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Olgu 1 

• 22y/E 

• Renal Tx hastası 

• Ateş, bulantı ve dizüri şikayetleri ile 
hastanemize başvurdu. 

• Hastanın ESBL üreten K. pneumoniae suşu ile 
geçirilmiş üriner sistem enfeksiyonu öyküsü 
bulunuyor. 

• Üriner sistem enfeksiyonu düşünülerek idrar 
kültürü istendi. 

 



Olgu 1: Nasıl bir yol izleyelim? 

• Ampirik tedaviye başlayalım 

– Hangi antibiyotiği kullanalım? 

• Kümülatif antibiyogram 

 

• Antimikrobiyal duyarlılık testi sonucunu 
bekleyelim 

– Hangi antibiyotikleri test edelim? 

• TMC-ADTS Kısıtlı antibiyogram 

 

 

 

 



Ampirik tedavide ne kullanalım? 

• Kümülatif antibiyogram 
sonucu ve hastanın 
ESBL üreten K. 
pneumoniae suşu ile 
geçirilmiş üriner sistem 
enfeksiyonu öyküsü 
nedeniyle ampirik 
olarak Ertapenem 
tedavisi başlandı. 

 



Kültür sonucu 
Antibiyotik Sonuç (µg/mL) 

Amikasin S (≤4) 

Amoksisilin/klavulanat R (>32/2) 

Ampisilin R (>8) 

Sefepim S (≤1) 

Seftazidim S (≤1) 

Seftriakson S (≤1) 

Siprofloksasin R (1) 

Gentamisin S (≤1) 

Ertapenem R (>1) 

İmipenem I (4) 

Meropenem S (2) 

Piperasilin/tazobaktam R (>16/4) 

TMP/SMZ S (≤1/19) 

 

 

• 105KOB/mL Karbapenem 
dirençli Klebsiella 
pneumoniae suşu üredi. 
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• Bu suşta karbapenem 
direnç mekanizması ? 

 

• Ne önerirsiniz? 



Karbapenem direnci nasıl oluşur? 

 

• a) Karbapenemaz 
üretimi ile 
– CPE veya CP-CRE 

 

• b) Karbapenemaz 
üretimi dışındaki 
mekanizmalar 
– non-CP-CRE 

• GSBL+porin kaybı 

• AmpC+porin kaybı 

 



Direnç mekanizmasının saptanması 
ne zaman gerekli? 

 

• a) Hasta yönetimi 

• b) Enfeksiyon kontrol 

• c) Halk sağlığı 

 

 



Karbapenemaz üretiminin saptanması 

 Direnç mekanizmasının saptanmasının 
önemi 

Antimikrobiyal duyarlılık 
saptanması için önemlidir 

Hayır 

Enfeksiyon kontrolü Evet 

Halk Sağlığı  Evet 

 

• EUCAST hasta yönetimi için 
karbapenemaz üreten 
suşların saptanmasında 
herhangi bir doğrulama 
yönteminin kullanılmasını 
önermemektedir. 



EUCAST Karbapenemaz üretimi için 
taramada hangi karbapenemleri öneriyor? 

 

• a) Ertapenem 

• b) İmipenem 

• c) Meropenem 

• d) Doripenem 

 



EUCAST Klinik sınır değerler ve Karbapenemaz üreten 
Enterobacteriaceae suşları için tarama sınır değerleri 

Karbapenem                           MIK (mg/L)      Disk diffüzyon zon çapı (mm) 
                    10 µg disk 

S  klinik sınır 
değer 

Tarama sınır 
değer 

S klinik sınır 
değer 
 

Tarama sınır 
değer 
 

Meropenem ≤2 >0.125 ≥22 <28† 

Ertapenem ≤0.5 >0.125 ≥25 <25 

†: Meropenem 25-27mm zon çapına sahip izolatlarda Piperasilin tazobaktam  
ve/veya temosilin direnci varsa tarama testi pozitiftir 
<25 mm olan tüm izolatlarda tarama testi pozitiftir 



Ülkemizde taramada ertapenemi mi 
yoksa meropenemi mi kullanalım? 

 
 

• EUCAST tarama kriterleri 
açısından değerlendirildiğinde , 
OXA-48 pozitif 121 izolatın 
yaklaşık %10’u meropenem 
açısından tarama kriterinin (> 
0.12 μg/ml) altında kaldığı 
belirlenmiştir.  

Çakar A. Mikrobiyol Bül. 2016 



Eucast Karbapenemaz üretiminin 
saptanmasında doğrulama testi öneriyor 

mu? 
 

• a) Evet 

 

• b) Hayır 



Karbapenemaz üretiminin saptanması 

• Tarama 
 
• Fenotipik testlerle 

doğrulama 
– Kombinasyon diskleri 
– Biyokimyasal 

(Kolorimetrik) testler 
– Karbapenem İnaktivasyon 

testi 
– MALDI-TOF  
– Lateral flow assays 

 
• Genotipik testler 
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• Karbapenemaz üretimini saptamak için mCIM ( Modifiye 
Karbapenem İnaktivasyon Metod) testini uyguladık. 

 

1) 1µl lik öze dolusu bakteri 
 2mL TSB içine konur 

2)10sn vortekslenir 
3)10µg’lık  
Meropenem 
 diski konur 

4) 4 saat ±15dk  
35◦C etüvde  
inkübe edilir. 

5)E. coli 25922 
 0.5McFarland 
 MHA’a yayılır 

6)TSB etüvden  

çıkarılır. 
7)TSB içindeki  
meropenem  
diski çıkarılır 

8)Disk MHA plağına 
 yerleştirilir 

9)18-24 saat 
35◦C etüvde  

inkübe edilir. 
 



mCIM Değerlendirme 

Değerlendirme Zon çapı Raporlama 

Negatif ≥19mm Karbapenemaz 
saptanmadı 

Indeterminate 16-18mm Test sonucu ?. 
Laboratuvarı 
arayınız 

Pozitif ≤15mm Karbapenemaz 
saptandı 
 

 

pozitif negatif 



mCIM Testi 

                                             Duyarlılık 

Ambler Sınıfı 
karbapenemazlar 

MHT Carba NP mCIM 

A  (KPC) 87.5-98 84-100 98-100 

B (MBL) 12-94 94-100 98-100 

D (OXA-48- benzeri) 93-100 38.5-86 85-100 
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• Rapor: “Karbapenemaz üreten K. 
pneumoniae suşu üredi” şeklinde bildirildi. 

  

• Suşun PCR ile OXA-48 ürettiği belirlendi. 



Beta Laktamazlar 
Ambler Enzim Direnç profili inhibitör 

Sınıf A Dar spektrumlu ßeta 
laktamazlar; 
TEM1,2,SHV1 
 
GSBL; 
CTX-M,TEM,SHV 
 
Karbapenemaz; 
KPC,GES 
SME,IMI,NMC 

Penisilinler ve dar spektrumlu 
sefalosporinler 
 
 
Penisilinler, dar ve geniş 
spektrumlu sefalosporinler 
 
Penisilinler, dar ve geniş 
spektrumlu sefalosporinler, 
karbapenemler 

 
 
 
 
 
 
 
Klavulanat - 
Tazobaktam - 
Avibaktam + 

Sınıf B Metallo ßeta laktamazlar; 
NDM,IMP,VIM 

Karbapenemler dahil ß-
laktamların çoğu, Aztreonam 
duyarlı 

Klavulanat - 
Tazobaktam - 
Sulbaktam- 
Avibaktam - 

Sınıf C AmpC ßeta laktamazlar; Penisilinler, sefamisinler, 
sefalosporinler (4. kuşak hariç) 

Klavulanat - 
Tazobaktam ± 
Sulbaktam- 
Avibaktam + 

Sınıf D OXA ßeta laktamazları 
GSBL; 
Karbapenemaz; OXA-48 benzeri 

Penisilinler 
Penisilin ve sefalosporinler 
Penisilin ± sefalosporin, 

Klavulanat - 
Tazobaktam ± 
Sulbaktam- 
OXA-48: Avibaktam + 
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• Hasta sefepim ile tedavi edildi. 
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• 74 y erkek hasta 

• Myelodisplastik sendrom + Prostat Ca 

• Nötropenik hastada üriner sistem 
enfeksiyonunu takiben ateş ve titreme gelişiyor. 

• Kan kültürü alınıyor. 

• Hastaya ampirik olarak vankomisin+meropenem 
başlanıyor. 



Kültür sonucu 
Antibiyotik Sonuç (µg/mL) 

Amikasin R 

Amoksisilin/klavulanat R (>32/2) 

Ampisilin R (>8) 

Sefepim R 

Seftazidim R 

Seftriakson R 

Siprofloksasin R (1) 

Gentamisin R 

Ertapenem R (>1) 

İmipenem R (>8) 

Meropenem R (>8) 

Piperasilin/tazobaktam R (>16/4) 

TMP/SMZ R 

Tigesiklin I 

 

• Kan kültüründe  
– Karbapeneme dirençli 

K.pneumoniae üredi. 
• mCIM pozitif: Karbapenemaz 

üreten K.pneumoniae üredi. 

 

• Kolistin duyarlılığı? 



Kolistin duyarlılığını hangi yöntemle 
çalışalım? 

 

• a) Disk diffüzyon 

• b) Agar dilüsyon 

• c) Gradient diffüzyon 

• d) Sıvı mikrodilüsyon 

 



CLSI-EUCAST  

• Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa ve 
Acinetobacter spp’ de kolistin duyarlılığı için referans 
yöntem: 

•  Sıvı mikrodilüsyon 
– CA-MHB 
– Polisorbat-80 veya diğer sürfaktan gibi ek madde kullanılmaz 
– Plaklar polistrenden yapılmış, önceden muamele görmemiş 

olmalı 
– Colistin sülfat kullanılmalı 

 
• Diğer yöntemler (Agar dilüsyon, disk diffüzyon, gradient 

diffüzyon dahil) henüz önerilmiyor. 



Denenen yöntemler 

• İki yöntem üzerinde 
çalışılıyor; 

• Agar tarama plağı 

• Disk elüsyon yöntemi 
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• Sıvı mikrodilüsyon testi ile Kolistin MIK:64µg/mL 

 

• Antimikrobiyal duyarlılık test sonucu sonrası hastaya 
Tigesiklin+meropenem tedavisi başlandı. 

 

• Hasta ex oldu. 



Karbapenemaz üreten suşlara karşı 
karbapenem kullanılabilir mi? 

 

• a) Evet 

 

• b) Hayır 
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• 16 yaşında kistik fibrozisi olan hasta 
pulmoner semptomlarla hastanemize 
başvuruyor. 

 

• BAL örneği kültüründe: >104 KOB/mL 
Burkholderia cepacia complex ürüyor.  



Burkholderia cepacia complex (BCC) 

 
• İlk olarak soğan patojeni 

olarak tanınmış 
• İnsanda fırsatçı patojen  
• Aynı zamanda olumlu çevresel 

etkilere sahiptir.  
• Bitki gelişimini destekleyen 

faktörler üretir 
• Bitkileri koruyan 

antimikrobiyal bileşikler 
üretir. 

• Çeşitli karbon bileşiklerini 
parçalar ve bu nedenle bir 
biyolojik temizleme ajanı 
olarak kullanılabilir. 



BCC Direnç mekanizmaları 

• LPS’lerinde katyonik 
antibiyotikler için bağlanma yeri 
yok 

– Polimiksin ve AG’lere 
intrensek R’li 

• İndüklenebilir kromozomal beta-
laktamazlar ve PBP’lerdeki 
değişiklik 
– Beta laktam antibiyotik direnci 

• Efluks 
– Kloramfenikol, florokinolon, 

trimetoprim direnci 

 



EUCAST Intrensek Direnç 



Hangi antibiyotikleri test edelim? 

http://www.tmc 
online.org/?action=sayfa&id=29 

http://www.tmc/
http://www.tmc/


Kısıtlı Bildirim 



Antimikrobiyal duyarlılık testi 

 

• EUCAST’te sınır değer bulunmamakta; 

– MİK ve tedavi başarısı arasındaki ilişkiyi tanımlayacak 
kanıt bulunmamakta 

– BCC genellikle miks enfeksiyonlara eşlik eder 

– BCC ile ilgili antibiyotiklerin MIK dağılımı geniştir, türle 
ilişkisiz farmakodinamik sınır değerleri de kapsar. ECOFF 
değerleri vahşi suşun duyarlı veya dirençli olarak 
belirlenmesinde kullanılamaz. 

 



Antimikrobiyal duyarlılık testi 
(EUCAST) 

 

• Sorunlu!! 

 

• Sıvı mikrodilüsyon ile tekrarlanabilir sonuçlar elde 
edilmektedir 

 

• Disk diffüzyon ve Gradient striplerle tekrarlanabilir sonuçlar 
elde edilmemektedir 

 

•  ÖNERİ: Şu an için hasta tedavisini yönlendirmek için BCC 
suşlarında duyarlılık testi önermek mümkün değildir. 



CLSI:BCC için sınır değerler 

Grup  Antibiyotik Disk MIK 

A TMP/SMZ + + 

Meropenem + + 

Levofloksasin - + 

B Seftazidim + + 

Minosiklin + + 

C Kloramfenikol - + 



Cochrane derleme 

 

• Kanıt eksikliği nedeniyle bu derlemeden kronik BCC 
enfeksiyonu olan kistik fibrozisli hastalar için optimal 
antibiyotik rejimleri hakkında hiçbir sonuç 
çıkarılamamaktadır. 

 

• Klinisyenler  in vitro antibiyotik duyarlılık verileri, önceki 
klinik yanıtlar ve kendi deneyimlerini göz önüne alarak her 
bir hastayı ayrı ayrı değerlendirmeye devam etmelidirler. 

  



 

 

             teşekkürler… 




