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ÖZET

Gram-negatif basillerin son y›llarda giderek artan karbapenem direncinden esas olarak azalm›fl d›fl memb-
ran geçirgenli¤i sorumlu olmakla birlikte, metallo-beta-laktamaz (MBL) üreten sufllar bildirilmekte ve yeni MBL
enzimleri tan›mlanmaktad›r. Bu çal›flmada, son zamanlarda giderek artan imipenem (IMP) ve meropenem
(MEP) dirençli klinik izolatlar›m›zda MBL üretiminin yerini araflt›rmak ve bu enzimlerin varl›¤›n› ortaya koya-
bilecek iki fenotipik yöntemi test etmek amaçland›. 2004-2005 y›llar›nda hastanemiz klinik mikrobiyoloji labo-
ratuvar›na gönderilen çeflitli klinik örneklerden izole edilen IMP veya MEP dirençli 82 gram-negatif basilin ilk
izolatlar› çal›flmaya al›nd›. Her iki karbapeneme karfl› dirençleri E-test yöntemiyle minimum inhibitör konsant-
rasyonu (M‹K) bak›larak do¤ruland›. Bu sufllarda IMP-etilendiamintetraasetik asit (EDTA)/MEP-EDTA disk
yöntemi ve modifiye Hodge testi ile fenotipik olarak MBL varl›¤› araflt›r›ld›. EDTA disk yöntemi için Mueller-
Hinton agar besiyerinde IMP (10 µg) ve MEP (10 µg) diskleri ile bunlar›n 0.5 M EDTA solüsyonundan 930 µg
eklenen disklerinin inhibisyon zon çaplar› karfl›laflt›r›ld›. Modifiye Hodge testi için yüzeyine Escherichia coli
ATCC® 25922 suflunun McFarland 0.5’in 1/10 bulan›kl›¤›ndaki süspansiyonu ekilen Mueller-Hinton agar besi-
yerinde merkeze yerlefltirilen IMP diskinin dört bir kenar›ndan perifere do¤ru çizgi fleklinde test bakterileri
ekildi. Diskin etraf›ndaki inhibisyon zonunda çarp›kl›k veya “yonca” görünümü pozitif kabul edildi. Otuz alt›s›
trakeal aspirat, 20’si idrar, 11’i yara, 10’u kan ve di¤erleri de¤iflik materyallerden izole edilen 82 suflun 25’i
Pseudomonas spp., 45’i di¤er nonfermentatif gram-negatif basiller ve 12’si enterik gram-negatif basillerdi. Sufl-
lar›n 52’si modifiye Hodge testi ile pozitiflik verdi. Bunlar›n tamam›nda EDTA diskleri ile inhibisyon zonunda-
ki geniflleme ≥ 6 mm idi. IMP-EDTA ile 21, MEP-EDTA ile 18 suflta inhibisyon zonundaki geniflleme ≥ 6 mm
oldu¤u halde modifiye Hodge testi negatifti. Gram-negatif izolatlar›m›z›n önemli bir bölümünde karbapenem
direncinden MBL üretiminin sorumlu olabilece¤i düflünülerek bu sufllarda genotipik yöntemlerle MBL varl›¤›-
n›n do¤rulanmas› planland›. Bunun sonucuna göre EDTA disk yönteminin daha iyi yorumlanmas› mümkün ola-
cak ve bu fenotipik yöntemler tarama amaçl› kullan›larak MBL üreten gram-negatif basillerin yay›l›m›n›n ön-
lenmesi ve daha h›zl› infeksiyon kontrolü mümkün olacakt›r.
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Beta-laktam antibiyotiklere karşı direnç gelişme-
sinden sorumlu mekanizmalar içinde en önemlisi,
bakterilerin ürettiği beta-laktamaz enzimleridir. Kar-
bapenemler, bu beta-laktamazların hidrolizine karşı
stabil olmaları sebebiyle dirençli gram-negatif bakte-
rilerin yol açtığı infeksiyonların tedavisinde iyi bir se-
çenek olmuştur. Ancak son yıllarda karbapenemlere
karşı da, özellikle nonfermentatif gram-negatif basil-
ler arasında, artan bir direnç sorunu ortaya çıkmaya
başlamıştır[1-3]. 

Gram-negatif basillerin karbapenem direncinden
esas olarak azalmış dış membran geçirgenliği veya
efluks pompa sistemi sorumlu tutulmakla beraber,
beta-laktamazlar da dirençte rol alabilmektedir. Kar-
bapenemazlar; A sınıfı penisilinazlar, D sınıfı oksasi-
linazlar ve B sınıfı metallo-beta-laktamaz (MBL)’lar-
dan oluşurlar[1,4,5]. İlk olarak 1991 yılında Japon-
ya’da MBL (IMP-1) üreten Pseudomonas aerugino-
sa’nın bildirilmesinden sonra Japonya başta olmak
üzere çeşitli Asya ve Avrupa ülkelerinden gram-ne-
gatif basillerde, özellikle P. aeruginosa ve Acineto-
bacter baumannii suşlarında, yeni MBL (IMP, VIM,
GIM, SPM, SIM)’ler bildirilmiştir ve son yıllarda bun-
ların sayıları artarak dünya çapında yayılma göster-
mektedir[4-7]. MBL’lerdeki bu hızlı artış hem endişe

vermekte, hem de bu enzimlerin varlığını ortaya ko-
yacak testlerin geliştirilmesi konusunda ilgi uyandır-
maktadır. MBL aktivitesinin etilendiamintetraasetik
asit (EDTA) ve 2-merkaptopropionik asit (MPA) gibi
metal şelatörler ile inhibe olma özelliklerinden yarar-
lanılarak bu enzimleri erken tanıyabilecek tarama
amaçlı basit fenotipik yöntemler geliştirilmiştir. Bun-
lar imipenemli veya seftazidimli EDTA veya MPA
disklerini kullanan çift disk sinerji testi, Hodge testi,
seftazidim veya imipenemli EDTA kombine disk tes-
ti, MBL E-test ve imipenemli EDTA kullanan mikro-
dilüsyon testidir. 

Son zamanlarda giderek arttığını gözlemlediği-
miz imipenem (IMP) ve meropenem (MEP) dirençli
klinik izolatlarımızda MBL üretiminin prevalansını
araştırmak ve bu enzimlerin varlığını ortaya koyabi-
lecek iki fenotipik tarama yöntemini test etmek ve
karşılaştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 
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SUMMARY
Screening of Metallo-Beta-Lactamase (MBL) Producing Gram-Negative Isolates 
Resistant to Carbapenems by Imipenem-EDTA/Meropenem-EDTA Disk Method 

and by Modified Hodge Test 

Although outer membrane impermeability is mainly responsible for recently increasing carbapenem resis-
tance of gram-negative bacilli, metallo-beta-lactamase (MBL)-producing strains have been reported and new
MBL enzymes have been identified. In this study, screening of MBL-producing clinical isolates resistant to imi-
penem (IMP) and meropenem (MEP) and testing of two phenotypic methods to detect these enzymes were ai-
med. Eighty-two nonreplicative gram-negative isolates resistant to IMP and MEP from our clinical microbiology
laboratory from 2004 to 2005 were enrolled. Their resistance to carbapenems was confirmed by E-test. The
presence of MBL was screened phenotypically by IMP-EDTA/MEP-EDTA disk method and by modified Hodge
test. Inhibition zone diameters of IMP (10 µg) and MEP (10 µg) disks alone were compared with inhibition zo-
ne diameters of these disks in combination with 930 µg EDTA for EDTA disk method. For modified Hodge
test, test isolates were streaked from the edge of the IMP disk placed at the center of the Mueller-Hinton agar
plate inoculated with Escherichia coli ATCC® 25922 to the periphery of the plate. The presence of a distor-
ted inhibition zone was interpreted as positive. Of 82 isolates, 25 were Pseudomonas spp., 45 were other non-
fermentetive gram-negative bacilli and 12 were enteric gram-negative bacilli. Fifty-two isolates were positive
with modified Hodge test. All of them showed ≥ 6 mm widening of inhibition zones with EDTA disks. Twelve
and 18 isolates were negative with modified Hodge test despite of ≥ 6 mm widening of inhibition zones with
IMP-EDTA and MEP-EDTA disks, respectively. It is thought that MBL production is responsible for carbape-
nem resistance of a significant number of our gram-negative isolates and it is planned to confirm the presence
of MBL by genotypic methods. Thereby, it will be possible to interpret the EDTA disk method better and to
prevent the dissemination of MBL-producing gram-negative bacilli by using these phenotypic methods.
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len gram-negatif basillerden Bauer-Kirby disk difüz-
yon yöntemiyle “Clinical and Laboratory Standars
Institute (CLSI)” kriterlerine göre IMP ve/veya MEP
dirençli veya azalmış duyarlılığı olan suşların ilk izo-
latları bu çalışmaya alındı[8]. Bu süre içerisinde çalış-
maya aldığımız 82 izolatın 36’sı trakeal aspirat,
20’si idrar, 11’i yara, 10’u kan ve 5’i diğer [beyin
omurilik sıvısı (BOS), kateter ucu, kulak vb.] mater-
yallerden izole edildi. Bunların çoğunluğunu yoğun
bakım ünitesi (YBÜ)’nden gönderilen materyaller
oluşturdu. Suşlar klasik yöntemlerle identifiye edildi.
Çalışma gününe kadar izolatlar sütlü besiyerinde -
20°C’de saklandı. 

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri

CLSI önerilerine göre disk difüzyon yöntemiyle
IMP (10 µg) veya MEP (10 µg) diskleri (Oxoid) etra-
fındaki inhibisyon zon çapları < 16 mm olan gram-
negatif suşlar (≤ 13 mm dirençli, 14-15 mm orta de-
recede duyarlı) çalışmaya alındı. Bu suşlardaki di-
renç, E-test yöntemi (AB Biodisk, İsveç) ile IMP ve
MEP için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)
tespit edilerek (MİK değeri ≤ 4 µg/mL duyarlı, 8
µg/mL orta derecede duyarlı, ≥ 16 µg/mL dirençli)
doğrulandı. Tüm suşların karbapenem duyarlılıkları
her iki yöntemle de uyumlu sonuçlar verdi (tüm suş-
ların MİK değerleri > 4 µg/mL). Kontrol suşu olarak
Escherichia coli ATCC® 25922 ve P. aeruginosa
ATCC® 27853 kullanıldı. 

MBL Aktivitesinin Belirlenmesi

Karbapenemlere dirençli veya azalmış duyarlılığı
olan suşların karbapenemaz ve MBL üretimi modifi-
ye Hodge testi ve IMP-EDTA/MEP-EDTA disk yön-
temi ile tarandı[9,10].

IMP-EDTA/MEP-EDTA Disk Yöntemi

Öncelikle EDTA stok solüsyonu hazırlandı. Bu-
nun için, 1000 mL distile suda 186.1 g disodyum
EDTA.2H2O (Sigma chemicals, Almanya) çözdürüle-
rek 0.5 M EDTA solüsyonu elde edildi ve NaOH ile
pH 8.0’e ayarlandı. Otoklavlanarak sterilize edildi.
Test suşları CLSI’nın önerdiği disk difüzyon yönte-
minde olduğu gibi Mueller-Hinton agar plağının yüze-
yine ekildi. Plağa ikişer adet IMP (10 µg) ve MEP (10
µg) diskleri yerleştirildi. Disklerin birer tanesine 5 µL
(930 µg) 0.5 M EDTA solüsyonu eklenerek kombine
diskler (10 µg/930 µg) oluşturulmuş oldu. 35°C’de
16-18 saatlik inkübasyondan sonra zon çapları ölçül-
dü (Resim 1). Her iki karbapenem diskleri için ayrı
ayrı etraflarındaki zon çapları ile bu disklerin EDTA
ile kombine edildiği disklerin etrafındaki zon çapları
arasındaki fark her bir suş için kaydedildi. 

Modifiye Hodge Testi

E. coli ATCC® 25922 suşunun McFarland 0.5’in
1/10 bulanıklığındaki süspansiyonu hazırlanarak
Mueller-Hinton agar plağının yüzeyine disk difüzyon
yönteminde olduğu gibi ekildi. Plağın merkezine
IMP diski (10 µg) yerleştirildi. Test suşları, bu diskin
dört bir kenarından perifere doğru çizgi ekimi şeklin-
de öze ile ekildi. 35°C’de 16-18 saatlik inkübasyon-
dan sonra diskin etrafındaki inhibisyon zonunda çar-
pıklık veya yonca görünümü pozitif olarak kabul
edildi (Resim 2,3). 

BULGULAR

Çalışmaya alınan 82 izolatın 25’i Pseudomonas
spp., 45’i Pseudomonas dışı diğer nonfermentatif
gram-negatif basiller, dördü Citrobacter spp., dördü
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Resim 1. İmipenem-EDTA ve meropenem-EDTA
disk yöntemi. 

Resim 2. Modifiye Hodge testi pozitif olan iki izolat. 



Enterobacter spp., üçü Klebsiella spp., biri Serra-
tia spp. idi. 

İzolatların 52 (%63)’si modifiye Hodge testi ile
pozitif idi. Modifiye Hodge testi pozitif ve negatif
olan izolatların IMP diski ile IMP-EDTA diski arasın-
daki inhibisyon zon farkları Şekil 1’de, MEP diski ile
MEP-EDTA diski arasındaki inhibisyon zon farkları
Şekil 2’de görülmektedir. Bunlar incelendiğinde,
modifiye Hodge testi pozitif olan izolatların tamamı-
nın her iki karbapenem için de EDTA diskleri ile 6
mm ve üzerinde inhibisyon farkı oluşturduğu görül-
dü. Ne var ki, modifiye Hodge testi negatif olduğu

halde 21 izolat IMP-EDTA disk testi ile, 18 izolat ise
MEP-EDTA ile 6 mm ve üzerinde inhibisyon farkı
oluşturdu (Tablo 1). 

Daha önce Yong ve arkadaşları ile Pitout ve arka-
daşlarının yapmış oldukları çalışmalarda polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) ile MBL ürettiği tespit edilen
P. aeruginosa ve A. baumannii suşları, EDTA ilave-
si ile ≥ 7 mm inhibisyon zon farkı yaratmışlar ve
IMP-EDTA disk testi için “≥ 7 mm inhibisyon zonun-
da genişleme” pozitiflik kabul edilmiştir[11,12]. Bu
sonuçlar referans alınarak, çalışmamızda kullanılan
her üç testin pozitifliği karşılaştırıldı (Tablo 2). Psö-
domonas suşlarının 4 (%16)’ü modifiye Hodge testi
ile, 14 (%56)’ü IMP-EDTA disk testiyle, 15 (%60)’i
MEP-EDTA disk testi ile pozitiflik verdi. Nonfermen-
tatif gram-negatif basillerin 40 (%89)’ı modifiye Hod-
ge testi ile, 43 (%96)’ü IMP-EDTA ve MEP-EDTA
disk testleri ile pozitiflik verdi. Enterobacteriaceae
suşlarının 8 (%67)’i her üç test ile de pozitiflik verdi. 

Psödomonas suşlarına kıyasla nonfermentatif
gram-negatif basil ve Enterobacteriaceae izolatların-
da, modifiye Hodge testine kıyasla EDTA kombine
disk testiyle ve IMP-EDTA diskine kıyasla MEP-EDTA
diski ile daha fazla sayıda fenotipik olarak MBL-po-
zitifliği saptandı. 

Çalışmaya aldığımız bu karbapenem dirençli 82
izolatımızın 67 (%82)’si aynı zamanda siprofloksasi-
ne, 75 (%91)’i gentamisine, 67 (%82)’si amikasine
dirençli veya orta duyarlı saptandı. 
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Resim 3. Modifiye Hodge testi ile pozitiflik.

Şekil 1. Modifiye Hodge testi pozitif ve negatif olan
izolatların imipenem diski ile imipenem-EDTA disk-
leri arasındaki inhibisyon zon farklarının dağılımı.
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Şekil 2. Modifiye Hodge testi pozitif ve negatif
olan izolatların meropenem diski ile meropenem-
EDTA diskleri arasındaki inhibisyon zon farklarının
dağılımı. 
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TARTIŞMA

Yaşamı tehdit eden ciddi infeksiyonlarda ve çok-
lu ilaç direnci gösteren gram-negatif bakterilerin yol
açtığı infeksiyonlarda karbapenem grubu antibiyotik-
ler son seçenek durumunda olduğu için karbapenem
direncinin ayrı bir önemi vardır. Direnç oranları ve
dirençten sorumlu olabilecek olası enzimler her ülke
ve merkeze göre değişiklikler göstermekle birlikte
her merkez için değişmeyen bir gerçek, oranların yıl-
lar içinde artmakta olduğudur[6]. 

Çeşitli çalışmalarda P. aeruginosa kökenlerinde
IMP ve MEP’ye %0’dan %37’ye kadar değişen
oranlarda direnç gözlenirken, Enterobacteriaceae’la-
rın klinik kökenleri arasında IMP direnci nadirdir ve
bunların %95’inin IMP’ye duyarlı olduğu gösteril-
mektedir[13-17]. Karbapenem grubu antibiyotiklere
karşı farklı mekanizmalarla direnç gelişebilmektedir,
ki bunlar bakteri dış membran proteinlerinde deği-
şiklik sonucu geçirgenliğin azalması, karbapenemin
efluks pompaları ile dışarı pompalanması, AmpC ti-
pi beta-laktamazların aşırı üretimi ve karbapenemaz
üretimidir[18,19].

Genel olarak IMP ve MEP duyarlılığının birbirine
parallel olduğu kabul edilmekte ve CLSI tarafından
da her iki karbapenemin antibiyogram değerlendiril-
mesinde birbirini temsil edebileceği önerilmektedir.
Bal ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, gram-negatif
bakterilerde MEP ve IMP duyarlılıklarını eşit oranlar-
da bulmuşlardır[20]. Ancak, farklı porin veya pompa-
efluks sistemleri nedeniyle IMP ve MEP birbirinden
bağımsız duyarlılıklara sahip olabilirler. 

Plazmidik MBL’ler son birkaç yılda dünya gene-
linde hızlanan yayılmaları ile gündemde yer tutmak-
tadır[4]. Özellikle, nonfermentatif gram-negatif basil-
lerde IMP veya VIM tipi MBL’lerin yayılması iki ne-
denle epidemiyolojik risk oluşturur. Birincisi, MBL’ler
sadece karbapenemlere değil, tüm beta-laktamlara
direnç oluşturabilir ve beraberinde taşınabilen diğer
direnç genleriyle aminoglikozidlere ve florokinolonla-
ra karşı da çoklu direnç gösterebilirler. İkincisi, IMP
veya VIM tipi enzimleri kodlayan genler sıklıkla hare-
ketli elemanlar üzerinde taşındıklarından farklı suşlar
arasında horizontal olarak yayılabilirler[21]. 

Tedavilerinde karbapenem antibiyotiklerin tercih
edildiği infeksiyonlarda etkeni izole etmek kadar et-

Flora 2007;12(4):176-184180

Sarı H, Özer S, Gençer S, Batırel A, Balkan İİ, Karagöz G.

Karbapenemlere Dirençli Gram-Negatif Basil İzolatlarında İmipenem-
EDTA/Meropenem-EDTA Disk Yöntemi ve Modifiye Hodge Testi ile

Metallo-Beta-Laktamaz (MBL) Varlığının Araştırılması

Tablo 1. Modifiye Hodge testi pozitif ve negatif olan izolatlar arasında IMP-EDTA ve MEP-EDTA diskleri ile
≥ 6 mm ve < 6 mm inhibisyon farkı oluşturanların dağılımı

IMP-EDTA disk testi MEP-EDTA disk testi
Modifiye Hodge testi ≥ 6 mm < 6 mm ≥ 6 mm < 6 mm

• Pozitif (n= 52) 52 0 52 0

• Negatif (n= 30) 21 9 18 12

IMP: İmipenem, MEP: Meropenem, EDTA: Etilendiamintetraasetik asit.

Tablo 2. Pseudomonas spp. ve NFGN basil izolatlarında modifiye Hodge testi ile IPM-EDTA ve MEP-EDTA
disk testlerinin sonuçlarının karşılaştırılması

IMP-EDTA MEP-EDTA
Modifiye Hodge testi disk testi pozitifliği* disk testi pozitifliği*

• Pseudomonas spp. (n= 25) Pozitif (n= 4) 4 2

Negatif (n= 21) 10 13

• NFGN (n= 45) Pozitif (n= 40) 38 39

Negatif (n= 5) 5 4

• Enterobacteriaceae (n= 12) Pozitif (n= 8) 8 8

Negatif (n= 4) 0 0

*İnhibisyon zon farkı ≥ 7 mm,
IMP: İmipenem, MEP: Meropenem, EDTA: Etilendiamintetraasetik asit, NFGN: Nonfermentatif gram-negatif.



kenin karbapenemaz ve MBL üretimini basit ve gü-
venilir bir laboratuvar metoduyla tespit etmek de
önem kazanmaktadır. Ne var ki, genişlemiş spekt-
rumlu beta-laktamaz (GSBL)’larda olduğu gibi CLSI
kriterlerine göre izolatlarda MBL üretimini tespit et-
mede geçerli bir fenotipik metod henüz oluşturulma-
mıştır. Ancak çift disk sinerji testi, IMP-EDTA kom-
bine disk testi, MBL E-test, modifiye Hodge testi gi-
bi çeşitli yöntemleri kullanan çalışmalar yapılmakta
ve sonuçlar PCR sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır.
Bu çalışmaların bazıları olumlu sonuçlar verirken,
bazılarında yalancı pozitifliğin yüksek olduğu görül-
mektedir. Tabi ki, farklı ülkelerde farklı MBL preva-
lanslarının bu sonuçlar üzerindeki etkisi büyüktür. 

Arakawa ve arkadaşları, 1999 yılında Japon-
ya’da yaptıkları bir çalışmada, IMP-1 tipi MBL üre-
ten gram-negatif bakterilere biri seftazidim (CAZ) di-
ğeri ise bir MBL inhibitörü içeren iki disk kullanarak
çift disk sinerji testi uygulamışlardır. İki-MPA ve ED-
TA gibi thiol bileşikleri içeren diskler kullanılmış ve
CAZ diski ile aralarında merkezden merkeze 1-2.5
cm mesafe bırakılarak antibiyogram plağına yerleşti-
rilmiştir. IMP-1 üreten suşlarda CAZ diski ile thiol bi-
leşiği içeren diskin arasındaki inhibisyon zonu daha
genişlemişken, serin beta-laktamaz üreten suşlarda
ise inhibisyon zonlarının şeklinde belirgin bir değişme
görülmemiştir. Bu testin özgüllük ve duyarlılığı PCR
analizleriyle kıyaslanabilir nitelikte bulunmuştur [22].
Lee ve arkadaşlarının Kore’de yaptıkları bir çalışma-
da, IMP-1 ve VIM-2 ürettiği bilinen Pseudomonas
ve Acinetobacter suşlarında çift disk sinerji testleri
için IMP-EDTA, CAZ-MPA, CAZ-sodyum merkap-
toasetik asit (SMA) kullanılmıştır. MBL saptanmasın-
da Pseudomonas suşları için EDTA diskleri daha iyi,
Acinetobacter suşları için MPA ve SMA diskleri da-
ha iyi bulunmuştur. EDTA + SMA diskleri, hem Pse-
udomonas hem de Acinetobacter suşları için ED-
TA, MPA ve SMA disklerine göre daha iyi etkinlik
göstermiştir[10]. Oh ve arkadaşları, iki çeşit substrat-
inhibitör kombinasyonlarını (CAZ-MPA ve IMP-ED-
TA) karşılaştırmış ve IMP-EDTA kullanan disk difüz-
yon testinin, VIM-2 üreticilerini saptamada yüksek
düzeyde duyarlı ve özgül olduğunu bulmuşlardır[23]. 

Jesudason ve arkadaşları, karbapenemaz ve
MBL üretimini tespit etmede EDTA çift disk sinerji
testini, modifiye Hodge testine göre daha duyarlı
bulmuşlardır[24]. Lee ve arkadaşları da, MBL üreten
Pseudomonas ve Acinetobacter suşlarında modifi-
ye Hodge testinin duyarlılığını %100, özgüllüğünü
%88, EDTA-disk sinerji testinin duyarlılığı ve özgül-
lüğünü %100 olarak saptamışlardır[9]. Modifiye

Hodge testi basit bir yöntem olmasına rağmen nadir
yalancı pozitiflikleri rapor edilmiştir. IMP diskine ve-
ya Mueller-Hinton agara çinko sülfat ilavesiyle bu
durum engellenebilmektedir [24].

Kore’de MBL üreten P. aeruginosa izolatlarının
mikrodilüsyon testi ile IMP MİK’leri, EDTA ve 1,10-
phenanthroline karışımının varlığında dört kat veya
daha fazla azalırken MBL üretmeyen suşlarda hiçbir
etki gözlenmemiştir[25]. 2002 yılında İngiltere’de ya-
pılan bir çalışmada, EDTA veya MPA varlığında IMP
veya CAZ MİK’in azaltılması temeline dayanan E-
test yöntemi farklı substrat ve inhibitörlerle çalışıl-
mış; EDTA’nın daha iyi bir MBL inhibitörü olduğu,
IMP-EDTA’nın CAZ-EDTA stripinden daha iyi so-
nuç verdiği ve duyarlılığının %94, özgüllüğünün
%95 olduğu saptanmıştır[26].

Yan ve arkadaşları, Tayvan’da üç fenotipik yön-
temi karşılaştırdıklarında MPA çift disk sinerji meto-
dunun kombine disk ve E-teste göre en duyarlı yön-
tem olduğunu saptamışlardır. Kombine disk yöntemi
ise EDTA içeren ve içermeyen beta-laktam diskleri-
nin verdiği zonların karşılaştırılmasına dayanmakta-
dır. En iyi sonuçlar, Pseudomonas spp. ve A. ba-
umannii için IMP ile elde edilmiştir. Kombine disk
metodu %86.7 duyarlı bulunmuştur. E-test metodu
IMP-EDTA stripleri kullanılarak uygulanmış ve bu
test yalnızca IMP’ye dirençli MBL-pozitif suşları
%36.7 duyarlılık ile saptamıştır[27]. 

Tüm bu çalışma verilerinden görüldüğü gibi, yön-
temler arasındaki ufak detaylar sonuçları oldukça et-
kileyebilmektedir. Genel olarak; CAZ’a göre IMP’nin
daha iyi bir substrat olduğu, MBL inhibitörleri içinde
EDTA’nın daha başarılı sonuçlar verdiği söylenebilir.
MPA’nın uçucu ve toksik olması da kullanımından
kaçınmayı gerektirebilir. Bu fenotipik yöntemler ara-
sında da çift disk sinerji testi daha iyi görünmekle
birlikte, diskler arasındaki mesafenin doğru ayarlan-
ması gerekmektedir. Bu yüzden çalışmamızda, çift
disk sinerji testi yerine kombine disk yöntemi ve ba-
sit olduğu için modifiye Hodge testi kullanılmıştır. İn-
hibitör olarak da hazırlanması kolay olan EDTA ter-
cih edilmiştir. Diskteki EDTA miktarının belirlenme-
si için Yong ve Pitout’un çalışmaları referans alına-
rak 930 µg EDTA kullanılmıştır[11,12].

Yong ve arkadaşları, çoğunluğu VIM-2 üreten
MBL-pozitif Pseudomonas ve Acinetobacter izolat-
larında IMP-EDTA disk metodunu test etmiş, 750 ve
1000 µg EDTA içeren farklı iki kombine disk hazır-
lamışlardır. 750 µg EDTA içeren diskin kullanıldığı
yöntem tüm MBL üreten psödomonasları ayırt ede-
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bilmiş ve Acinetobacter spp. için duyarlılığı ve öz-
güllüğü sırasıyla %95.7 ve %91 olarak bulunmuştur.
Pseudomonas spp.’de tüm MBL-pozitif izolatlar,
EDTA eklendiğinde ≥ 7 mm inhibisyon zonunda ar-
tış göstererek MBL-negatif izolatlardan iyi bir şekilde
ayrılmıştır. Tek başına kombine diskin inhibisyon
zonlarının büyüklüğünün de yararlı olduğu gösteril-
miş, MBL-pozitif izolatlarda IMP-EDTA disklerinin
inhibisyon zonları ≥ 17 mm iken MBL-negatif izolat-
larda ≤ 14 mm tespit edilmiştir. Bu çalışmada IMP-
EDTA disk metodunun basit ve oldukça duyarlı oldu-
ğu, özgüllüğünün Pseudomonas spp. için mükem-
mel, Acinetobacter spp. için iyi olduğu görülmekte-
dir[12]. 

Pitout ve arkadaşları, MBL üreten P. aeruginosa
izolatlarını tespit etmek için bir EDTA disk tarama
testi geliştirmişlerdir. IMP ve MEP disklerinin tek ba-
şına ve 930 µg EDTA ile kombinasyonunda, inhibis-
yon zon çapları belirlenmiş ve bu testin MBL E-test
ile kıyaslanabilir olduğu görülmüştür. PCR ile blaVIM
ve blaIMP genlerine sahip izolatlarda MEP-EDTA disk
tarama testi %100 duyarlılık, %97 özgüllük gösterir-
ken, IMP-EDTA disk testi %96 duyarlılık ve %91 öz-
güllük göstermiştir. 930 µg EDTA varlığında ≥ 7 mm
zon çapında artış MBL varlığı için pozitif test olarak
kabul edilmiştir. Bu çalışma, MEP’i substrat olarak
kullanan yayınlanmış ilk fenotipik tanı yöntemini kul-
lanmıştır. MEP’in EDTA ile kombine edilmesinde
IMP’den daha iyi bir substrat olduğunu göstermekte-
dir[11]. Bizim çalışmamızda MEP-EDTA kombine dis-
ki kullanılmıştır. Pseudomonas spp.’de MEP-EDTA
daha duyarlı gibi görünmekle birlikte, birbirlerine al-
ternatif olabilecekleri söylenebilir. 

Franklin ve arkadaşları, IMP (10 µg) diskine 292
µg EDTA ilavesiyle oluşturdukları kombine diskleri
kullanarak inhibisyon zon çapında > 4 mm artışı po-
zitif kabul etmiş ve genotipik olarak MBL üretimi
doğrulanan suşlarda duyarlılığı %100 ve özgüllüğü
%98 olarak göstermişlerdir [28].

Bu fenotipik yöntemlerin sonuçlarını değerlendi-
rirken, o merkezlerdeki MBL tiplerini ve prevalans-
larını da dikkate almak gerekir. IMP tipi MBL’ler
1997 yılına kadar Japonya ile sınırlı kaldıktan sonra
Avrupa ülkelerinde de saptanmaya başlamıştır. VIM
tipi MBL’ler Avrupa orijinli olmakla birlikte, bugüne
kadar 20 ülkeden bildirilmiştir. SPM enzimi Brezil-
ya’da, GIM ise Almanya’da sınırlı kalmıştır. Japon-
ya’da 1998-2002 yılları arasında bütün bölgelerde
artan karbapenem direnci ve her merkezde en az bir
MBL olgusu gözlenmiştir [29]. Lee ve arkadaşları, P.
aeruginosa izolatlarının %11’inin IMP’ye dirençli ol-

duğunu ve dirençli izolatlar arasında %8.7’sinin
MBL ürettiğini göstermişlerdir[30]. Kore’de 28 has-
taneyi kapsayan çok merkezli bir çalışmada ise
IMP’ye duyarlı olmayan 387 Pseudomonas spp.’nin
%11.4’ünde ve 267 Acinetobacter spp.’nin
%14.2’sinde MBL üretimi ortaya konmuştur. Bu
suşların esas olarak yoğun bakım ünitesi (YBÜ) izo-
latı olmaları ve blaIMP-1 ve blaVIM-2 genlerine sahip
olmaları dikkati çekmektedir. Çalışmaya katılan has-
tanelerin %61’inde MBL üreten suşlar tanımlanmış-
tır[31]. Bir başka çalışma ile Polonya’da 151 IMP’ye
dirençli P. aeruginosa suşunun 11’inde sık görülme-
yen VIM-4 tipi MBL saptanmış ve P. aeruginosa
suşlarında endemik hale geldiği ortaya konmuş-
tur[32]. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır.
Genotipik çalışma ile bir Klebsiella pneumoniae ve
bir P. aeruginosa suşunda VIM-5 bulunmuş-
tur[33,34]. Türkiye’de MBL prevalansını yansıtan
uluslar arası yayınlanmış iki çalışma bulunmaktadır.
Ne yazık ki, bunlar sadece fenotipik yöntemleri kul-
lanmışlardır. Altoparlak ve arkadaşları, Erzurum’da
karbapenemlere dirençli 40 P. aeruginosa ve A. ba-
umannii suşunun IMP-EDTA kombine disk yöntemi
ile 22 (%55)’sinde pozitiflik bulmuşlardır. IMP-EDTA
disk testini değerlendirirken Yong ve arkadaşlarının
çalışmasını referans alarak kombine diskin etrafında-
ki zon çapının ≥ 17 mm olmasını pozitif, ≤ 14 mm
olmasını negatif kabul etmişlerdir [35]. Toraman ve
arkadaşları, Elazığ’da karbapenemlere dirençli 52 P.
aeruginosa izolatının 15 (%29)’inde, 24 A. ba-
umannii suşunun 5 (%21)’inde MBL E-test ile MBL
üretimini tespit etmişlerdir [36].

Bizim çalışmamızda, karbapeneme dirençli 82
izolatın 52 (%63)’si modifiye Hodge testi ile pozitif-
lik vermiştir. Psödomonas suşlarına kıyasla psödo-
monas dışı nonfermentatif gram-negatif basillerde
pozitiflik daha fazla saptanmıştır. Yirmi beş psödo-
monas suşunun %12’si modifiye Hodge testi ile,
%52’si IMP-EDTA disk testi ile, %60’ı MEP-EDTA
disk testi ile; 45 nonfermentatif gram-negatif basil
izolatının %89’u modifiye Hodge testi ile, %96’sı
IMP-EDTA ve MEP-EDTA disk testleri ile; Entero-
bacteriaceae izolatlarının %67’si her üç test ile de
pozitiflik vermiştir.

EDTA kombine diskleri ile tespit edilen pozitiflik
oranının, özellikle psödomonas izolatlarımızda, mo-
difiye Hodge testi pozitifliğinden daha yüksek bulun-
masını P. aeruginosa’da karbapenem girişinden so-
rumlu Zn-bağımlı OprD pompasında EDTA’nın etki-
si ile açıklamak mümkündür. Bu yüzden, psödomo-
nas suşlarında EDTA testi güvenilir olmayabilir. 
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Gram-negatif izolatlarımızın önemli bir bölümün-
de yalancı pozitiflikler olsa da, azımsanmayacak
oranda karbapenem direncinden MBL üretiminin
sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu vardığımız
sonuçların doğrulanması için genotipik yöntemlerle
MBL varlığının ortaya konması gerekmekte ve bu
çalışma planlanmaktadır. 

Son yıllarda yeni ortaya çıkmakta olan MBL’lerin
hızla yayılması ve CLSI standartlarına göre değerlen-
dirilen duyarlılık testlerinde bunların karbapenemle-
re duyarlı görülebilmesi nedeniyle, GSBL için oldu-
ğu gibi MBL üretimini de ortaya koyacak daha iyi
standardize edilmiş ve değerlendirme kriterleri belir-
lenmiş fenotipik testlere gereksinim vardır. Genoti-
pik doğrulaması yapılmış suşlarda daha farklı yön-
temlerle benzeri fenotipik çalışmaların yapılması bu
kriterlerin belirlenmesine ışık tutacaktır. 
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