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• Karbapenemaz varlığı ve tipi 

saptanıp, rapor edilmeli mi? 

Bu soruyu neden soruyoruz?

• Klinisyen için, tedavi opsiyonları

• Enfeksiyon Kontrolü

• Halk Sağlığı

J Pharm Pract. 2019:897190019882262.

BD Phoenix
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EUCAST ve CLSI 

karbapenemazların saptanmasını 

• Enfeksiyon kontrolü için

• Halk sağlığı için öneriyor

Tedaviye yardımcı olmak için
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https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/469200/Central-Asian-and-European-Surveillance-of-Antimicrobial-

Resistance.-Annual-report-2020-eng.pdf
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J Clin Microbiol. 2018;56(11):e01140-18.

Clinical Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy. 2019; 21(2):125-133. 7



http://komunistyoncu.blogspot.com/2014/12/simcity-buildit-rehberi.html

İHTİYAÇLAR GÖZÖNÜNDE 

BULUNDURULMALI!

Bölgede yaygın olan karbapenemazlar tespit

edilmeli

Klinik bakım/enfeksiyon kontrolü için gerekirse 

karbapenemaz sınıfları tanımlanmalı

Sonuçlar temas önlemlerinin ve/veya tedavi 

değişikliklerinin uygulanmasını en iyi sağlayacak 

bir zaman diliminde bildirilmeli
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EUCAST 2021 CLSI 2021

Kombinasyon Disk Testi

Biyokimyasal (kolorimetrik) testler

Carba NP testi

Blue-Carba testi

β-CARBA testi

Carba NP (Bir veya daha fazla 

karbapenem duyarlı olmayan 

Enterobacterales ve P. aeruginosa)

Karbapenem İnaktivasyon Yöntemi

(Carbapenem Inactivation Method; CIM)

mCIM (Bir veya daha fazla karbapenem

duyarlı olmayan Enterobacterales ve P. 

aeruginosa)

mCIM ile eCIM (mCIM’la pozitif saptanan 

Enterobacterales)

MALDI-TOF

İmmunokromatografik lateral akım testleri

https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Resistance_mechanisms/EUCAST_detection_of_resistance_mecha

nisms_170711.pdf.

http://em100.edaptivedocs.net/GetDoc.aspx?doc=CLSI%20M100%20ED31:2021&scope=user 10

https://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Resistance_mechanisms/EUCAST_detection_of_resistance_mechanisms_170711.pdf
http://em100.edaptivedocs.net/GetDoc.aspx?doc=CLSI M100 ED31:2021&scope=user


http://em100.edaptivedocs.net/dashboard.aspx
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Karakteristik 

özellikleri

CLSI Manuel Carba

NP ve varyantları

CIM/mCIM ve

varyantları

BD Phoenix CPO LFA MALDI-TOF MS 

Beklenen 

yalancı 

pozitiflikler ve 

yalancı 

negatiflikler, 

Sınırlılıklar

OXA-48 tipiyle, 

mukoid izolatlarla

veya zayıf hidrolitik

aktiviteye sahip 

izolatlarla yalancı

negatifler; Renk

değişimi sübjektif 

Karbapenemaz 

dışında çok

sayıda 

mekanizma 

barındıran  E.

cloacae ile

nadir

yalancı

pozitifler

AmpC ile yalancı 

pozitiflikler; KPC, 

IMP ve VIM ile 

yalancı 

negatiflikler

OXA-163 ve

OXA-405 ile

yalancı

pozitifler

Yetersiz 

standardizasyon; 

saptama aralığı

bakteriyel ID’den 

farklı

Test başına 

maliyet (USD)

+ + +++ +++ +

Sonuç süresi 30 dk-2 sa 18 sa-24 sa <36 saat 5 dk-15 dk 30 dk-4 sa

Onay durumu LDT; CLSI ve

EUCAST

LDT;mCIM, 

CLSI, CIM,

EUCAST

FDA FDA onaylı 

olanlar var

LDT

Clin Microbiol Newsl 2019;41:11–22.
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Clin Microbiol Newsl 2019;41:11–22.

J Clin Microbiol. 2017;55(4):1046-1055.
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 ABD ve Avrupa'da laboratuvarlarda

karbapenemaz testi uygulamalarında önemli

ölçüde farklılıklar var
 Çok sayıda laboratuvar, CLSI ve EUCAST tarafından

artık önerilmeyen MHT'yi kullanıyor

• Avrupa'da % 57

• Kaliforniya'da % 84

 Birçok laboratuvar, çok kısa zamanda değişen 

karbapenemaz epidemiyolojisine uyum sağlayamıyor

Int J Antimicrob Agents. 2019;53:268–274.

Clin Infect Dis. 2018;66:1061–1067. 
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BD Phoenix

• Hastada karbapenemaz

bakılmamış

• Öncesinde Hindistan’da 

tedavi almış olmasından ve 

antibiyotik direnç paterninden

MBL (+) olduğu varsayılmış

J Pharm Pract. 2019:897190019882262.

• Karbapenemaz varlığı ve tipi 

saptanıp, rapor edilmeli mi? 
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Antibiyotik MIK (µ/ml)/Yorum 

Amikasin >32 R

Kolistin <1 S

Kotrimoksazol >8/152 R

Sefepim >8 R

Seftriakson >4 R

Seftolozan-

tazobaktam

>4/32 R

Siprofloksasin >1 R

Ertapenem >2

Gentamisin >8 R

İmipenem >8 R

Meropenem >8 R

Piperasilin/tazob. >32/4

Peritoneal Dialysis International. 2020, Vol. 40(1) 100–102.
17

• Kolistin sonucunu nasıl rapor 

edersiniz?

• İzolat mcr (+) mi? 

• Hangi yöntemlerle 

saptayabilirsiniz?



Kromozomal Mutasyonlar Plazmid Kaynaklı

 Farklı mekanizmalarla LPS membranın

modifikasyonuna neden olur

• Lipid A'nın 4’ veya 1’ konumuna 4-

amino-4-deoksi-L-arabinoz (L-Ara-

4N), fosfoetanolamin (pETN) veya 

galaktozamin eklenmesi ile LPS'in

anyonik yükünün azaltılması, 

katyonik kolistinin bağlanmasının 

engellenmesi

 Lipid A’ya fosfoetanolamin ekleyen 

fosfoetanolamin transferaz’ı kodlayan

mobil kolistin direnç (mcr) geni

aracılığıyla 

 İlk olarak 2015 yılında Çin'de E. coli'de

tanımlandı ve daha sonra Asya, Afrika, 

Avrupa ve Amerika'da bildirildi
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MCR taşıyan çoğu izolatta MİK'ler 4 veya 8 mg/L

EUCAST veya CLSI  klinik sınır değerinden (2 mg/L) yalnızca 2-4 kat daha 

yüksek

Küresel bir halk 

sağlığı sorunu

Hızlı yayılım

Saptanamama
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Euro Surveill. 2017;22(16):30517.
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Membranes (Basel). 2020;10(8):181.
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ECDC 2016 verilerine göre 
K. pneumoniae izolatlarında direnç %8.5

• Kolistin duyarlılık verileri izolatların %27.6’sında
mevcut

• Dirençli izolatların %88.5’u Yunanistan ve İtalya’dan
P. aeruginosa izolatlarında direnç <1%

• Kolistin duyarlılık verileri izolatların %51.3’ünde 
mevcut 

Acinetobacter spp.’de direnç %4.0
• Kolistin duyarlılık verileri izolatların %51.3’ünde 

mevcut
• Dirençli izolatların %70,7’si Yunanistan ve İtalya’dan

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AMR-surveillance-Europe-2016.pdf25



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
26



Hastanın uygun tedavi alması 

ve izole edilmesi için, 

kolistine dirençli patojenleri 

doğru ve  hızlı bir şekilde 

saptayacak güvenilir 

yöntemlerin kullanılması 

gerekli!!!

27



Fenotipik

Yöntemler

Genotipik 

Yöntemler
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 Henüz yeterli duyarlılığa ve özgüllüğe sahip bir
moleküler test tasarlamak için kolistin direnç
mekanizmaları hakkında yeterli bilgi yok
• Kazanılmış kolistin direnç genlerinin tespiti ile sınırlı olacak

 Kromozomal direnç mekanizmaları veya teste dahil
edilmeyen yeni mcr genlerinin varlığı dışlanamaz
• Bu sınırlamanın kanıtı da, Brezilya ve İtalya'da

karbapenemaz (+), ancak mcr (-) K. pneumoniae suşları
arasında yüksek oranlarda kolistin direnci bildirilmesi

Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS). The Detection and Reporting of Colistin Resistance. World 

Health Organization, No. WHO/WSI/AMR/2018.4 (2018).

Sonuçların tedaviyi yönlendirmesi, genotipik testin sonuçları pozitifse olabilir,

Negatifse fenotip hakkında herhangi bir çıkarım yapılamaz.
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 Polimiksinlerin agara zayıf difüzyonu

• Disk difüzyon ve gradiyent difüzyon yöntemlerinin performansını 

düşürür

 Polimiksinlerin plastik yüzeylere bağlanma eğilimi

 Mcr (+)’lerin CLSI ve EUCAST tarafından önerilen sınır değerlere 

yakın düşük düzeyde direnç oluşturmaları ve mevcut fenotipik

yöntemlerle saptanamaması

 Saptanması için özel metodlar gerektiren heterodirenç yaygın

 Testlerin performansı, bakteri türüne ve kolistin direnç 

mekanizmalarına bağlı

PLoS pathogens, 2019;15(6), e1007726. 

Microbiologyopen. 2019;8(4):e00682. 

The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology. 2018, 3095249.

Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS). The Detection and Reporting of Colistin Resistance. World Health Organization, 

No. WHO/WSI/AMR/2018.4 .
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 Heterodirençli E. cloacae suşunun

hücrelerinin çoğu kolistine oldukça

duyarlıyken, popülasyonun %1-10'u 1000 

kat daha yüksek konsantrasyonlara

dirençli

 A. baumannii, K. pneumoniae, E.coli ve S. 

maltophilia’da da tanımlandı

 Heterodirencin saptanamaması
• Uygunsuz antibiyotik reçetelenmesi 

• Açıklanamayan tedavi başarısızlığı

 Aslında, bakteriyel bir izolat belirli bir 

antibiyotiğe duyarlı olarak 

sınıflandırıldığında bile, antibiyotik 

tedavisinin % 10 oranında başarısız 

olması beklenir.

• Heterodirenç olası bir neden

PLoS Pathog. 2019;15(6):e1007726.
32



Popülasyon analizi profili (PAP), altın

standart

Test tekrarlarında farklı MİK değerleri

Disk difüzyon ve gradient difüzyon şeritleri 
• İnhibisyon zonları içinde kolonilerin olması

Otomatize sistemlerde de saptanamıyor

Gerektiğinde test edilmeli

Artan inkübasyon süresi (48 saat) ile 

saptanabileceği bildiriliyor

J Clin Med. 2019;8(9):1444.

J Clin Microbiol. 2019;57(4):e01390-18.
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January/February 2021 Volume 12 Issue 1

• 2012-2015 yılları arasında 8 eyaletten toplanan 

408 KDE izolatı

• %10.1 (41/408)’de heterodirenç

• %7,1 (29/408)’inde homojen direnç 

• Bu heterodirençli izolatların %93,2 (38/41)’i 

standart tanı testleri ile kolistine duyarlı

• Bu heterodirençli izolatların sıklığı 2015’de daha 

yüksek

• Kolistine duyarlı olmayan izolat sayısı tahmin 

edilenden yüksek

• ABD'de KDE arasında kolistine hetero-direnç 

yeterince tanınmayan bir fenomen
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• EUCAST ve CLSI ortak çalışma grubu, 

2016 yılında referans yöntem olarak, 

Enterobacteriaceae, P. aeruginosa and 

Acinetobacter spp. için ISO-standart sıvı

mikrodilüsyon yöntemini (20776-1) önerdi

• Sıvı mikrodilüsyon yönteminin çoğu 

laboratuvarda rutin mikrobiyolojik tanıda 

kullanılması zor

• Pratik bir yöntem değil

• Dezavantajları? 

• Hangi yöntem?
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TEST TEKRARI!!!

Bazen test tekrarında da aynı sonuç alınıyor

Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2018; 37(2): 345–353.

Clinical and Laboratory Standards Institute. 2018. Methods for dilution antimicrobial 

susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; approved standard, 11th ed. 

M07. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.

Nature Protocols, vol. 3, no. 2, 2008, p. 163.

Heterodirençle ilişkilendiriliyor
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 EUCAST geliştirme laboratuvarı çalışmasında,
 75 izolat (E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa ve 

Acinetobacter spp.) 
 Beş ticari mikrodilüsyon ürünü (Sensititre, MICRONAUT-S, 

MICRONAUT MIC-Strip, SensiTest, ve UMIC) iki gradient test 
(Etest ve MIC Test Strip) referans yöntemle karşılaştırılarak 
değerlendirilmiş

 Özellikle Sensititre ve iki MICRONAUT ürünü olmak üzere ticari 
mikrodilüsyon ürünlerinin referans yöntemle uyumu iyi 

• Sensititre EU %96, KU %95

• MICRONAUT-S EU %96, KU %89

• MICRONAUT MIC-Strip EU %99, KU %91

• UMIC EU %82, KU %92

• SensiTest EU %88, KU %89
 Gradient test yöntemlerinde uyum düşük

• Firmaya göre değişen EU %43-71, KU %76-85

• Yalancı duyarlılık yüksek (%9-18)

Gradient testlere 

güvenilmemesi ve sıvı

mikrodilüsyon yöntemlerinin 

kullanılması öneriliyor.
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J Clin Microbiol. 2019;57(4):e01390-18.

ISO 20776-2:2007 ve FDA 

kriterlerini karşılamıyor 
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Clin Microbiol Infect 2019;25:1385

1. MICRONAUT-S BMD, en iyi performansı gösteren

• ÇBH %3,8

2. Vitek 2 ve BD Phoenix’de ÇBH çok yüksek

3. TREK Sensititre BMD’de BH yüksek

39



Front Microbiol. 2021;11:610604. 40



 Fosfoetanolamin transferaz bir çinko metaloprotein

 MCR (+) bakterilerin saptanmasında çinkoyu 

bağlamak ve MCR‘nin enzimatik aktivitesini inhibe

etmek için metal şelatörler kullanılır

EDTA

Dipikolinik asit 

 Bu testlerden bazıları
Modifiye Rapid Polymyxin NP Testi

Kolistin MAC Testi
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 İki kuyucuk ilave edilmiş

• Kolistin içermeyen solüsyon+EDTA (80 µg/ml)

• Kolistin (5 µg/ml) içeren solüsyon+EDTA (80 µg/ml)

 2.5 saat 37°C’de inkübasyon

 92 Enterobacteriaceae ile duyarlılık % 96.7, özgüllük 100%

J Clin Microbiol. 2017;55(12):3454-3465.

Pozitif-
Dirençli

Kolistin

Negatif-
Duyarlı

Kolistin

mcr (-)

Kolistin
+EDTA

mcr (+)

Kolistin
+EDTA

42



 MCR (+)’lerin saptanması için 900 μg/ml dipikolinik asit 
(DPA) ve kolistin konsantrasyonlarının (0.125–8 μg/ml) 
kullanıldığı sıvı mikrodilüsyon bazlı test
• DPA çinkoya daha yüksek afinite gösterir
• DPA varlığında MİK’de ≥8 kat azalma mcr-pozitif olarak

yorumlanır ≤2 kat azalma mcr-negatif
 74 kolistin dirençli Enterobacteriaceae

• 61 mcr (+)
 Duyarlılık 96.7% ve özgüllük %100
 Testte 20 saatlik inkübasyon nedeniyle 24 saatte sonuç 

alınıyor
 DPA disk difüzyonda kullanıldığında aynı sonuca

ulaşılamamış
• Kolistinin agar yoluyla daha zayıf difüzyonu nedeniyle

Clin Microbiol Infect. 2018;24(2):201.
43



EUCAST* CLSI

S I R S I R Öneriler

Enterobacterales ≤2 - >2 - ≤2 >4 • Sıvı mikrodilüsyon, KSDE, 

KAT MİK  yöntemleri kabul 

edilmekte

• Disk difüzyon ve gradient

difüzyon yapılmamalı

Pseudomonas spp. ≤2 - >2 - ≤2 >4 • Sıvı mikrodilüsyon, KSDE

ve KAT MİK  yöntemleri 

kabul edilmekte

• Disk difüzyon ve gradient

difüzyon yapılmamalı

Acinetobacter spp. ≤2 - >2 - ≤2 >4 • Tek onaylı MİK yöntemi sıvı 

mikrodilüsyon, KSDE, KAT, 

disk difüzyon ve gradient

difüzyon yapılmamalı. 

• Sadece Acinetobacter

complex için geçerli

*EUCAST yalnızca sıvı mikrodilüsyon öneriyor.

http://em100.edaptivedocs.net/GetDoc.aspx?doc=CLSI%20M100%20ED31:2021&scope=user

https://www.eucast.org/clinical_breakpoints/ 44



The Canadian journal of infectious diseases & medical microbiology. 2018, 3095249.
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Antibiyotik MIK (µ/ml)/Yorum 

Amikasin >32 R

Kolistin <1 S

Kotrimoksazol >8/152 R

Sefepim >8 R

Seftriakson >4 R

Seftolozan-

tazobaktam

>4/32 R

Siprofloksasin >1 R

Ertapenem >2

Gentamisin >8 R

İmipenem >8 R

Meropenem >8 R

Piperasilin/tazob. >32/4

• Kolistin sonucu otomatize sistem 

nasıl rapor edersiniz?

• İzolat mcr (+) mi? 

• Hangi yöntemlerle 

saptayabilirsiniz?

Peritoneal Dialysis International. 2020, Vol. 40(1) 100–102.
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Daha basit, daha hızlı, daha 

ekonomik, daha güvenilir yeni 

yöntemlere ihtiyaç var!!!
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 Enterobacterales için pozitif ve negatif uyumluluk oranı %98.5, %97.2
 A. baumannii için pozitif ve negatif uyumluluk oranı % 97.1, 97.1
 P. aeruginosa için pozitif ve negatif uyumluluk oranı %95.9, %92.3
 Karbapenemaz sınıfının tanımlaması için pozitif uyumluluk oranı 

• Sınıf A karbapenemazlarda
 Tüm organizmalar için %95.3

 Enterobacterales için %94.6

• Sınıf B karbapenemazlarda
 Tüm organizmalar için %94.0

 Enterobacterales için %96.4

• Sınıf D karbapenemazlarda 
 Tüm organizmalar için %95.0

 Enterobacterales için %99.0

• Tüm organizmalar ve Enterobacterales, negatif uyumluluk oranı %98.5,
%100

 Test edilen izolatların çoğunun doğru bir şekilde saptanmasını ve
sınıflandırılmasını sağlamıştır.

2020 May; 58(5): e01752-19.

1.452 taze ve stok izolat
• 1,135'i (%78,2) klinik

• 317'si (%21,8) stok test izolatı

• %75.7'si Enterobacterales

• %9.5’i A. baumannii

• %14.8'i P.aeruginosa
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