,9), 4-6 yaþ arasý 21 hasta (%32,8), 7-15
yaþ arasý 18 hasta (%28,1), 16 yaþýn üstü 11 hasta
(%17,1) bulunduðu görülmüþtür.

Yapýlan çalýþmalarda SOM'da anaerop bakteri oraný
%10 olarak saptanmýþtýr.15, 16 Bu çalýþmada anaerop
bakteri soyutlanmamýþtýr.
Ada ve ark. yaptýklarý bir çalýþmada 46 çocuðun
85'inde orta kulak efüzyonunun 11'inden (%13) mikroorganizma izole etmiþlerdir. Üretilen bakterilerin
%56'sý H. influenzae tip b, %27'si S. pneumoniae, %9'u
H. influenzae + S. aureus, %9'u S. marcescens þeklinde
belirlenmiþtir.18

Yapýlan bir çalýþmada erkeklerde SOM prevalansýnýn
kýzlara göre daha yüksek olduðu görülmüþtür. Erkeklerde SOM görülme oraný %10,9, kadýnlarda ise %6,6
olarak tespit edilmiþtir.10 Bu çalýþmada hastalarýn 27'si
erkek (%42,1), 37'si kadýn (%57,8) olarak saptanmýþtýr.
Çalýþmalarýn çoðunda erkeklerde daha fazla görülmesine
raðmen bu çalýþmada kadýnlarda SOM görülme oranýnýn
daha yüksek olduðu saptanmýþtýr.

SOMda üst solunum yolu florasý üyeleri izole edilebilir.
Orta kulakla nazofarinksin baðlantýlý olduðu göz
önüne alýnýrsa bu üreme sürpriz sayýlmamalýdýr.19, 20
Corynebacterium spp. gibi deri florasý üyesi bakteriler
örnekleme sýrasýnda geliþen kontaminasyon olarak
kabul edilmelidir.19 Bu çalýþmada da Corynebacterium
spp. ve Bacillus spp. flora bakterisi olarak kabul edilip
etken olarak alýnmamýþtýr. Yapýlan diðer çalýþmalarda

Günümüzde SOM tanýsý konulan çocuklarýn orta kulak efüzyonlarýnda bakteri bulunabileceði bilinmektedir.
Yapýlan bir çalýþmada üç yaþýndan küçük hastalarda
orta kulak sývýsý %67 oranýnda enfekte iken, üç yaþýn-
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catarrhalis kökenleri makrolidlere %10, TMP-SM'ye
%10-20 oranýnda direnç göstermektedir.22 Bu çalýþmada
soyutlanan iki M. catarrhalis beta laktamaz olumlu
olarak deðerlendirilmiþtir.

olduðu gibi S. epidermidis kontaminasyon deðil, etken
kabul edilmiþtir. Bu çalýþmada SOM'lu hastalardan
alýnan orta kulak efüzyonunda bir hastada küf mantarý
olan Trichoderma viride üretilmiþtir. Yapýlan çalýþmalarda
akciðer enfeksiyonu (Escudero ve ark. 1976), peritonit
(Loeppky ve ark. 1983), immünsüprese hastada
karaciðer enfeksiyonu (McGough ve ark. 1994) yaptýðý
belirlenen mantar21 bu çalýþmada etken olarak kabul
edilmiþtir.

Etiyopatogenezi hala tartýþmalý olan SOM'da enfeksiyöz
nedenler günümüzde önemli bir yere sahiptir. Bunun
paralelinde týbbi saðaltýmda antibiyotikler ana basamaðý
oluþturmaktadýr. Bu nedenle etken mikroorganizmalarýn
ve antibiyotik duyarlýlýklarýnýn bilinmesi saðaltým seçeneklerinin deðerlendirilmesinde ve saðaltým baþarýsýzlýðýnýn
yorumlanmasýnda hekime yol gösterici olacaktýr. Bu
konuda baþka ülkelerde yapýlan çalýþma sonuçlarýnýn
ülkemizdeki üst solunum yollarýndaki aktif mikroorganizmalara ýþýk tutmasý zordur.

OMnin mikrobiyolojik etkenleri, timpanik zardan
timpanosentez veya ince iðne aspirasyonu ile alýnan
orta kulak efüzyon kültürleri ile belirlenmektedir.
Kültür için örnek almadaki zorluk nedeniyle klinisyenler
tarafýndan timpanosentez rutinde tercih edilmez. Bu
nedenle OM'da genellikle saðaltým ampirik olarak yapýlmaktadýr.12, 16 Uygun bir ampirik saðaltým için
patoloji ve mikrobiyolojinin bilinmesi gerekmektedir.
Ampirik saðaltýmdaki diðer bir sorun ise bakteri direncidir. Özellikle H. influenzae'nýn ampisiline ve S.
pneumoniae'nin penisiline direnci söz konusudur.12

SOM uzun süreli iþitme kaybýna yol açarak çocuðun
çevresi ile olan iletiþimini engellemektedir. Bu durum
çocuðun dil geliþiminin geri kalmasýna yol açmaktadýr.
Çocuðun çevresi ile iliþkisi azalýrken zeka geliþimi de
etkilenmektedir.12, 23 Bu nedenle tanýsý erken konulup
saðaltýmý yapýlmalýdýr.

Bu çalýþmada izole edilen iki M. catarrhalis beta laktamaz olumlu, üç H. Ýnfluenzae'da beta laktamaz olumsuz olarak saptanmýþtýr. H. influenzae'da penisilin ve
ampisilin direnci baþlýca beta laktamaz üretimine baðlý
olmakla beraber, daha az oranda penisilin baðlayan
proteinlerdeki deðiþikliklerle de oluþabilmektedir.
Türkiye'de yapýlan deðiþik araþtýrma sonuçlarýna göre
H. influenzae'daki ampisilin direnci %10-35, kloramfenikol direnci %3-15, trimetoprim-sülfametoksazol
(TMP-SM) direnci %2,5-49 arasýnda saptanmýþtýr.
Benzer bir durum M. catarrhalis için de geçerlidir.
Beta laktamaz üretimine baðlý olarak giderek artan
bir penisilin direnci ortaya çýkmýþtýr. Günümüzde
beta laktamaz üretimi %90-95'lere ulaþmýþtýr. M.

SONUÇ
Ýzole edilen bakterilerin ýrk ve etnik gruplara göre
izole edilme sýklýðýnýn farklý olduðu görülmektedir.
Çevresel koþullarýn, sosyoekonomik durumun ve ilaç
kullanma politikalarýnýn bunda etkili olduðu görülmektedir. SOM'lu hastalardan soyutlanan bakterilerde önemli bir direnç sorunu görülmese de yapýlan çalýþmalarda ülkemizde düþük/orta düzeyde direnç bildirilmektedir. Bakterilerin direnç oraný bölgelere göre deðiþse
de çalýþmamýzda antibakteriyel direnç hakkýnda saðlýklý
bir yorum yapmaya yetecek kadar bakteri soyutlanmamýþtýr.
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