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ÖZET

Giriş: Acinetobacter baumannii suşlarında metallo-beta-laktamaz (MBL) üretimi ve genlerin belirlenmesi, direnç genlerinin hastane or-
tamında diğer bakteri türlerine aktarılma olasılığının önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, hastaların kan kültürlerinden izole
edilen A. baumannii suşlarında fenotipik yöntemlerle MBL üretiminin ve pozitif bulunan suşlarda IMP-1 ve VIM-1 tipi genlerin varlığı-
nın araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: Kan kültürlerinden izole edilen ve Microscan Walkaway (Dade Behring, West Sacramento, CA, USA)  otomatize
sistemle A. baumannii olarak tanımlanan 100 suş çalışmaya alınmıştır. Tür düzeyinde tanımlama kanlı agarda hemoliz özellikleri, “Eo-
sin Methylene Blue” agarda laktoza etkileri, katalaz, oksidaz ve indol reaksiyonları, 44°C’de üreyebilmeyle doğrulanmıştır. İzolatların
antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Kolistin duyarlılığını belirlemek için “British Society for Antimicrobial Che-
motherapy (BSAC)” kriterleri kullanılmıştır. İmipenem, meropenem, ampisilin-sulbaktam, sefoperazon-sulbaktam ve tigesiklin duyarlılık-
larının belirlenmesi için E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden) yöntemi kullanılmıştır. MBL enzimleri kombine disk difüzyon testi, Modifiye
Hodge testi (MHT) ve E-test yöntemiyle araştırılmıştır. Fenotipik yöntemler ile MBL tespit edilen suşlarda blaVIM-1 ve blaIMP-1 genlerinin
varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 100 izolatın 99’unda çoklu ilaç direnci saptanırken imipeneme ve meropeneme direnç oranı sırasıyla
%66 ve %76 olarak bulunmuştur. Kolistine karşı direnç saptanmazken, tigesiklin için minimum inhibitör konsantrasyonu 50 (MİK50) ve
minimum inhibitör konsantrasyonu 90 (MİK90) değerleri sırasıyla 1 ve 2 µg/mL olarak belirlenmiştir. Suşların %54’ünün imipenem/imi-
penem-EDTA, %59’unun meropenem/meropenem-EDTA kombinasyonu, %54’ünün MHT, %51’inin E-test yöntemiyle fenotipik olarak
MBL ürettiği, PCR ile 15 izolatta blaIMP-1 geni, üç izolatta blaVlM-1 geni varlığı gösterilmiştir. 

Sonuç: Bu çalışmada, fenotipik yöntemlerin her üçüyle de MBL pozitifliği tespit edilen 45 A. baumannii izolatının 18 (%40)’inde IMP-
1 ve VIM-1 tipi genlerin varlığı gösterilmiştir. MBL genlerinin gösterilmesi sadece A. baumannii suşlarında karbapenemlere dirence yol
açması açısından değil, aynı zamanda bu genlerin özellikle Enterobacteriaceae türlerine mobil genetik elemanlar aracılığıyla taşınma
potansiyeli yönünden de büyük önem taşımaktadır. MBL enzimlerinin yaygınlığını belirlemek amacıyla sürdürülecek etkin sürveyans
programları dirençli bakterilerin yayılmasını önlemekte faydalı olacaktır. 
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GİRİŞ

Karbapenemler dirençli gram-negatif bakteri in-
feksiyonlarının tedavisinde en etkin antibiyotiklerdir.
Son yıllarda bu ajanların yaygın olarak kullanılması
yüksek oranda karbapenem direnciyle karşılaşılma-
sına neden olmaktadır[1]. Karbapenemlere karşı di-
renç dışa atım pompaları, hücre duvarında yer alan
kanal yapılarındaki değişiklikler ve enzimatik hidro-
liz gibi pek çok farklı mekanizmalarla meydana gel-
mektedir[2]. Metallo-beta-laktamazlar (MBL) enzima-
tik direnç mekanizmalarının önemli örneklerinden
biridir. Monobaktamlar (aztreonam) dışında tüm be-
ta-laktam antibiyotiklere karşı dirence neden olur.
MBL’ler, Bush sınıflamasında fonksiyonel grup 3
veya Ambler sınıflamasında sınıf B’de yer alır. Ste-
notrophomonas maltophilia ve Aeromonas türle-

rinde ve bazı Bacteroides fragilis izolatlarında kar-
bapenem direncine yol açtığı uzun yıllar önce belir-
lenen MBL enzimleri üzerindeki çalışmalar, plazmid
aracılığıyla taşınan IMP türü MBL’lerin 1990 yılında
Pseudomonas aeruginosa’da tespit edilmesiyle yo-
ğunlaşmıştır[3]. Günümüzde IMP, VIM, SPM, GIM
ve NDM-1 tipi MBL’ler tanımlanmıştır. MBL enzim-
lerinin üretiminden sorumlu genler, integron üzerin-
deki hareketli gen kasetlerinde yer almakta ve fark-
lı gram-negatif bakteri türleri arasında hızla yayıla-
bilmektedir[4]. A. baumannii suşlarında MBL varlı-
ğının belirlenmesi, sadece bu suşlarla infekte hasta-
larda uygun tedavinin uygulanabilmesi için değil ya-
nı sıra direnç genlerinin hastane ortamında diğer
bakteri türlerine aktarılmasının önlenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. 
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SUMMARY
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Introduction: Detection of metallo-beta-lactamase (MBL) resistance genes in Acinetobacter baumannii strains is important due to
transfer of resistance genes to other bacteria in the hospital environment. The aim of this study was to investigate metallo-beta-lacta-
mases production in A. baumannii strains isolated from bloodstream infections and then to investigate IMP-1 and VIM-1 type genes in
positive strains using phenotypic methods.

Materials and Methods: A total of 100 strains isolated from blood cultures and identified as A. baumannii using the Microscan Wal-
kaway (Dade Behring, West Sacramento, CA, USA)  automated system were included in the study. The species identification was con-
firmed by hemolysis features on blood agar, lactose fermentation on Eosin Methylene Blue agar, catalase, oxidase, indole reactions, and
growth at 44°C. Antimicrobial susceptibility tests were performed by disk diffusion. Colistin susceptibility interpretation was performed
according to the British Society for Antimicrobial Chemotherapy criteria. Susceptibility test for imipenem, meropenem, ampicillin/sul-
bactam, cefoperazone/sulbactam, and tigecycline was performed by E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden). The MBL production was in-
vestigated with combined disk test, modified Hodge test (MHT), and E-test methods. The strains that were positive for MBL based on
phenotypic tests were investigated further for blaVIM-1 and blaIMP-1 by polymerase chain reaction (PCR). 

Results: Multidrug resistance was found in 99 of the 100 isolates included in the study, and the resistance rates for imipenem and me-
ropenem were found as 66% and 76%, respectively. Colistin resistance was not detected, and minimum inhibitory concentration 50
(MIC50) and minimum inhibitory concentration 90 (MIC90) for tigecycline were 1 and 2 µg/mL, respectively. MBL production was fo-
und to be 54% by imipenem/imipenem-EDTA combination, 59% by meropenem/meropenem-EDTA combination, 54% by MHT, and
51% by E-test. The blaIMP-1 and blaVlM-1 genes were detected in 15 and 3 of these strains by PCR, respectively. 

Conclusion: In this study, IMP-1 and VIM-1 type genes were shown in 18 of 45 A. baumannii strains of MBL as determined with three
phenotypic methods. This is a potential threat not only for causing resistance to carbapenems in A. baumannii strains but also for trans-
fer resistance to Enterobacteriaceae by mobile genetic elements. Effective surveillance programs for detection of MBLs are essential to
guide infection control programs in order to prevent further spread of resistant germs. 
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Bu enzimlerin aktif bölgelerinde Zn+2 iyonu taşı-
maları nedeniyle tanımlanmalarında bu iyona bağlana-
rak enzimi inaktive eden etilen diamin tetra asetik asit
(EDTA), 2- merkaptopropionik asit (MPA) ve sodyum
merkaptoasetik asit (SMA) gibi bileşikler kullanılır[5,6].
MBL üretimi fenotipik olarak imipenem EDTA/mero-
penem EDTA disk yöntemi, modifiye Hodge testi
(MHT), MBL E-test ve çift disk sinerji testiyle tespit edi-
lebilmektedir. MBL enzimlerinin tespit edilmesi için
“Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”ün
önerdiği fenotipik bir yöntem mevcut değildir[7]. Ülke-
mizde yapılan çeşitli çalışmalarda P. aeruginosa suşla-
rında VIM-5, Klebsiella pneumoniae’da VIM-1 ve En-
terobacter cloacae’de VIM-5 türü MBL’ler saptanmış-
tır. A. baumannii suşlarında MBL varlığını araştıran
çalışmalarda ise fenotipik testlerle yüksek oranda pozi-
tiflik saptanmasına rağmen polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR)’nun kullanıldığı çalışmalarda MBL enzimlerini
kodlayan genler tespit edilmemiştir[8-12].

Hastanemizde yapılan bir çalışmada A. bauman-
nii bakteremisinde hastaların prognozunu etkileyen
faktörler araştırılmış; 100 hastanın değerlendirildiği
bu çalışmada karbapenem direnci mortalite ile ilişkili
bulunmuştur[13].

Bu çalışmada, hastaların kan kültürlerinden izole
edilen A. baumannii suşlarında MBL üretiminin fe-
notipik yöntemlerle araştırılması ve pozitif bulunan
suşlarda IMP-1 ve VIM-1 tipi genlerin varlığının araş-
tırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Kan Kültürü Örnekleri

Şubat 2007-Mart 2008 tarihleri arasında Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Araştırma
ve Uygulama Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuvarına
gönderilen kan kültürlerinden izole edilen 100 A. ba-
umannii suşu çalışma zamanına kadar -70°C’de
stoklanarak mikrobankalarda saklanmıştır. Çalışmaya
her bir hastadan bir izolat dahil edilmiştir.

Bakterilerin Tanımlanması

Kan kültürü örneklerinden izole edilen suşlar Mic-
roscan Walkaway (Dade Behring, West Sacramento,
CA, USA) otomatize sistemiyle tanımlandıktan sonra
katalaz, oksidaz ve indol reaksiyonları, 44°C’de üreye-
bilme, kanlı agarda hemoliz özellikleri, Eosin Methylene
Blue (EMB) agarda laktoza etkileri değerlendirilmiştir.

Antibiyotik Duyarlılık Testleri

Disk difüzyon yöntemi: İzole edilen suşların ko-
listin (10 µg) (Oxoid, UK), levofloksasin (5 µg) (Oxoid,
UK), siprofloksasin (5 µg) (Becton Dickinson, USA),
amikasin (30 µg) (Becton Dickinson, USA), sefepim
(30 µg) (Becton Dickinson, USA), sefotaksim (30 µg)
(Becton Dickinson, USA), seftriakson (30 µg) (Becton
Dickinson, USA), gentamisin (10 µg) (Becton Dickin-
son, USA), tobramisin (10 µg) (Becton Dickinson,
USA), trimetoprim-sülfametoksazol (1.25/23.75 µg)
(Becton Dickinson, USA), piperasilin-tazobaktam
(100 µg/10 µg) (Becton Dickinson, USA), ampisilin-
sulbaktam (10 µg/10 µg) (Becton Dickinson, USA),
sefoperazon-sulbaktama (75 µg/30 µg) (Bioanalyse)
duyarlılıkları Mueller-Hinton agarda (Acumedia, Balti-
more) CLSI standartlarına göre Kirby-Bauer disk di-
füzyon yöntemiyle araştırılmıştır. Kolistin duyarlılığını
belirlemek için “British Society for Antimicrobial Che-
motherapy (BSAC)” kriterleri kullanılmıştır[14]. Kalite
kontrol için P. aeruginosa ATCC 27853 ve E. coli
ATCC 25922 suşları kullanılmıştır.

E-test yöntemi: İzolatların imipenem, merope-
nem, tigesiklin, sefoperazon-sulbaktam ve ampisilin-
sulbaktam antibiyotiklerine duyarlılıkları, minimum
inhibitör konsantrasyonu 50 (MİK50) ve minimum in-
hibitör konsantrasyonu 90 (MİK90) değerleri E-test
(AB BIODISK, Solna, Sweden) şeritleri kullanılarak
araştırılmıştır. MİK değerleri kriter alınarak CLSI’nın
standartlarına göre suşların duyarlılık durumları yo-
rumlanmıştır. CLSI’da sefoperazon/sulbaktam MİK
değeri belirtilmediği için sefoperazon MİK değeri, ti-
gesiklin için “Food and Drug Administration (FDA)”
tarafından önerilen MİK değeri kullanılmıştır[5,15].

Çoklu İlaç Direnci

Çoklu ilaç direnci, kısa süre önce yayınlanan uzla-
şı raporuna göre belirlenmiştir. A. baumannii suşları-
nın üç veya daha fazla antimikrobiyal grubundan bir
veya daha fazla antibiyotiğe dirençli olanları, çoklu
ilaca dirençli suş olarak tanımlanmıştır[16].

MBL Enzim Üretiminin Gösterilmesi

İmipenem/imipenem-EDTA, meropenem/
meropenem-EDTA içeren kombine disk yönte-
mi: İzolatlarda MBL enzimi varlığı imipenem/imipe-
nem-EDTA, meropenem/meropenem-EDTA içeren
disk yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Bakteri süspan-
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siyonu 0.5 McFarland bulanıklığında hazırlanarak Mu-
eller-Hinton agar içeren plak yüzeyine steril pamuklu
çubukla yayılmış ve ikişer adet imipenem (10 µg) ve
meropenem (10 µg) diski agar yüzeyine yerleştirilmiş-
tir. Disklerin birer tanesine 5 µL (930 µg) 0.5 M EDTA
solüsyonu eklenerek kombine diskler (10 µg/930 µg)
oluşturulmuştur. EDTA içeren diskin oluşturduğu inhi-
bisyon zonunun genişliğinin EDTA içermeyen diskin
genişliğinden 7 mm veya daha fazla olması MBL en-
zim varlığı açısından pozitif kabul edilmiştir. 

MBL E-test yöntemi: İzolatların MBL enzimi
üretip üretmediği imipenem (4-256 µg/mL)/imipe-
nem-EDTA (1-64 µg/mL) içeren E-test şeritleri kulla-
nılarak araştırıldı. İmipenemin EDTA ile birlikte test
edildiğindeki MİK değerinin, tek başına test edildiğin-
deki MİK değerine göre ≥ 3 dilüsyon azalması MBL
enzim varlığı açısından pozitif kabul edildi[17].

Modifiye Hodge Testi: E. coli ATCC 25922 su-
şunun McFarland 0.5’in 1/10 bulanıklığındaki süspan-
siyonu hazırlanarak Mueller-Hinton agar plağının yüze-
yine disk difüzyon yönteminde olduğu gibi ekilmiştir.
Plağın merkezine imipenem diski (10 µg) yerleştirilmiş-
tir. Test suşları, bu diskin dört bir kenarından perifere
doğru çizgi ekimi şeklinde öze ile ekilmiştir. 35°C’de
16-18 saatlik inkübasyondan sonra diskin etrafındaki
inhibisyon zonunda çarpıklık veya yonca görünümü
MBL enzim varlığı açısından pozitif kabul edilmiştir[5]. 

A. baumannii’nin blaVIM-1 ve blaIMP-1
Genlerinin PCR ile Araştırılması

DNA izolasyonu için izolatlar 37°C’de 18 Mueller-
Hinton buyyonda üretilmiştir. Suşların nükleik asit izo-
lasyonu QIamp DNA Mini Kiti (QIAGEN) kullanılarak,
önerilen prosedüre uygun çalışılmıştır. İzolatlarda bla-

VIM ve blaIMP genleri belirlenmesi için “inhouse” PCR
uygulanmıştır. PCR testinde blaVIM-1 geninin belirlen-
mesinde primer çifti (5’-AGT GGT GAG TAT CCG
ACA G-3’ ve 5’-ATG AAA GTG CGT GGA GAC-3’)
ve blaIMP-1 geninin belirlenmesi için primer çifti (5’-
CTA CCG CAG CAG AGT CTT TG-3’ ve 5’-AAC
CAG TTT TGC CTT ACC AT-3’) kullanılmıştır. PCR
ürünleri %1’lik agaroz jel elektroferezinde yürütülmüş-
tür. Örnekler 261 baz çifti (bç) uzunluğunda olan po-
zitif kontrol ile aynı bölgede bant verdiğinde blaVIM-1
geni, 578 bç uzunluğunda olan pozitif kontrol ile aynı
bölgede bant verdiğinde ise blaIMP-1 geni için pozitif
kabul edilmiştir[18-20] (Resim 1,2).

BULGULAR

Disk Difüzyon Yöntemi

Disk difüzyon yöntemiyle %100 ve %41 duyarlılık
oranları ile kolistin ve tobramisinin en etkili antibiyo-
tikler olduğu belirlenmiştir. İncelenen A. baumannii
suşlarının antibiyotik duyarlılık oranları sırasıyla; imi-
penem %38, meropenem %24, ampisilin-sulbaktam
%17, sefoperazon-sulbaktam %31, piperasilin-tazo-
baktam %1, sefepim %15, sefotaksim %1, seftriak-
son %1, gentamisin %11, amikasin %14, levofloksa-
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Resim 1. Jel elektroforez sisteminde blaVlM-1 geni-

nin incelenmesi. 10. Moleküler büyüklük belirteci
(Fermentas, USA); 9. Pozitif kontrol; 8. Negatif
kontrol; 4, 6, 7. Pozitif izolat; 5. Negatif izolat.

Resim 2. Jel elektroforez sisteminde blaIMP-1 geni-

nin incelenmesi. 1, 10. Moleküler büyüklük belirte-
ci (Fermentas, USA); 9. Pozitif kontrol; 8. Negatif
kontrol; 4, 5, 6, 7. Pozitif izolat; 2, 3, Negatif izolat.



sin %8, siprofloksasin %3 ve trimetoprim-sülfame-
toksazol %12 olarak bulunmuştur. 

E-test Yöntemi

İzole edilen A. baumannii suşlarının imipenem,
meropenem, ampisilin-sulbaktam, sefoperazon-sul-
baktam, tigesiklin için MİK50 ve MİK90 değerleri ile
MİK aralıkları ve duyarlılık oranları Tablo 1’de göste-
rilmiştir. E-test yöntemiyle suşların %34’ünün imipe-
neme, %24’ünün meropeneme, %100’ünün tigesik-
line, %31’inin sefoperazon-sulbaktama, %17’sinin
ampisilin-sulbaktama duyarlı olduğu belirlenmiştir.
Suşların 40’ında tigesiklin MİK’i ≤ 0.5 µg/mL, 45’in-
de MİK 1 µg/mL ve 15’inde MİK 2 µg/mL olarak bu-
lunmuştur. Suşların imipenem, meropenem, ampisi-
lin-sulbaktam, sefoperazon-sulbaktama duyarlılık so-
nuçları disk difüzyon ve E-test yöntemleriyle uyumlu
bulunmuştur.

Çoklu İlaç Direnci

Disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılığı ça-
lışılan 100 A. baumannii suşunun 99’unun çoklu ilaç
direncine sahip olduğu saptanmıştır.

MBL Enzim Üretiminin Gösterilmesi

Fenotipik testlerle ve genotipik yöntemle
MBL enzim üretiminin gösterilmesi: Fenotipik
yöntemlerden imipenem/imipenem EDTA içeren
kombine disk yöntemi ile 54 suşun, meropenem/me-
ropenem EDTA içeren kombine disk yöntemi ile 59
suşun, MBL E-test yöntemi ile 51 suşun, MHT ile 54
suşun MBL ürettiği gösterilmiştir. Suşların 45’inin
kullanılan her üç fenotipik yöntemle MBL ürettiği bu-
lunmuştur ve bu suşlar PCR ile test edilmiştir. Suşla-

rın 15’inde blaIMP-1 geni, üçünde blaVlM-1 geni varlı-
ğı PCR ile gösterilmiştir. 

TARTIŞMA

A. baumannii suşlarında MBL üretiminin belir-
lenmesi, hem hastalara doğru tedavinin uygulanabil-
mesi hem de direnç genlerinin hastane ortamında di-
ğer bakteri türlerine aktarılma olasılığının önlenmesi
açısından önemlidir[2]. Rutin laboratuvarlarda MBL
enzimine sahip A. baumannii suşlarında bu enzimle-
rin gösterilebilmesi için hem duyarlılığı hem de özgül-
lüğü yüksek, uygulaması kolay olan fenotipik yöntem-
lerin bulunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu amaç-
la kombine disk difüzyon testi, MBL E-test ve MHT
yönteminin tarama testleri olarak kullanılmak üzere
özgüllük ve duyarlılıkları sürekli araştırılmaktadır ve
sonuçlar PCR sonuçlarıyla karşılaştırılmaktadır. Bu
çalışmaların bazıları olumlu sonuçlar vermiş, bazıları
da yalancı pozitifliğin yüksek olduğunu vurgulamışlar-
dır[12,21-24]. 

Oh ve arkadaşları 2003 yılında imipeneme ve/ve-
ya seftazidime dirençli P. aeruginosa ve A. bauman-
nii izolatlarında MBL enzimini göstermek için kombi-
ne disk difüzyon testini uygulamışlar ve sonuçları
PCR analiziyle doğrulamışlardır[21]. Bu araştırmacılar,
kombine disk difüzyon testinin VIM benzeri enzim
üreten izolatların fenotipik tanısındaki duyarlılığının
%93.9 olduğunu belirtirken, IMP benzeri enzim üre-
ten izolatların fenotipik tanısında başarısız olduğunu
bildirmişlerdir. Young ve arkadaşları 0.5 M EDTA so-
lüsyonundan 750 ve 1000 µg ekleyerek imipenem
diskiyle yaptıkları kombine disk difüzyon testinde 750
µg eklenen diskin, MBL üreten suşları belirlemede da-
ha duyarlı olduğunu, Pseudomonas spp. suşlarında
özgüllüğün mükemmel, Acinetobacter spp. suşların-
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Tablo 1. Suşların imipenem, meropenem, ampisilin-sulbaktam, sefoperazon-sulbaktam, tigesiklin için
MİK50 ve MİK90 değerleri ile MİK aralıkları ve duyarlılık oranları

MİK (µg/mL) Duyarlılık oranları (%)

Antibiyotik Aralık MİK50 MİK90 Duyarlı Dirençli*

İmipenem 0.006-> 32 32 > 32 34 66

Meropenem 0.125-> 32 32 > 32 24 76

Tigesiklin 0.125-2 1 2 100 0

Ampisilin-sulbaktam 0.25-> 256 32 256 17 83

Sefoperazon-sulbaktam 0.25-256 32 256 31 69

* Orta duyarlı olan suşlar dirençli kabul edildi.



da ise özgüllüğün iyi olduğunu bulmuşlardır[22]. Ülke-
mizde Aktaş ve arkadaşları imipenem ve meropene-
me dirençli 28 P. aeruginosa ve 11 A. baumannii
izolatlarında 0.5 ve 0.1 M EDTA solüsyonu eklenerek
hazırlanan imipenem kombine disklerle MBL üretimi-
ni araştırmışlar, 0.5 M EDTA eklenmiş kombine disk-
lerle suşların %63.6-100’ünde, 0.1 M EDTA eklen-
miş kombine disklerle suşların %0-7.7’sinde fenotipik
olarak MBL üretildiğini göstermişler, fakat PCR ile
suşların MBL genlerini gösterememişlerdir[12]. 

MBL E-test, MBL’lerin fenotipik olarak belirlen-
mesinde kullanılan diğer bir testtir. E-test şeridinin
üzerinde, bir tarafta imipenem diğer tarafta ise imipe-
nemle birlikte EDTA bulunmaktadır. En büyük deza-
vantajı, imipeneme orta dirençli ve duyarlı izolatlarda
MBL belirlenmesinde uygun olmamasıdır. Walsh ve
arkadaşları 2002 yılında yaptıkları bir çalışmada, da-
ha önce MBL enzimine sahip olduğu belirlenmiş ve
imipenem MİK değeri > 4 µg/mL olan izolatların bü-
yük bir çoğunluğunun E-test ile pozitif sonuç verdiği-
ni rapor etmişler ve MBL E-test duyarlılığını %94, öz-
güllüğünü %95 olarak bildirmişlerdir[17]. Yan ve arka-
daşları 2004 yılında yaptıkları bir çalışmada, MBL
ürettiği bilinen Pseudomonas spp. ve A. baumannii
suşlarında MBL E-testin duyarlılığını %87, özgüllüğü-
nü %100 olarak belirlemişlerdir[23]. Lee ve arkadaşla-
rı 2005 yılında blaVIM ve blaIMP genlere sahip olan
Acinetobacter spp. izolatlarında bu testin duyarlılığı-
nın %100 olduğunu bildirmişlerdir[24]. Aktaş ve arka-
daşları imipenem ve meropeneme dirençli 28 P. ae-
ruginosa ve 11 A. baumannii izolatının hepsinin E-
test yöntemiyle MBL enzimine sahip olduğunu gös-
termişler, fakat PCR ile suşların MBL genlerini göste-
rememişlerdir[12]. 

MBL enzimlerinin fenotipik olarak belirlenmesin-
de diğer bir test ise MHT’dir. Bu testin prensibi, imi-
peneme duyarlı olan bir E. coli izolatının MBL üreten
bir bakterinin varlığında, enzim tarafından imipene-
min hidrolize olması nedeniyle üreme kabiliyetini tek-
rar kazanmasına dayanmaktadır. Lee ve arkadaşları
imipeneme dirençli P. aeruginosa ve Acinetobacter
spp. izolatlarında bu yöntemi uygulamışlar ve PCR
sonuçları ile karşılaştırdıklarında testin duyarlılığını
%100, özgüllüğünü ise %88 olarak bulmuşlardır[5]. 

Çalışmamızda suşların imipenem/imipenem-ED-
TA kombinasyonu ile %54’ünde, meropenem/mero-
penem-EDTA kombinasyonu ile %59’unda MBL

ürettiği gösterilmiştir. İzolatların %51’inde MBL E-
test yöntemiyle, %54’ünde ise MHT yöntemiyle MBL
üretimi fenotipik olarak gösterilmiştir ve her iki yön-
temle de pozitif olan suşların hepsi karbapenemlere
dirençli bulunmuştur. Her üç fenotipik yöntemle MBL
üretimi gösterilen 45 izolatın 15’inde blaIMP geni,
üçünde blaVlM geni PCR ile belirlenmiştir. Bu çalış-
mayı izleyen yıllarda Erciyes Üniversitesi Hastanesi
Yoğun Bakım Ünitelerinde yapılan çalışmada karba-
peneme dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında
blaIMP-1 geni tespit edilmiştir[25]. Acinetobacter spp.
izolatlarının karbapenem direnç genleri açısından
kaynak rolü oynaması Enterobacteriaceae ailesinde
yer alan bakterilerde karbapenem direncinin artması
açısından endişe uyandırmaktadır.

Son yıllarda pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde
de karbapenem direncinin artması, uzun yıllar önce
yan etkileri nedeniyle kullanımı kısıtlanan kolistini
önemli bir tedavi seçeneği haline getirmektedir. Kolis-
tin, gram-negatif bakterilerin dış membranlarındaki
anyonik lipopolisakkarid moleküllerle elektrostatik iliş-
kiye girmek suretiyle hücre membranını bozarak etki
gösterir. Koomanachai ve arkadaşları çoklu dirençli A.
baumannii’nin neden olduğu infeksiyonlarda kolistin
kullanan hastalarda mortalite oranının %46.2, kullan-
mayan hasta grubunda ise %80 olduğunu göstermiş-
lerdir[26]. Bakteremi ile seyreden infeksiyonlarda
%66-88 arasında klinik yanıt alınmıştır. Yapılan çalış-
malarda kolistinin tek başına kullanılamayacağı, mut-
laka başka bir antibiyotikle birlikte kullanılması gerek-
tiği belirtilmiştir. Ülkemizde bu ilaca karşı direnç henüz
yüksek seviyede görülmemektedir. Kolistinin Türki-
ye’de kullanımına izin verilmeden önce, 2008 yılında
Dizbay ve arkadaşlarının çalışmasında 66 çoklu ilaca
dirençli A. baumannii suşunda kolistin direnci saptan-
mamıştır[27]. Fakat, Eser ve arkadaşlarının 2009 yılın-
da yaptıkları çalışmada çoklu ilaç dirençli Acinetobac-
ter izolatlarında kolistin direncini %27.5 olarak sapta-
maları dikkat çekicidir[11]. Aynı merkezde kısa süre
önce yapılan bir diğer çalışmada ise, 2004-2010 yıl-
ları arasında kan kültüründen izole edilen 100 A. ba-
umannii suşunda kolistin duyarlılığı %98 olarak bildi-
rilmiştir[28]. Bu çalışmada tüm suşlar kolistine duyarlı
bulunmuştur, fakat bu sonuç değerlendirilirken çalış-
manın kolistinin ülkemizde rutin kullanıma girmeden
önceki dönemi kapsadığı göz önüne alınmalıdır.

Glisilsiklin derivesi olan tigesiklin, çoklu dirençli
A. baumannii kökenlerine in vitro etkili bir antibiyo-
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tiktir. “Tigecycline Evaluation and Surveillance Trial”
çalışmasında 2902 A. baumannii suşunun tigesiklin
için MİK90 değeri 1 µg/mL olarak bulunmuştur[29].
Ülkemizde yapılan bir çalışmada E-test yöntemiyle
100 A. baumannii suşunun %93’ünde MİK değeri ≤
2 µg/mL, %7’sinde ise 3 µg/mL olarak, MİK50 ve
MİK90 değerleri ise sırasıyla 1.5 ve 2 µg/mL olarak
saptanmıştır[30]. Tigesiklinin ülkemizde kullanımına
izin verilmeden önce Dizbay ve arkadaşları 2008 yı-
lında yaptıkları bir çalışmada 66 çoklu ilaca dirençli
A. baumannii suşunda E-test yöntemiyle %25.8 ora-
nında direnç saptamışlardır[27]. Suşların MİK50 ve
MİK90 değerlerini sırasıyla 2 ve 12 µg/mL olarak bul-
muşlardır. Ülkemizde yapılan A. baumannii izolatla-
rının tigesiklin direncinin E-test ve sıvı mikrodilüsyon
yöntemiyle karşılaştırıldığı çalışmada, E-testin duyarlı-
lık oranlarını daha düşük tespit ettiği vurgulanmakta-
dır. Tigesiklinin in vitro antibiyogram koşullarından
etkilendiği ve oksidasyona duyarlı olduğu bildirilmek-
tedir[31]. Eğer in vitro direnç saptanırsa antibiyotik
duyarlılık yöntemlerinin ve bölgesel farklılıkların ince-
lenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda tüm suşlar
FDA’nın Enterobacteriaceae için önerdiği sınır de-
ğerler referans kabul edildiğinde tigesikline duyarlı
saptanmış, MİK50 ve MİK90 değerleri ise sırasıyla 1
ve 2 µg/mL olarak bulunmuştur. Suşların 40’ında ti-
gesiklin MİK’i ≤ 0.5 µg/mL, 45’inde MİK 1 µg/mL
ve 15’inde MİK 2 µg/mL olarak bulunmuştur. Stan-
dart tedavi uygulamasında tigesiklin serum düzeyi
maksimum 0.63 µg/mL’ye ulaşabilmektedir. Bu ne-
denle bakteremi etkeni olan suşlarda 0.5 µg/mL’den
büyük fakat duyarlılık sınırlarındaki tigesiklin klinik
olarak etkin gibi görülmemektedir[2]. Metan ve arka-
daşlarının karbapeneme dirençli Acinetobacter cal-
coaceticus-Acinetobacter baumannii kompleks in-
feksiyonlarında tigesiklin kullanımını inceledikleri ça-
lışmada; cerrahi alan infeksiyonu olan hastalarda ti-
gesiklinin başarılı olduğu rapor edilirken bakteremili
hastalarda ise mikrobiyolojik kürün ve klinik başarı
oranının düşük olduğu bildirilmiştir[32]. Dünyada ve
ülkemizde az da olsa tigesikline dirençli A. bauman-
nii suşu bildirilmektedir. İleride daha yüksek direnç
oranlarının gelişmemesi için tigesiklinin uygun endi-
kasyonlarda ve hatta kombinasyon halinde kullanıl-
ması yararlı olabilir. 

Bugüne kadar dünyanın çeşitli ülkelerinde ve ülke-
mizde A. baumannii izolatlarında MBL enzimini gös-

teren çalışmaların çoğu fenotipik yöntemler kullanıla-
rak yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bazılarında, feno-
tipik testlerin MBL tayinindeki duyarlılık ve özgüllük-
leri belirlenmiştir. Bu çalışmalarda, çalışılan izolatlar-
da var olabilecek tüm MBL enzimlerinin saptandığı
düşünülmektedir. Bizim çalışmamızda ise, çalışılan
izolatlarda var olabilecek tüm enzim tipleri saptana-
madığı için fenotipik testlerin duyarlılık ve özgüllükle-
rinin değerlendirilmesi uygun görülmemiştir. Yapılan
çalışmalarda EDTA’ya duyarlı suşların, kombine disk
difüzyon testinde EDTA konsantrasyonunun ve disk-
lere eklenen miktarın yanlış pozitifliğe neden olabile-
ceği bildirilmiştir[12,33]. Çalışmamızda, fenotipik test-
lerle MBL üretiminin yüksek bulunmasının nedeninin
kullanılan EDTA molaritesine ve miktarına bağlı ola-
bileceği düşünülmektedir. Fakat, fenotipik testlerle
pozitif bulunan ancak PCR ile blaIMP ve blaVlM geni
saptanamayan izolatlarda MBL geninin olmadığını
söylemek doğru değildir. Bu genlerin gösterildiği ça-
lışmalarda PCR için kullanılan primer dizilimleri de
çok önemlidir. Aynı ya da farklı primer dizilimi kulla-
nan çalışmalarda farklı sonuçlar bulunmuştur[8-

12,18,19]. 

Sonuç olarak bu çalışmada kan kültüründen izole
edilen A. baumannii suşlarında blaIMP-1 ve blaVlM-1
türü MBL genlerinin varlığı gösterilmiştir. Ülkemizde
bu genlere sahip suşların yaygınlığının anlaşılabilmesi
için daha geniş kapsamlı ve çok merkezli epidemiyo-
lojik çalışmalara gereksinim mevcuttur.
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