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Karbapenem Direnci 

En önemli mekanizma karbapenemaz üretimi                                                             
(OXA-48, KPC, NDM, İMP, VİM vb)  

Son yıllarda karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae 
üyelerinin neden olduğu enfeksiyonların sıklığı tüm dünyada 
giderek artmakta 

Ülkemizde OXA-48 yaygın, son yıllarda NDM pozitif kökenlerde 
önemli bir artış 

 

Kolonize ve enfekte hastaların tespiti enfeksiyon kontrol önlemleri 
ve aktif sürveyans için oldukça önemli 

 

 

 



Karbapenem Direnci 

TANI 

• Hızlı ve doğru tespit 

• Çok sayıda fenotipik ve genotipik yöntemler mevcut 

• Özgüllük ve duyarlılıklar değişken 

TEDAVİ 

• Bu patojenlerle gelişen enfeksiyonların daha iyi yönetilmesi 

• Çoklu ilaç direnci Tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulması 

• Enfeksiyon kontrol önlemleri 

EPİDEMİY
OLOJİ 

• Antibiyotik Duyarlılık Rehberlerinin (EUCAST, CLSI vb) önerisi 

• Farklı coğrafik bölgelerde farklı dağılımlar 



Amaç 

 

 

 

 

 

 

Çalışmamızda karbapenemaz üretiminin hızlı saptanmasına yönelik 

olarak ertapenemin karbapenemazlar tarafından hidrolizinin    

VITEK-MS(bioMerieux) sistemi tarafından tespit edilebilirliği 

değerlendirilmiştir. 

MALDI-TOF 
Mikroorganizma      

Tanımlama 

Antibiyotik 
Direnci 

Saptama(Beta 
laktam vb.) 



Yöntem 

OXA-48 

(n=39) 

NDM 
(n=37) 

Negatif** 

(n=10) 

KPC  

(n=2) 

IMP  

(n=8) K. pneumoniae  
PCR 

Karbapenemaz geni 

(OXA-48, NDM, KPC, IMP, VIM)  

**Karbapenemlere duyarlı olup test edilen 
karbapenemaz genleri negatif  olan kökenler 

%5 koyun kanlı agarda 18-24 saat inkübasyon  

%0,9’luk NaCl 4 Mc 
Farland bakteri 
süspansiyonu 

13400 g’de 5 dk santrifüj 



Yöntem 

Süpernatant 

atıldı 

Pellet üzerine 20 

µl ertapenem 

(0.5 µg/ml) 

eklenip 2 ve 4 

saat inkübasyon 
 

Süpernatant 1 μl 

VITEK-MS slide’na 

aktarıldıktan sonra 

üzerine 1 μl α-

siyano-4-

hidroksisinamik asit 

(CHCA) matriks 

solüsyonu  

VITEK-MS RUO 

(bioMerieux) 

sisteminde gerekli 

kalibrasyon 

işlemleri 

yapıldıktan sonra 

analiz edildi.  

Ertapenemin tek başına oluşturduğu spektra (300-600Da) ile 

bakteri-ertapenem birlikteliklerindeki spektralar karşılaştırılmıştır. 
 



Bulgular:NDM pozitif kökenler(n=37) 

Ertapenem 



Bulgular: KPC Pozitif Kökenler(n=2) 

Ertapenem 



Bulgular: IMP Pozitif Kökenler(n=8) 

Ertapenem 



Bulgular: OXA-48 Pozitif 
Kökenler(n=39) 

2. Saatte zayıf hidroliz 

4. Saatte sadece 25/39 

hidroliz 

Ertapenem 



Sonuç 
VITEK-MS RUO sistemi ile; 

NDM, IMP ve KPC geni pozitif olan kökenlerin 
tamamında ertapenem hidrolizi 2 saat gibi kısa bir 
sürede tespit edilmiştir.  

 

4 saatlik inkübasyona rağmen OXA-48 pozitif 
kökenlerin ise sadece %64’ünde ertapenem hidrolizi 
saptanmıştır. 
Ülkemizde en sık saptanan bu enzimin rutin 

laboratuvarda hızlı tespit edilmesini sağlayacak 
farklı protokollerin geliştirilmesi gerekmektedir. 



Sonuç 

Rutin laboratuvarda mikroorganizmaların hızlı tespitinde 
önemli başarı sağlayan MALDI-TOF sistemlerinin antibiyotik 
duyarlılık testlerinde de benzer başarı göstermesi oldukça 
ümit vericidir.  

 

MALDI-TOF sistemleri ile kısa sürede, düşük maliyetle 
karbapenemaz üretiminin tespit edilmesi özellikle salgınların 
çok daha kısa sürede kontrol altına alınmasında önemli 
katkı sağlayacaktır. 

 




