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seudomonas aeruginosa, birçok virülans faktörü
ve çeﬂitli direnç mekanizmalar›na sahip olmas› nedeniyle önemli bir nozokomiyal patojendir. Hastane infeksiyonlar›n›n %10-20’sinden sorumludur. Özellikle kistik fibrozis ve nozokomiyal pnömoni gibi solunum sistemi infeksiyonlar›nda, sepsis, cerrahi yara, yan›k infeksiyonlar›,
deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda s›kl›kla
patojen olarak bulunur. P. aeruginosa’n›n duyarl›
tiplerinin etken oldu¤u infeksiyonlarda tikarsilin, piperasilin, azlosilin, seftazidim, sefaperazon, sefepim, sefpirom, aztreonam, imipenem
ve meropenem tedavi edici olarak kullan›lan beta-laktam antibiyotiklerdir (1,2).
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P. aeruginosa’n›n beta-laktam grubu antibiyotiklere direncinde do¤al direnç ve kazan›lm›ﬂ direnç mekanizmalar› rol oynar.
DO⁄AL D‹RENÇ
P. aeruginosa’n›n hücre duvar›nda d›ﬂ membran
geçirgenli¤inin az olmas› ve yap›sal olarak bulunan aktif pompalama (aktif efluks) sistemlerinin
do¤al dirençte rolü vard›r (2,3). Ayr›ca minimal
seviyede sentez edilmesine ra¤men; Amp C tipi
beta-laktamazlar›, penisilin G’ye, aminopenisi-

linlere ve 1. kuﬂak sefalosporinlere do¤al dirence
sebep olur. Bu tip beta-laktamaz, beta-laktamaz
inhibitörlerinden etkilenmedi¤inden aminopenisilinlerin sulbaktam ve klavulanik asitle oluﬂturdu¤u beta-laktamaz inhibitörlü kombinasyonlara
da dirençlidirler (4-6). Sefotaksim ve seftriaksonun M‹K50 de¤eri, 8 mg/L’ nin üzerinde oldu¤undan psödomonal infeksiyonlarda klinik kullan›m› yoktur (2).
KAZANILMIﬁ D‹RENÇ MEKAN‹ZMALARI
1. Aﬂ›r› Beta-Laktamaz Salg›lanmas›na
Ba¤l› Direnç
P. aeruginosa’da kazan›lm›ﬂ dirençten sorumlu
esas mekanizma enzim salg›lanmas›d›r. Bu bakteride 20’den daha fazla farkl› beta-laktamaz enzimi tan›mlanm›ﬂt›r.
S›n›f C kromozomal beta-laktamaz, do¤al olarak salg›lanan sefalosporinaz aktivitesine sahip
bir enzimdir. Beta-laktam antibiyotiklerle tedavi
esnas›nda direnç oluﬂan vakalar›n ço¤undan sorumludur. Bu enzimi kodlayan AmpC geni antibiyotik bask›s› olmad›¤› durumlarda negatif “feedback” mekanizmas› ile regülatör AmpR geninin
kontrolündedir. Beta-laktam antibiyotik ile tedavi esnas›nda antibiyotik bask›s› sonucu peptidoglikan tabakan›n y›k›m h›z› ile do¤ru orant›l›
olarak yap›m› artar. Özellikle imipenem, betalaktamaz salg›lanmas›n› bu yolla indükler. Böylece bask›lanmas› engellenmiﬂ deprese mutantlar oluﬂur. Antibiyotik bask›s› devam etti¤i sürece oluﬂan deprese mutant subpopülasyonu seleksiyona u¤rar ve duyarl› indüklenebilir popü17
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lasyonun önüne geçerek yay›l›r. Bu tip direncin
insidans› %7-12’dir. Ancak, hastalardan izole edilen P. aeruginosa izolatlar›nda kromozomal betalaktamaz›n aﬂ›r› salg›lanmas›na yol açan genetik
olaylar kesin olarak aç›klanmam›ﬂt›r. AmpC derepresyonu hala bir hipotezdir. Hastalardan al›nan örneklerde aﬂ›r› beta-laktamaz üreten suﬂlar›n baz›lar›nda AmpD-AmpR gen bölgesinde
nükleotid de¤iﬂiklikleri görülmesine ra¤men, bu
birkaç aminoasit de¤iﬂimi ile sonuçlanmaktad›r.
beta-laktamaz›n aﬂ›r› salg›lanmas›na baﬂka gen
bölgelerindeki mutasyonlar sebep olabilir (7).
Tedavi esnas›nda direnç geliﬂiminden kromozomal beta-laktamazlar yan›nda porin-efluks sistemi de sorumludur. Karbapenemlere ve kinolonlara da direnç oluﬂur. Psödomonal infeksiyonlar›n tedavisi s›ras›nda direnç geliﬂtirme riski aç›s›ndan; karbapenemler, piperasilin ve antipsödomonal sefalosporinlerden daha risklidir (2,4).
2. Plazmid ve ‹ntegronlar Arac›l›¤› ile
Kazan›lan Beta-Laktamazlar›n Salg›lanmas›
P. aeruginosa plazmid, transpozon, integron gibi hareketli genetik elementleri kazanarak kona¤a özgül olarak s›n›f A, B veya D tipi beta-laktamazlar› salg›layabilirler.
S›n›f A enzimleri (grup 2-beta-laktamazlar›);
PSE-1, PSE-4, CARB-3, CARB-4 olmak üzere 4 ayr› geniﬂ spektrumlu penisilinaz içerir (4,8).
Bu grupta bulunan di¤er bir beta-laktamaz
grubu ise geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL)’lar olup klinik önemi olmaks›z›n klavulanik asit ve tazobaktam ile inhibe olur. Ayr›ca üreidopenisilinlere, seftazidime, sefepim, sefpiroma ve aztreonama direnç sa¤lar. TEM-4, TEM-24,
TEM-42, SHV 2a Fransa’da tespit edilmiﬂtir. Bu
grup enzimlerden OXA-18, Fransa’da ve ‹talya’da; VEB-1, Tayland ve Vietnam’da; PER-1,
Türkiye’de P. aeruginosa suﬂlar›nda bulunmuﬂtur.
Türkiye’de P. aeruginosa suﬂlar›n›n %11’i bu tip
enzim taﬂ›r (2,9-11).
S›n›f B enzimleri; karbapenemazlard›r. IMP-1,
VIM-1, VIM-2. Bu tip enzimler, oksiiminosefalosporinleri, karbapenemleri hidroliz ederler. Aztreonam› hidroliz edemezler. Klavulanik asit veya tazobaktam ile inhibe olmazlar. Japonya’da
epidemi yapan suﬂlar yan›nda Fransa ve ‹talya’dan birer suﬂ bildirilmiﬂtir (2,12).
S›n›f D enzimleri; geniﬂ spektrumlu oksasilinazlard›r. Özellikle seftazidim ve aztreonam›
hidroliz eder, genellikle klavulanik asit ile inhibe olmazlar. Ancak OXA-20 klavulanik asitle inhi18
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be olurlar. OXA-10 ve OXA-2’nin mutasyonu sonucu olaﬂan türevleridirler. OXA-11, OXA-14,
OXA-16, OXA-17, OXA-19, OXA-20, OXA-23, OXA10’dan, OXA-15 ve OXA-3, OXA-2’den nokta mutasyonu ile oluﬂmuﬂ türevlerdir. Bu enzimlerin
sefepimi hidroliz; de¤iﬂkendir. OXA-10, OXA-15
sefepimi hidroliz ederken, OXA-11 veya OXA-14
sefepime etkili de¤ildir. Türkiye’de ve Fransa’da
birkaç suﬂ olup insidans› artmaktad›r, ancak tan›mlanmas› güçtür (13-17).
3. D›ﬂ Membran Permeabilitesinin
Azalmas› ile Kazan›lan Direnç
‹mipenem dirençli P. aeruginosa klinik izolatlar›n›n ço¤u Opr D2 azalmas› veya kayb› gösterir
(18,19). Opr D temel aminoasitlerin ve karbapenemlerin giriﬂimi sa¤layan özgül bir kanald›r.
Opr D2 yetersizli¤inden meropenem, imipenemden daha az etkilenir. Bu mekanizma ile
imipeneme dirençli, meropeneme dirençli ya da
duyarl› olabilen fenotipe sahip suﬂlar görülebilir
(4). Opr D2 yetersizli¤i kromozomal beta-laktamaz varl›¤›nda, bu tip dirence sebep olur (20).
Bu direncin insidans› %10-25’dir.
Kinolonlara dirençte majör mekanizma DNA
giraz enziminde mutasyondur ve Opr D proteini
kayb›, imipenem ve florokinolonlara birlikte direnç ﬂeklinde klinik pratikte de gözlenir (21,22).
4. Aktif Pompalama Sistemi ile ‹lac›n D›ﬂar›
At›lmas›na Ba¤l› Direnç
P. aeruginosa’da beta-laktam antibiyotiklere
karﬂ› son zamanlarda tan›mlanm›ﬂ bir mekanizmad›r. En az 4 ayr› genetik olarak farkl› aktif
pompalama mekanizmas› vard›r. Herbiri 3 proteinden oluﬂur;
• Bir stoplazmik membran proteini (Mex B,
Mex D veya MEX F), enerji ba¤›ml› pompa olarak
hareket eder.
• ‹kinci protein (Opr M, Opr J veya Opr N),
d›ﬂ membranda lokalize olmuﬂtur. ‹lac›n d›ﬂar›
pompalanmas› sisteminde porin proteini olarak
bulunur.
• Üçüncü protein (Mex A, Mex C veya Mex E)
periplazmik boﬂlukta bulunan ba¤lay›c› protein,
di¤er iki protein aras›nda ba¤lant› oluﬂturur.
Aktif pompalama sistemi, bir operon üzerinde düzenlenmiﬂ genlerle kodlan›r ve bir düzenleyici genin kontrolü alt›ndad›r. Çoklu ilaç direncine sahip fenotipler oluﬂturur (3, 23).
1. Yap›sal olarak eksprese edilen Mex ABOpr M aktif pompalama sistemi, beta-laktamlaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 1
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r›n ço¤una, kinolonlara, tetrasikline, kloramfenikole, trimetoprim sulfametoksazole do¤al dirence sebep olur. Ayr›ca genetik olarak depresyona
u¤rad›¤›nda da, yine ayn› ilaçlara direnç kazan›r.
‹mipenem hariç, tüm beta-laktam antibiyotiklere
direnç oluﬂturur.
2. Mex CD-Opr J aktif pompalama sistemi, yap›sal de¤ildir, mutasyonla oluﬂur. nfx B tip mutantlar› oluﬂturur. Dördüncü kuﬂak sefalosporinlere (sefepim, sefpirom) direnç oluﬂturur. Mex
CD-Opr Y’nin aﬂ›r› ekspresyonuyla birliktedir.
3. Mex EF-Opr N aktif pompalama sistemi,
yap›sal de¤ildir, mutasyonla oluﬂur. nfxC tip mutantlar› ﬂeklinde eksprese olur. Opr D ekspresyonunun azalmas› ile iliﬂkilidir. Karbapenemlere
dirence yol açar (22).
Aktif pompalama sistemleri düﬂük seviyede
dirençten sorumludurlar, ancak yüksek seviyede
dirençten sorumlu mutantlar›n seleksiyonuna
sebep olmaktad›r.
5. Hedefin De¤iﬂmesine Ba¤l› Direnç
De¤iﬂime u¤ram›ﬂ penisilin ba¤layan proteinler, beta-laktamlarla tedavi s›ras›nda oluﬂan
direnç geliﬂimi ile nadir de olsa iliﬂkilidir. Fakat,
imipenem ile tedaviden sonra de¤iﬂmiﬂ PBP-4
rapor edilmiﬂtir. Kistik fibrozisli bir hastada piperasilinin yüksek dozlar›ndan sonra PBP’nin
penisilin G’ye afinitesinde derece derece azalma, PBP-6 ekspresyonunda art›ﬂ ve beta-laktam
direncinde art›ﬂ ile ba¤lant›l› bulunmuﬂtur. Son
zamanlarda aﬂ›r› PBP-3 üreten P. aeruginosa’n›n
beta-laktam antibiyotiklere duyarl›l›¤›nda azalma gösterilmiﬂtir (2).

P. AERUG‹NOSA’DA KAZANILMIﬁ D‹RENCE
BA⁄LI OLARAK GÖZLENEN D‹RENÇ
FENOT‹PLER‹
1. Direnç Fenotipi
Sefepim, sefpirom gibi dördüncü kuﬂak sefalosporinler ve karbapenemler hariç, tüm betalaktamlara direnç ile karakterizedir. Bu fenotipin
sebebi Amp C kromozomal beta-laktamaz›n
depresyonu olup, beta-laktam seviyesine ba¤l›
olarak farkl› derecelerde etkilenir.
2. Direnç Fenotipi
OXA tip (oksasilinaz) beta-laktam salg›lanmas›na ba¤l› olup, özellikle tikarsilin, azlosilin ve
piperasilin gibi penisilinlerin varl›¤›nda sefalosporinlerden daha fazla etkilenir, sefalosporinlere duyarl›d›r.
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3. Direnç Fenotipi
Di¤er beta-laktamlar etkilenmedi¤i halde
karbapenemlerin M‹K de¤erinde art›ﬂ ile karakterizedir. Bu fenotipin sebebi d›ﬂ membranda
özgül porin proteini Opr D’nin ekspresyonunda
azalmad›r.
4. Direnç Fenotipi
Meropenem dahil, imipenem hariç olmak
üzere birçok beta-laktam antibiyoti¤in M‹K de¤erlerinde 4-8 kat art›ﬂ olmas› ile karekterizedir.
Karbenisiline do¤al direnç olarak da adland›r›l›r.
Bu fenotipe sahip P. aeruginosa ayn› zamanda kinolonlar, trimetoprim, tetrasiklin ve kloramfenikol gibi beta-laktam olmayan antibiyotiklere de
direnç gösterebilir. Bu fenotipin sebebi aktif
pompalama sisteminin aktivasyonu veya depresyonudur.
Di¤er direnç fenotipleri, sekonder olarak hareketli genetik elementlerle kazan›lan, geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamazlarla oluﬂur.
Pratikte ayn› klinik suﬂta birçok direnç mekanizmas› birlikte bulunabilir ve bu mekanizmalar
aras›nda aditif etki olmaz (19). Tüm beta-laktam
antibiyotiklere dirençli P. aeruginosa gözlenebilir.
Tüm beta-laktamlara dirençli P. aeruginosa
suﬂlar› olmas›na ra¤men, klinik izolatlar›n çok az
bir k›sm› tüm beta-laktamlara dirençli bulunmuﬂtur. Beta-laktamlar, ciddi P. aeruginosa infeksiyonlar›n› tedavi etmede hala en iyi silah›m›zd›r. Klinisyen en uygun molekülü nas›l seçece¤ini bilmelidir. ‹nfeksiyon etkeni patojenin tan›mland›¤› durumda; duyarl›l›k, uygulama ﬂekli, fiyat›, lokal tercih gibi kullan›m durumlar›na ba¤l›
olarak bir beta-laktam antibiyotik seçilir.
Etken izole edilmedi¤i, empirik tedavi verilece¤i durumda; bu antibiyoti¤in lokal epidemiyolojisi bilinmelidir. Böylece bir bilgi için mikrobiyolojik etkene dayal› epidemiyolojik bilgi haz›r olmal›d›r.
Ayn› hastanede, belli bir zaman periyodunda
ayn› endikasyon için ayn› ilaç daha sonra, yine
belli bir periyotta farkl› ilac›n kullan›lmas› ﬂeklinde devirli ilaç kullan›m politikas› izlenmesi
durumunda; ayn› periyotta ayn› ilac›n kullan›ld›¤› yerde bir direnç modu geliﬂece¤inden, direnç
kolay izlenerek epidemiyolojik veri elde edilebilir. P. aeruginosa daha çok nozokomiyal bir patojen oldu¤undan hastane suﬂlar› birçok antibiyotik tedavisi alan hastalar› infekte edebilir. Bu durum bakterileri çok farkl› direnç mekanizmalar›
geliﬂtirmeye zorlar. Bunun sonucu olarak da di19
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renç mekanizmalar›n› tespit etmek zor olmaktad›r.
Günümüzde, P. aeruginosa’n›n beta-laktam fenotiplerini tam olarak tan›mlama kapasitesinde
bir otomatize antimikrobiyal duyarl›l›k test sistemi olan VITEK 2 Advanced Expert System (AES),
bu amaçla kullan›lmaktad›r. Bu sistemde; VITEK
2 ile her bir suﬂun antibiyotik duyarl›l›¤› tan›mlanmakta ve sonuçlar beta-laktam fenotipini belirlemek için AES ile analiz edilmektedir (24).
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