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Pseudomonas aeruginosa, dış zar geçirgenliğinin az 
olması, çeşitli eflüks pompalarının konstitütif ekspres-
yonu ve β-laktamaz yapımı sayesinde birçok β-laktama 
intrensek olarak dirençlidir. Öte yandan P. aeruginosa sık 
sık kromozomal mutasyonlar geçirir. Böylece porin deği-
şikliğine uğramış, kromozomal sefalosporinaz AmpC’yi 
aşırı üreten ya da eflüks pompalarının işlevi artmış mu-
tantlar ortaya çıkar. Antibiyotik baskısının bu mutantları 
seleksiyona uğratması, çoğul dirençli bir P. aeruginosa 
popülasyonunun ortaya çıkmasına neden olur. P. aeru-
ginosa, kromozomal direncin yanı sıra, özellikle geniş 
spektrumlu β-laktamlara karşı, edindiği PER-1 gibi ge-
nişlemiş spektrumlu β-laktamazlar aracılığıyla da direnç 
geliştirir (1). Bütün bu nedenler, imipenem, meropenem 
ve doripenem gibi karbapenemleri, P. aeruginosa infek-
siyonlarının tedavisi için son derece önemli antibiyotik-
ler haline getirmiştir. 

Pseudomonas türlerindeki karbapenem direnci, bir 
karbapenemazın ekspresyonuna bağlı olabileceği gibi, 
dış zar geçirgenliğindeki azalmaya ek olarak aslında 
karbapenemaz etkinliği olmayan β-laktamazların aşırı 
ekspresyonu sonucunda da ortaya çıkabilir (2). Pseudo-
monas türlerinde karşılaşılan karbapenemazlar arasında 
KPC ve GES gibi Ambler’in moleküler sınıflandırmasına 
göre sınıf A’da ve OXA-198 gibi sınıf D’de yer alan se-
rin β-laktamazlar vardır (3-5). Pseudomonas türlerinde 
bugüne değin saptanmış karbapenemazların büyük bir 
çoğunluğunu ise VIM, IMP, SPM, GIM, AIM, DIM ve NDM 
gibi sınıf B’de yer alan metallo-β-laktamaz (MBL)’lar 
oluşturur (6,7). 

Karbapenemazların çoğu plazmidlerce taşındığı ve 
kolayca aktarılabildiği için, bu enzimleri oluşturan ço-
ğul dirençli Pseudomonas türlerinin hızlı ve kesin bir 
biçimde belirlenmesi, infeksiyon kontrolü açısından son 
derece önemlidir. Nozokomiyal salgınları önleyebilmek 
ve tedavi güçlükleriyle karşılaşmamak için, örneklerinde 
MBL-pozitif bakteri saptanan tüm hastalara ve taşıyıcıla-
ra temas izolasyonu uygulamak gerekecektir.

Özgümüş ve arkadaşları (8), Klimik Dergisi’nin bu 
sayısında, tamamına yakınını P. aeruginosa’nın oluştur-
duğu hastane infeksiyonu etkeni 100 Pseudomonas su-
şunda karbapenemlerin minimum inhibitör konsantras-
yonlarını belirledikten sonra, karbapeneme dirençli bul-
dukları suşlarda fenotipik olarak araştırdıkları MBL üreti-
mini bildiriyorlar. Karbapenemler arasında meropenem 
ve doripenem için direnç oranının imipenemden daha 
düşük olması ve en az bir karbapeneme direnç saptanan 
33 suştan 29 (%88)’unun MBL-pozitif olarak bulunması, 
çalışmanın başlıca bulgularını oluşturuyor.
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