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Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen 
karbapenemaz aktivitesi gösteren çoklu ilaç 
dirençli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında 
metallo-beta-laktamaz üretiminin araştırılması
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ÖZET
Pseudomonas aeruginosa izolatlarında karbapenem direnci tüm dünyada 
artış göstermektedir. Karbapenem direnci temelde ya antimikrobiyal ajanın 
düşük düzeyde birikmesi ya da efluks pompası enzimlerinin salınımının 
artmasına bağlıdır. Günümüzde, direncin bazı durumlarda metallo-beta-
laktamaz (MBL) üretimiyle de geliştiği tespit edilmiştir. Haziran 2006-Ocak 
2010 tarihleri arasında, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi 
yoğun bakım üniteleri hastalarından gönderilen klinik örneklerden izole 
edilen 58 imipenem ve meropenem dirençli tekrarlamayan P. aeruginosa 
izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. İzolatların tanımlanması ve antimikrobiyal 
duyarlılıklarının belirlenmesi konvansiyonel teknikler ve PhoenixTM 100 
otomatize sistemi (Becton Dickinson, ABD) kullanılarak yapılmıştır. P. 
aeruginosa izolatlarında MBL varlığının araştırılması için Modifiye Hodge 
testi (MHT), MBL çift-disk sinerji (ÇDS) yöntemi, kombine disk testi (KDT) 
ve MBL E-test kullanılmıştır. Bütün izolatlarda MHT negatif tespit edilmiştir. 
ÇDS, KDT ve MBL E-test yöntemleriyle izolatların hiçbirinde MBL aktivitesi 
saptanmamıştır. Bu nedenle hastanemizde izole edilen P. aeruginosa 
izolatlarında karbapenem direncinin MBL varlığından kaynaklanmadığı 
düşünülmektedir. Bu sonucun çalışılan izolat sayısının az olması ile de ilişkili 
olabileceği unutulmamalıdır. Diğer karbapenem direnç mekanizmalarının 
araştırılması için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Metallo-beta-laktamaz, P. aeruginosa, çift-disk sinerji 
testi, MBL E-test, kombine disk testi

ABSTRACT
Screening of the production of metallo-beta-lactamases in multidrug-
resistant Pseudomonas aeruginosa isolates existing carbapenemaze 
activity from Intensive Care Units.
The prevalence of carbapenem resistance among Pseudomonas aeruginosa 
has been increasing worlwide. Carbapenem resistance is mainly due to 
either reduced level of drug accumulation or increased expression levels of 
the pump efflux. Recently, the resistance was determined to be occasionally 
due to the production of metallo-beta-lactamases (MBL). From June 2006 
to January 2010, 58 imipenem and meropenem resistant, non-recurring 
isolates of P. aeruginosa from clinical samples of intensive care units 
patient of the Training Hospital of Gulhane Military Medical Faculty, Turkey 
were included in the study. Identification and antimicrobial susceptibility 
test of the isolates were performed by using the conventional methods and 
PhoenixTM 100 Instrument (Becton Dickinson, USA). Modified Hodge test 
(MHT), double-disk synergy (DDS) method, combined disk test (CDT) and 
MBL E-test were used to screen MBLs. MHT was negative for all isolates. 
None of these isolates showed MBL activity by DDS test, CDT and MBL 
E-test methods. For this reason, it is thought to be that the carbapenem 
resistance was not due to metallo-beta-lactamase in our strains. It should 
be considered that, the small sample size could lead this result. Further 
studies are needed to detect the other mechanism of resistance against 
carbapenems.

Key words: Metallo-beta-lactamases, P. aeruginosa, double-disc synergy 
test, MBL E-test, combined disk test

Giriş
Pseudomonas aeruginosa özellikle yoğun bakım 

ünitelerinde çeşitli enfeksiyonlardan sorumlu fırsatçı 
patojenlerden biridir. Son on yıl içerisinde uygunsuz 
antibiyotik kullanımının, çeşitli antibiyotiklere 
dirençli izolatların ortaya çıkmasında önemli bir 
faktör olduğu ve bu durumun dünya genelinde 
önemli bir sorun oluşturduğu düşünülmektedir (1). 
Özellikle hastane ortamındaki P. aeruginosa izolatları 
çoklu antimikrobiyal ajanlara direnç gelişmesine 
neden olan hem kromozomal hem de kazanılmış 
çok yönlü direnç mekanizmalarına sahiptir (2). P. 
aeruginosa izolatlarında antibiyotik direnci genellikle, 
OprD porinlerinin kaybından kaynaklanan membran 
geçirgenliğinin bozulması (3), mikroorganizmanın 
sitoplazmik membranında bulunan aktif effluks 
pompa sistemindeki değişiklikler (4) ve enzimatik 
inaktivasyon [beta-laktamaz (AmpC beta-laktamaz), 
GSBL (PER-1, OXA, TEM-24), metallo- betalaktamaz 
(MBL), aminoglikozid modifiye eden enzimler] (5,6) 
ile kazanılır. Beta-laktamaz enzimlerinin asıl etki 
mekanizması olan amid bağını parçalayabilme özelliği 
dışında MBL süperailesinde bulunan enzimlerin 
tiyolester, fosfodiester ve sulfirik ester bağlarını 
da yıkabilme özelliği vardır (7). MBL’ler, Ambler 
sınıflaması içerisinde sınıf B’de yer alan ve diğer 
beta-laktamazlardan farklı olarak aktif bölgelerinde 
Zn+2 iyonu bulunan enzimlerdir. Dolayısıyla bu 
enzimler terapotik beta-laktam inhibitörlerinden 
etkilenmezken EDTA gibi bir metal şelatoru ile 
inaktive olurlar. Bu enzimlerin en önemli özelliği 
monobaktamlar dışında tüm beta-laktamları ve bu 
arada karbapenemleri de hidroliz edebilmeleridir 
(8). MBL’lerin mobil DNA elementlerinde taşınan 
genlerle kodlanması Enterobacteriaceae ailesi, P. 
aeruginosa ve Acinetobacter türlerinin dahil olduğu 
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gram-negatif patojenler arasında yayılmasına neden 
olmaktadır (7). Bu çalışmada hastanemiz yoğun 
bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilmiş 
karbapenem dirençli P. aeruginosa izolatlarında MBL 
varlığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem
Çalışmaya Haziran 2006-Ocak 2010 tarihleri 

arasında arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim 
Hastanesi bünyesindeki Yoğun Bakim Üniteleri 
(YBÜ)’den gönderilen kültür örneklerinden izole edilen 
58 P. aureginosa izolatı dahil edilmiştir. Laboratuvara 
gönderilen klinik örnekler Eosine-Methylen Blue 
(EMB) agar ve % 5 kanlı agara ekilerek 37°C’de 
24 saat inkübasyona bırakıldı. Üreyen kolonilerin 
oksidaz ve katalaz aktivitesi, koloni morfolojisi, özgül 
aromatik koku ve kanlı agarda hemoliz oluşturma 
özellikleri değerlendirildi. P. aeruginosa olduğu 
düşünülen mikroorganizmaların tanımlanması ve 
antibiyogramı, BD Phoenix 100 (Becton Dickinson, 
ABD) otomatize sistem ile yapıldı. BD Phoenix 100 
(Becton Dickinson, ABD) ile karbapenem (imipenem, 
meropenem) direnci saptanan suşlarda imipenem ve 
meropenem direnci, Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) ölçütleri temel alınarak disk 
difüzyon testi ile çalışıldı (9). Karbapeneme dirençli 
P. aeruginosa suşlarının 9 antibiyotiğe (seftazidim, 
piperasilin/tazobaktam, piperasilin, gentamisin, 
siprofloksasin, amikasin, imipenem, meropenem, 
kolistin) in-vitro direnç durumları belirlendi. En az 
3 farklı antibiyotik grubuna direnç veya orta düzey 
duyarlılık gösteren izolatlar çoklu ilaç dirençli olarak 
değerlendirildi (10). İmipenem ve meropenem için 
minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK) değerleri 
E-test (AB Biodisk, İsvec) yöntemi kullanılarak 
tespit edilip CLSI kriterlerine göre değerlendirildi.
(9). MBL varlığı Modifiye Hodge testi (MHT), Çift-
disk sinerji (ÇDS) testi, Kombine disk testi (KDT) ve 
MBL E-test (AB bioMerieux, İsveç) yöntemleri ile 
araştırıldı (Şekil1). Modifiye Hodge testi için E.coli 

ATCC 25922 suşunun 0,5 McFarland bulanıklık 
standardındaki süspansiyonunun triptik soy buyyon 
ile 1/10 bulanıklığındaki süspansiyonu hazırlanarak 
Mueller-Hinton agar plağının (Salubris, Turkiye) 
yüzeyine yayıldı. Plağın merkezine imipenem diski 
(10 μg) (Oxoid, İngiltere) yerleştirildi. Test suşları, 
bu diskin dört bir kenarından perifere doğru çizgi 
halinde ekildi. 370C’de 16-18 saatlik inkübasyondan 
sonra diskin etrafındaki zonda meydana gelen 
inhibisyonun pozitif olarak değerlendirilmesi 
planlandı (11). Kombine disk testinde bakterilerin 
0.5 Mc Farland bulanıklığında süspansiyonu Mueller-
Hinton agar (Salubris, Türkiye) plaklarına yayıldı. Plak 
içerisine iki tane imipenem (10 μg) diski aralarındaki 
uzaklık 22 mm olacak şekilde yerleştirildi. İmipenem 
disklerinden bir tanesinin üzerine daha önceden 
hazırlanmış olan 0,5 M EDTA solüsyonundan 10 μl 
eklendi. 37°C’de 18–20 saat inkübasyon sonunda 
inhibisyon zon çapları ölçüldü. EDTA solüsyonunun 
eklendiği imipenem/EDTA diskinin inhibisyon zonu 
tek başına imipenem diski zon çapından ≥7 mm ise 
MBL pozitif olarak kaydedilmesi planlandı (12). Çift-
disk sinerji testinde imipenem dirençli P. aeruginosa 
suşunun bir gecelik inkübasyon sonrası elde edilen 
kültür süspansiyonu 0.5 McFarland bulanıklılığında 
hazırlanarak Mueller-Hinton Agar (Salubris, Türkiye) 
plağının üzerine yayıldı. Plak yüzeyi kuruduktan 
sonra 10 μg imipenem diski yerleştirildi. Diskin 
15-20 mm ötesine 10 μl, 0.5 M EDTA emdirilmiş 
disk yerleştirildi. Bir gecelik inkübasyondan sonra 
inhibisyon zonundaki düzensizleşmelerin olmasının 
MBL pozitifliği olarak değerlendirilmesi planlandı 
(11) MBL E-testinde çalışılacak bakteri kökenlerinin 
0,5 McFarland bulanıklığında süspansiyonu 
Mueller-Hinton agar (Salubris, Türkiye) plaklarına 
yayıldı. MBL E-test stripleri (AB bioMerieux, İsvec) 
plak üzerine yerleştirildi. Etüvde 18–20 saatlik 
inkübasyondan sonra imipenem-EDTA MİK değeri 
ve imipenem MİK değeri not edildi. İmipenem/
İmipenem-EDTA MİK değerleri oranlandığında 8 kat 

Şekil 1. A: “Modifiye Hodge Testi”; B: E-test yöntemi; C: Çift disk sinerji testi; D: Kombine disk sinerji testi

A B C D
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ve üzerinde bir değer elde edilmesinin MBL pozitifliği 
olarak değerlendirilmesi planlandı (13).

Bulgular

Çoklu ilaç direnci gösteren 58 P. aeruginosa izolatının 
26’sı (%44,8) yara, 11’i (%18,9) yanık materyali, 10’u 
(%17,2) kan, 6’sı (%10,3) solunum yolu, 3’ü (%5,1) 
idrar ve 2’si (%3,4) katater kültüründen izole edilmiştir. 
Yapılan her dört testle de izolatların hiçbirinde 
MBL varlığı gözlemlenmemiştir. Çalışmaya dahil 
edilen 58 klinik izolatın 37’si (%63,8) seftazidime, 
38’i (%65,5) piperasilin/tazobaktama, 43’ü (%74,1) 
piperasiline, 46’sı (%79,3) gentamisine, 50’si (%86,2) 
siprofloksasine ve yedisi (%12,1) amikasine dirençli 
bulunmuştur (Tablo 1). İzolatların antimikrobiyal 
ilaç direnci profilleri Tablo 2’de gösterildiği gibidir. 

Tartışma

Fırsatçı bir patojen olan P. aeruginosa immünkomp-
romize kişilerde enfeksiyon kaynaklı mortalitenin 
en önemli nedenidir (14). P. aeruginosa ile enfekte 
olan hastaların fatalite oranları gram-negatif 
herhangi bir başka ajanla enfekte hastalara göre 
daha yüksektir (15). Hastanede uzun süre yatmak ve 
bu süre içerisinde kateter ya da mekanik ventilatör 
gibi invaziv girişimlere maruz kalmak, yoğun bakım 
ünitelerini P. aureginosa yayılımı için oldukça elverişli 
yerler haline getirmektedir (16). 

Pseudomonas aeruginosa yapısal özellikleri gereği 
çok çabuk direnç geliştirebilen bir bakteridir. 
Yanlış ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, direnç 
gelişimini arttıran en önemli etkenlerden olup 
hastanelerdeki yoğun antibiyotik baskısı da bu 
dirençli suşların seçilmesine yol açmaktadır. Özellikle 
son on yıl içerisinde çoklu ilaç direnci sergileyen P. 
aeruginosa suşlarının artması, bu bakterilerle oluşan 
enfeksiyonların tedavilerinde sorun yaşanmasına 
neden olmaktadır (17). 

Pseudomonas suşlarında beta-laktam antibiyotiklere 
karşı direnç gelişimine sıklıkla beta-laktamaz 
enzimleri ve bunlar arasında da özellikle metallo-
beta-laktamaz enzimi neden olmaktadır (18,19). MBL 
enzimi, invitro olarak aztreonam dışında bütün beta 
laktam antibiyotikleri hidrolize etmekle beraber beta-
laktamaz inhibitörlerinden etkilenmez (19). MBL’ler 
diğer karbapenem direnç mekanizmalarının aksine, 
plazmidlerle kolayca yayılma yeteneğine sahiptirler 
(13). Ayrıca MBL enzimi bulunan P. aeruginosa 
suşlarıyla gelişen enfeksiyonlardaki mortalite 
oranının, MBL enzimi bulunmayanlara göre anlamlı 
şekilde yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da 
mevcuttur (20). Bütün bu nedenlerden ötürü MBL 
varlığının saptanması önemlidir.

Karbapenem direnci kodlayan genlerin PCR 
ile saptanması güvenilir olmakla birlikte rutin 
uygulamada zor ve pahalı bir yöntemdir (21). Bu 
nedenle basit ve ucuz yöntemler tarama amaçlı 
kullanılmaktadır. Çalışmada MBL varlığını göstermek 
için MHT, kombine disk testi, çift-disk sinerji testi ve 
MBL E-test (AB bioMerieux, İsvec) kullanılmıştır. 

Dünya genelinde karbapenem dirençli P. aureginosa 
izolatlarında MBL bulunma sıklığını Gales ve ark.
(1) %34.8, Migliavacca ve ark. (18) % 15, Rodrigues 
ve ark. (16) %5 olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde bu 
oranı Sesli-Çetin ve ark. (22) %40, Aktaş ve ark. (23) 
%31.5, Fidan ve ark. (19) %5 olarak saptarken Öztürk 
ve ark. (17) ile Gençer ve ark. (24)’nın yaptıkları 

Tablo II. Antimikrobiyal direnç profilleri.

AMC: Amikasin,CAZ: Serftazidim, CİP: Siprofloksasin,GEN: Gentamisin,
İMP: İmipenem, MER: Meropenem, PRL: Piperasilin, TZP:Piperasilin/
tazobaktam

Tablo I. Karbapenem dirençli izolatların diğer antibiyotiklere 
direnç durumları.

Antibiyotik Direnç(%)

Amikasin 12.1 

Gentamisin 79.3

Piperasilin 74.1

Piperasilin/tazobaktam 65.5

Seftazidim 63.8

Siprofloksasin 86.2

İzolatlara karşı dirençli bulunan antibiyotikler İzolat sayısı

GEN,İMP,MER 1

CİP,İMP,MER 6

GEN,CİP,İMP,MER 3

GEN,CİP,CAZ,İMP,MER 2

GEN,CAZ,PİP,İMP,MER 1

AMC,GEN,CİP,CAZ,İMP,MER  3

CİP,CAZ,TZP,PİP,İMP,MER 4

AMC,GEN,TZP,PİP,İMP,MER 1

GEN,CİP,TZP,PİP,İMP,MER 1

AMC,GEN,CİP, TZP,PRL,İMP,MER 1

AMC,GEN,CİP,CAZ,PRL,İMP,MER 3

GEN,CİP,CAZ,TZP,PRL,İMP,MER 16

AMC,GEN,CİP,CAZ,TZP,PRL,İMP,MER 16

Toplam 58
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çalışmalarda MBL tespit edilememiştir. Çalışmamızda 
MBL varlığını göstermek amacıyla yapılan dört farklı 
testin hiçbirinde MBL aktivitesine rastlanmamıştır. 

Karbapenem dirençli P. aeruginosa izolatlarının 
farklı grup antimikrobiyal ajanlara duyarlılığında 
azalma olduğu bildirilmektedir (25). Bratu ve ark.’nın 
çalışmasında tüm izolatlarda %5 olan amikasin 
direncinin imipenem dirençli izolatlarda %13’e, 
seftazdim direncinin %23’ten %49’a, piperasilin-
tazobaktm direncinin %17’den %35’e, siprofloksasin 
direncinin %46’dan %89’a yükseldiği bildirilmektedir 
(25). Üstün’ün yaptığı çalışmada (26), karbapenem 
duyarlı P. aeruginosa izolatlarında %1 olan amikasin 
direncinin karbapenem dirençli suşlarda %61.3’e, 
seftazidim direncinin %21.3’den %89.3’e, piperasilin 
direncinin %20’den %96’ya, gentamisin direncinin 
%28’den %93.3’e, siprofloksasin direncinin %9’dan 
%60’a arttığı tespit edilmiştir. Bizim izolatlarımızın 
tümü imipenem dirençli olup diğer ajanlara direnç 
yüzdeleri şu şekilde bulunmuştur. Ellisekiz izolatın 
37’si (%63,8) seftazidime, 38’i (%65,5) piperasilin/
tazobaktama, 43’ü (%74,1) piperasiline, yedisi 
(%12,1) amikasine, 46’sı (%79,3) gentamisine ve 
50’si (%86,2) siprofloksasine dirençli bulunmuştur. 
Çalışmamızda tüm izolatlar imipenem dirençli 
olduğundan, karbapenem duyarlı ve dirençli izolatlar 
arasında diğer antimikrobiyal ajanlara karşı ilaç 
direncindeki değişiklikler incelenememiştir. Bununla 
beraber yukarıda yapılan çalışmalarla benzer şekilde 
imipenem dirençli suşlardaki yüksek antibiyotik 
direnç oranı dikkat çekmektedir. Amikasin bu 
çalışmada en etkili ajan olarak saptanmıştır (58 
izolatın 51’i amikasine duyarlı) bunu seftazidim 
(21/58) ve piperasilin/tazobaktam (20/58) takip 
etmektedir. 

İzolatlarımızda MBL varlığına rastlanmaması 
karbapenem direncinin MBL aktivitesinden 
kaynaklanmadığı düşündürmektedir. Bu sonucun 
çalışılan izolat sayısının az olması ile de ilişkili 
olabileceği unutulmamalıdır. Karbapenem direnç 
etkeni diğer mekanizmaların da araştırılması için 
daha kapsamlı ve ileri çalışmalara ihtiyaç olacaktır.
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