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ÖZET

Hastanemizin yo¤un bak›m ünitelerinde yatmakta olan hastalardan izole edilen 102 Pseudomonas aerugi-
nosa izolat›na karfl› meropenemin in vitro etkinli¤i makrodilüsyon yöntemi ile araflt›r›lm›flt›r. Meropeneme di-
rençli bulunan dokuz P. aeruginosa izolat›n›n alkali lizis miniprep yöntemiyle yap›lan plazmid analizlerinde s›-
ras›yla > 100, 90, 35, 28, 4.5, 4.3, 4, 2.3, 2, 1, 0.7 kb a¤›rl›¤›nda 11 farkl› plazmid tesbit edilmifltir. Ortak ve
replikatif plazmidler pürifiye edilerek transformasyon ve konjugasyon yöntemleri ile meropenem direncini ta-
fl›y›p tafl›mad›klar› araflt›r›lm›flt›r. P. aeruginosa izolatlar›ndaki meropenem direncinin al›c› bakterilere aktar›l-
mas› mümkün olmam›flt›r. Bu nedenle izolatlardaki meropenem direncinin kromozomal kaynakl› veya kromo-
zoma entegre transpozonlar arac›l›¤›yla oldu¤u düflünülmüfltür.
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SUMMARY

Evaluation of Resistance Mechanisms to Meropenem in 

Pseudomonas aeruginosa Isolates

In vitro efficacy of meropenem was investigated in 102 Pseudomonas aeruginosa isolates, which were iso-
lated from patients in the intensive care unit of our hospital, using macrodilution method. Nine P. aerugino-
sa isolates were found to be resistant to meropenem. Plasmids were isolated by alkali lysis miniprep method.
Plasmids identified were > 100, 90, 35, 28, 4.5, 4.3, 4, 2.3, 2, 1, 0.7 kb in size. Common and replicative plas-
mids were purified and whether they transmitted meropenem resistance or not, was investigated by trans-
formation and conjugation methods. It was not possible to transfer meropenem resistance to recipient bac-
teria. Therefore, we presumed that meropenem resistance was either chromosomal or by way of chromo-
somally integrated transposons.
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P. aeruginosa çoğu antimikrobiyal ajana doğal
direnci nedeniyle klinik olarak önemli bir patojendir.
İmipenem ve meropenem gibi karbapenemler P. ae-
ruginosa’ya karşı güçlü bir antibakteriyel etkiye sa-
hiptir. Antibakteriyel etkinlik ve klinik önem taşıyan
tüm beta-laktamazlara karşı dayanıklılıkları, karbape-
nem antibiyotikleri tüm diğer beta-laktam antibiyo-
tiklerden ayıran özellikleridir. Ancak son zamanlarda
klinik kaynaklardan meropeneme dirençli P. aerugi-
nosa’ların izole edildiği bildirilmektedir[1,2]. Dış
membran proteini D2'nin eksikliği ve beta-laktamaz
aktivitesinin, karbapenemlere karşı direnç gelişimin-
de rol oynadığı bildirilmektedir[1,3,4]. Gram negatif
bakterilerde biyokimyasal olarak birbirinden farklı ve
beta-laktam antibiyotiklere dirençten sorumlu
50'den fazla beta-laktamaz rapor edilmiştir[5,6]. He-
men hemen tüm gram negatif bakterilerde kromo-
zomal beta-laktamazlar üretilmektedir. 1983'lerden
bu yana plazmid kontrolündeki beta-laktamazlar ra-
por edilmektedir. Bu enzimlerin her biri diğerinden
ve kromozomal beta-laktamazlardan farklıdır[5]. 

Gram negatiflerde çok çeşitte beta-laktamaz bu-
lunduğundan ve bunlar plazmid kontrolünde sentez-
lenebildiğinden çok kısa sürede direnç yayılması gö-
rülmektedir. Bir çok antibiyotiğe karşı yapılan beta-
laktamazlar, kromozomal veya plazmid kaynaklı
olup olmadıklarına, hidrolizasyon spektrumlarına ve
inhibitörlere duyarlılıklarına göre sınıflara ayrılmış-
tır[7,8]. En son sınıflandırma Ambler tarafından yapıl-
mış ve burada tüm beta-laktamazlar olmasa bile bir
çoğu aminoasit dizilerine göre A, B, C, D sınıflarına
ayrılmıştır[9]. 

Plazmid kaynaklı A grubu beta-laktamazlar TEM-1,
TEM-2 ve SHV enzimleridir. TEM-1 beta-laktamazı-
nı kodlayan plazmidler P. aeruginosa'da nadir görül-
mektedir. SHV ve TEM-2 grubu beta-laktamaz kod-
layan plazmidler ise TEM-1'e göre çok daha nadir
görülmektedir. Gram negatif bakterilerde TEM ve
SHV dışında kalan ikincil A grubundaki PSE-1 ve
PSE-4 enzimleri P. aeruginosa'da en sık bulunan
ikincil enzimlerdir. Bu enzimler kromozoma entegre
olmuş transpozon kontrolündedir ve yayılmaları gen
geçişinden çok klonal yayılmaya bağlıdır. D grubun-
da bulunan plazmid kontrolündeki beta-laktamazlar
bir çok bakteride bulunmasına karşın Pseudomo-
nas’larda nadirdir[5,9]. 

Bu çalışmada yeni kullanıma giren bir karbape-
nem olan meropeneme karşı P. aeruginosa suşların-
da gelişen direncin kaynağını araştırmak amaçlan-
mıştır. 

MATERYAL ve METOD

Bakteriler

Çalışmada, hastalarımızdan hastane infeksiyonu
etkeni olarak izole ettiğimiz 102 P. aeruginosa izo-
latı ve P.aeruginosa ATCC 27853 kalite kontrol su-
şu kullanıldı. 

Antimikrobiyal Ajanlar ve MIC Saptanması

Meropenem ham maddesi liyofilize olarak Zene-
ca firmasından, seftazidim, siprofloksasin ve amika-
sin enjektabl flakonlar olarak piyasadan temin edildi.
MIC değerleri Muller Hinton Broth (pH: 7.2) kulla-
nılarak NCCLS kriterlerine göre broth makro dilüs-
yon yöntemiyle saptandı. Değerlendirmede; mero-
penem için MIC değeri olarak ≥ 16 µg/mL dirençli,
8 µg/mL orta duyarlı ve ≤ 4 µg/mL duyarlı, seftazi-
dim için ≥ 32 µg/mL dirençli, 16 µg/mL orta duyar-
lı ve ≤ 8 µg/mL duyarlı, siprofloksasin için ≥ 4
µg/mL dirençli, 2 µg/mL orta duyarlı ve ≤ 1 µg/mL
duyarlı, amikasin için ≥ 64 µg/mL dirençli, ≤ 16
µg/mL duyarlı olarak kabul edildi. 

Beta-laktamaz Saptanması

Meropenem dirençli ve konjugasyon için kullanı-
lacak P. aeruginosa izolatlarının beta-laktamaz tayi-
ni sefinaz diski (Becton-Dickinson, ABD) kullanılarak
gerçekleştirildi. Disklerin kalite kontrolü beta-lakta-
maz pozitif S. aureus ATCC 29213 suşu ve beta-
laktamaz negatif Haemophilus influenzae ATCC
10211 suşları ile yapıldı[10]. 

Plazmid İzolasyonu

Bakterilerin plazmid DNA'ları alkali lizis minip-
rep metoduyla elde edildi ve ağırlıkları rölatif migras-
yon eğrisine göre hesaplandı[11,12]. Kontrol bakteri-
si olarak bölümümüzde daha önce pUC 18 ile trans-
forme edilmiş JM 83 Escherichia coli suşu kullanıl-
dı. 

Klinik izolatlardan miniprep yoluyla elde edilen
plazmidlerin meropenem direnci taşıyıp taşımadıkla-
rı transformasyon ve konjugasyon yöntemi ile araş-
tırıldı.

Transformasyon

Plazmidlerde meropenem direnç genini saptaya-
bilmek amacıyla klasik CaCl2 metoduyla transfor-
masyon işlemi uygulandı[13]. Bu amaçla alıcı bakteri
olarak E. coli JM 83 suşu kullanıldı. Kompetan ha-
le getirilen E. coli JM 83, %0.8 agaroz jelden saf-
laştırılan plazmidlerle ayrı ayrı transformasyon işle-
mine tabi tutuldu. İşlem sonunda elde edilen bakteri
solüsyonlarından 200 µL alınarak meropenemli Lu-
ria Bertani (LB) agar plaklarına ekim yapıldı ve
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37˚C'de 24 saatlik inkübasyondan sonra dirençli ko-
loni gelişip gelişmediği kontrol edildi. Kontrol çalış-
ması aynı anda ve aynı işlemler uygulanarak pUC
18 ile yapıldı.Transformasyon kontrol çalışmasında
plaktaki koloni sayısı 0.1 mL'lik ekimde minumum
5000 koloni olarak kabul edildi.

Konjugasyon

Konjugasyon işlemi daha önceden tanımlandığı
şekilde yapıldı[14-16]. Özetle meropenem duyarlılığı
olan ancak başka bir antibakteriyel ajana karşı di-
rençli klinik izolatların konjugasyon sonucu merope-
neme de direnç kazanıp kazanmadıklarına bakıldı.
Bu amaçla meropeneme duyarlı siprofloksasin, sef-
tazidim ve amikasine dirençli P. aeruginosa izolatla-
rı kullanıldı. Bakterilerin konjugasyon işlemi LB
broth içinde 37˚C'de bir saat bekletilerek gerçekleş-
tirildi. Örnekler daha sonra meropenem + seftazi-
dim (32 µg/mL-128 µg/mL), meropenem + siprof-
loksasin (32 µg/mL-16 µg/mL) ve meropenem +
amikasin (32 µg/mL-128 µg/mL), içeren LB agar
plaklarına ekilerek 37˚C'de 24 saatlik inkübasyona
bırakıldı. 

BULGULAR

İncelenen 102 klinik izolattan, dokuz adet P.ae-
ruginosa'nın meropeneme karşı MIC değeri direnç-
li olarak saptandı. Konjugasyon amacıyla kullanıla-
cak ikinci antibiyotik seçimi için bu bakterilerin du-
yarlılık testleri yapıldığında sonuç olarak ikisi siprof-
loksasine, ikisi seftazidime, biri amikasine duyarlı,
geri kalan dört P. aeruginosa ise tüm antibiyotiklere
karşı dirençli bulundu. 

İncelenen ve konjugasyon için kullanılan P. aeru-
ginosa suşlarının tümü beta-laktamaz aktivitesi bakı-
mından pozitifti.

Transformasyon işleminin 2 kez, konjugasyon iş-
leminin de 3 kez tekrarlanmasına rağmen P. aerugi-

nosa izolatlarındaki meropenem direncinin ortak ve
replikatif plazmidlerle alıcı bakterilere aktarılamadığı
görüldü. Resim 1’de meropenem dirençli P. aerugi-
nosa izolatlarının agaroz jelde ayrılmış plazmidleri,
Tablo 1’de direnç ve plazmid profilleri gösterilmek-
tedir.

Elde edilen plazmid ağırlıkları rölatif migrasyon
eğrisine göre sırasıyla yaklaşık olarak > 100, 90,
35, 28, 4.5, 4.3, 4, 2.3, 2,1,0.7 kb büyüklüğünde
bulunmuştur (23 kb ağırlığındaki bantlar kromozo-
mal kaynaklı olduğundan değerlendirilmemiştir).

TARTIŞMA

Yeni bir antibiyotik olarak kullanıma sunulan me-
ropenemin plazmid ya da genomik olarak kodlanmış
beta-laktamaz üreten P. aeruginosa suşuna karşı
mükemmel bir etkinliğe sahip olduğu bildirilmekte-
dir[5,17,18]. Bununla beraber son zamanlarda klinik
kaynaklardan meropenem dirençli P. aeruginosa
izolatlarının izole edildiği bildirilmektedir[1]. 

Son yapılan çalışmalarda karbapenemlere karşı
direnç gelişiminde, dış membran proteini D2 kaybı
kadar kromozomal beta-laktamazların da önemli rol
oynadığı saptanmıştır[1,19,20]. Livermore[4] bir çalış-
masında, beta-laktamazı olmayıp D2 porinleri bulu-
nan bakterilerdeki karbapenem duyarlılığını, porini
ve beta-laktamazı olmayan bakterilerin karbapenem
duyarlılığı ile hemen hemen aynı bulmuştur. Aynı ça-
lışmada beta-laktamaz aktivitesi göz önüne alınmak-
sızın D2 porini bulunan bakterilerin meropenem
MIC’lerini 0.12-0.25 µg/mL olarak saptarken beta-
laktamaz oluşturan ancak D2 porin ihtiva etmeyen-
lerde MIC değerlerini öncekine göre 8-16 kat fazla
bulmuştur. Yurdumuzda yapılan bir araştırmada Kay-
gusuz ve arkadaşları[20], çalıştıkları 7 P. aeruginosa
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Resim 1. P. aeruginosa suşlarından izole edilen plazmid-
lerin %0.8 agaroz jeldeki görünümleri (SM: Size Marker,
rakamlar klinik izolatları göstermektedir)

Tablo 1. İzole edilen P. aeruginosa izolatlarında
plazmid profilleri

Bakteri Yaklaşık plazmid 
büyüklüğü (kb)

• P. aeruginosa (76) 90-4.3

• P. aeruginosa (42) -

• P. aeruginosa (B2) > 100-35

• P. aeruginosa (126) 4.3-1

• P. aeruginosa (44) 90-4.5-2-0.7

• P. aeruginosa (32) 4.5-2.3-1

• P. aeruginosa (24) 28-4

• P. aeruginosa (18) 4.3

• P. aeruginosa (228) 90

23
9.4
6.5
4.3

2.3
2

23
9.4
6.5
4.3
2.3
2

18  228   SM(kb)24   32   44  126  B2  42  76  SM(kb)



suşunun 5'inde D2 porin yokluğu saptamış ve bun-
ların da 2'sini meropeneme dirençli bulmuşlardır. Di-
ğer yandan yapılan başka bir araştırmada, merope-
nemin P. aeruginosa'nın saflaştırılmış porinlerinden
yeniden oluşturulmuş lipozom membranlarından
diffüze olabildiği gösterilmiştir[21].

Günümüze kadar plazmid kaynaklı birçok beta-
laktamaz bildirilmesine karşın bunların sefamisinleri
ve karbapenemleri hidrolize edemedikleri belirlen-
miştir[3,5,22]. Ancak P. aeruginosa'da karbapenemi
hidrolize eden plazmid kaynaklı bir beta-laktamaz
Watanabe ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir[23].
Daha sonra Nordman ve arkadaşları bunun çinko
bağlayan bir enzim olduğunu göstermişlerdir[24].
Plazmid kontrolündeki çinkolu beta-laktamazlara Ja-
ponya dışında hiçbir ülkede rastlanmamıştır[9].

Kromozomal kaynaklı beta-laktamazların en
önemlisi Sınıf I enzimi olup P. aeruginosa'da görül-
mektedir. Meropenem bu enzime karşı oldukça da-
yanıklıdır[5].

Bu çalışmada meropeneme dirençli P. aerugino-
sa izolatlarında konjugasyon veya transformasyon
yoluyla direnç geçişi gösterilememiştir. Bugüne ka-
dar Japon araştırmacılar dışında meropenemi hidro-
lize eden plazmid kaynaklı bir beta-laktamaz bildiril-
mediği ve plazmid kontrolündeki beta-laktamazların
P.aeruginosa’da nadir görüldüğü göz önüne alındı-
ğında, bizim izolatlarımızda saptanan meropenem
direncinin kromozomal veya kromozoma entegre
transpozonlar aracılığıyla olduğu düşünülebilir. Diğer
taraftan karbapenem direncinde, D2 porin kaybının
önemli bir faktör olduğu bilindiğinden, çalışmamızda
kullandığımız izolatlarda bu tür bir direncin varlığı
düşünülebilir. Bu nedenle benzeri direnç gelişimi me-
kanizmalarının ortaya konabilmesi için daha ileri ça-
lışmalar yapılmasının gerekli olduğu inancındayız.
Literatür bilgilerimize göre P. aeruginosa izolatların-
daki meropenem direncinin kaynağı ile ilgili çalışma-
lar tüm dünyada devam etmektedir.
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