
Kuzey Amerika,Avrupa,Latin Amerika ve Asya-Pasifik 
Bölgesinde Streptococcus pneumoniae Antimikrobiyal

Duyarlılığı: SENTRY Antimikrobiyal Sürveyans
Programının(1997-2016) 20 Yıllık Sonuçları



Streptococcus pneumoniae

▪ Toplum kaynaklı bakteriyel pnömonilerde (TKBP) en yaygın 
saptanan patojen

▪ Menenjit, bakteriyemi, akut otitis media ve sinüzit kliniklerinde 
önemli bir etken

▪ Enfeksiyonları çocuk ve ileri yaş grubunda sık

▪ Çoklu ilaç dirençli (MDR) ve yaygın ilaç dirençli (XDR) izolatlar
mevcut tedavi rejimlerinde zorluklara yol açmakta
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ABD-SEROPREVELANS ÇALIŞMALARI 

PCV7’ nin uygulanmaya başlamasını takiben;

▪ En sık saptanan serotipler : Serotip 19A ve 35B

▪ Bu serotipler penisilin, seftriakson ve TKBP tedavisinde kullanılan diğer 
ilaçlara karşı azalmış duyarlılığa sahip izolatların büyük kısmını 
oluşturmakta 

Serotip 19A’ ya karşı etkinlik gösteren PCV13’ün kullanıma sunulmasıyla;

▪ Penisilin dirençli ve MDR S. pneumoniae izolatlarında anlamlı↓

▪ Serotip değişimiyle penisilin dirençli ve/ veya MDR fenotipteki
serotiplerin (23A, 35B, 15A vb) orantısal↑

▪ Direnç oranlarındaki azalmada dengelenme



SENTRY

▪ Farklı enfeksiyon tiplerinden ---- predominant patojenlerin 
▪ görülme sıklıkları 

▪ antimikrobiyal duyarlılıkları ---- bir sürveyans programı 

▪ 1997-2016 yılları arasında (20 yıllık periyottaki duyarlılık 
verileri)

▪ Sağlık bakımı ile ilişkili ve toplum kaynaklı enfeksiyonlar

▪ Valide referans tanımlama ve duyarlılık yöntemleri kullanılmış 



YÖNTEM
İZOLATLAR

1997-2016 ---- 400’den fazla bölgeden ---- 750.000 üzerinde klinik
örnek 

Her enfeksiyon epizodundan 1 tane izolat ----65.993 S. pneumoniae

Kuzey Amerika(NA): 

▪ ABD ve Kanada --- 372 merkez --- 34.626 izolat

Avrupa(EUR):

▪ 23 ülkeden --- 63 merkez --- 19.123 izolat

Asya-Pasifik bölgesi(APAC) :

▪ 10 ülkeden --- 48 merkez --- 7111 izolat

Latin Amerika(LATAM): 

▪ 7 ülkeden --- 18 merkez --- 5133 izolat



İZOLATLARIN TOPLANMASI

İzolatlar seçilirken
▪ Klinik olarak anlamlı bulunma
▪ Mevsimsel ve epidemiyolojik farklılıkları önlemek için yılın belirlenen 

dönemlerinde toplanması
▪ Aynı enfeksiyon epizodunda birden fazla izolat saptandığında ilk 

saptanan izolatın gönderimi

▪ Çin’e ait veriler (n=1466) 
Kısa süreli katılım ve yüksek direnç oranları

▪Hindistan verileri (n=5) 
Kısa süreli veri gönderimi ve izolat sayısının azlığı nedeniyle 
biası önlemek için çalışmadan çıkarılmıştır.





İZOLATLARIN DAĞILIMI
İZOLASYON 
BÖLGELERİ

(%) YAŞ (%)

Solunum yolu
enfeksiyonları

77.3 Pediatrik(≤17 yaş)

Erişkin 

Belirtilmeyen

25,4

67,7

6,9

ÜSY 56,4

ASY 38,2

Belirtilmeyen 5,4

Kan dolaşımı 
enfeksiyonları 

17

Diğer 5,4

BOS <1



DUYARLILIK KATEGORİLERİ
Çoklu ilaç direnci (MDR)

Belirtilen antimikrobiyallerin temsil ettiği ≥3 sınıftan ilaca duyarlı olmama

Yaygın ilaç direnci (XDR)

Belirtilen antimikrobiyallerin temsil ettiği ≥5 sınıftan ilaca duyarlı olmama 

SENTRY EUCAST CLSI

Penisilin ≥ 4 > 0,06-2 (M-NM) ≥ 0,12-8 (Par.M-NM)
≥ 2 (PO)

Seftriakson ≥ 2 > 0,5-2 (M-NM) ≥ 2-4(M-NM)

Eritromisin ≥ 0,5 > 0,5 ≥ 1

Klindamisin ≥ 0,5 > 0,5 ≥ 1

Levofloksasin ≥ 4 > 2 ≥ 8

Tetrasiklin ≥ 2 > 2 ≥ 4

Trimetoprim-
sülfametoksazol

≥ 1 > 2 ≥ 4/76

Golden et al. Characterization of MDR and XDR Streptococcus pneumoniae in Canada, 2007-13. J Antimicrob Chemother 2015; 70(8):2199–202.

EUCAST .Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 11.0, 2021. 

CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 29th ed. CLSI supplement M100. 



DUYARLILIK TESTLERİ
▪ Sıvı mikrodilüsyon yöntemi
▪ %2,5-5 lize at kanı ilave edilmiş CA-MHB

▪ Merkez referans laboratuvarda (JMI Laboratories, North Liberty, 
IA) CLSI yönergelerine göre*

▪ Valide MİK panelleri 
➢ 1997-2014 , Thermo Fisher Scientific (Cleveland, OH)

➢ 2015-2016 , JMI Laboratories (North Liberty, IA)

▪ Duyarlılık sonuçlarının izlemi 2 yıllık periyotlarda 

▪ KK suşu S. pneumoniae ATCC 49619

*Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: 28th Informational Supplement. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 
2018.
Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard. 11th ed. Wayne, PA: Clinical and Laboratory 
Standards Institute; 2018.



SONUÇLAR
▪ Bienal (iki yıllık) penisilin duyarlılığı (≤0,06 mg/L)

Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik Bölgesi, Latin Amerika

%66,5 %69,4

%57,0

%72,6
%67,3

%67,6

%41,6

%74,7

%48,2



SONUÇLAR
▪ Duyarlılık oranlarındaki azalma eğilimini --- son yıllarında tüm 

bölgeler için duyarlılıkta iyileşme yönünde değişim

▪ 2015-2016’ da küresel duyarlılık %55,2-%71,6 aralığında (Genel 
oran %65,8 )



SONUÇLAR

▪ CLSI parenteral menenjit dışı sınır değerleri (≤2 mg/L) penisilin duyarlılık 
oranları;

2015-2016

Kuzey Amerika: %85,1 (2009-2010).............%96,6

Avrupa: %93,5 (2011-2012).............%95,5

Asya-Pasifik:    %78,7 (2005-2006)............%89,6

Latin Amerika: %86,6 (2013-2014).............%94,8



%84,9

%55,3

%55-56

Eritromisin
duyarlığındaki 

değişim 

İşaretli yıllara kadar 
duyarlılık oranları 
düşerken, bu dönemden 
2015-2016’ya kadar 
eritromisin duyarlılık 
oranlarında artış eğilimi 
mevcut



Çocuk       Erişkin

AZİ %57,6..............%64,0

CRO %85,8..............%87,3(MB)

PEN %62,0..............%66,4(MB)

TMP-SXT %69,9..............%72,3

Çin’den toplanılan 1466 izolat

(1998, 1999,  2006, 2009-2013)

PEN(≤0,06/2 mg/L):  %47,9/%67,8

CRO(≤0,5/1 mg/L):  %53,5/%67,5

ER: %9,2

TMP-SXT: %25,4

GENEL 
ANTİMİKROBİYAL 

DUYARLILIK 
SONUÇLARI
(2015-2016)



2015-2016 aralığında 
penisilin duyarlılığının 
(≤ 0,06 mg/L) ülkelere 

göre değişimi

Türkiye : %34,9

Yunanistan: %37,2

İngiltere: %89,6

İsveç: %87,5

Almanya:%86,5

Tayvan: %2,5

Güney Kore: %17,9

Japonya: %62,5

ABD:%63,8

Brezilya: %73,2



YILLARA GÖRE 
MDR İZOLAT 
ORANLARI

%23,7

%53,32

%5,3

%28,7

% 8,9

%24,0

%17,3

%16,6

%24,1 %25,4
%19,1

Asya-Pasifik
➢ Genel oran %41,2

Latin Amerika
➢ Genel oran %10,0

%20,9

%39.2



Kuzey Amerika’da 
tedavide öncelikli 
kullanılan 
antibiyotiklerin
duyarlılık oranlarının 
yıllara göre değişimi

Penisilin

Klindamisin 2011-2012

Eritromisin

Tetrasiklin 2015-2016

TMP-SXT

%96 %98,1
%89,0

%97,7



MDR/ XDR S. pneumoniae
İzolatlarının Bölgelere Göre 
Antimikrobiyal Duyarlılık 
Oranları

En aktif ajanlar (MDR/XDR)

• Linezolid (%100/ 100)

• Vankomisin (%100/ 100)

• Seftarolin (%99,7/ 99,1)

• Tigesiklin (%96,8/ 96)

• Levofloksasin(%96,6/ 93,7)

AMC, CRO, PEN

MDR izolatlarda orta düzeyde 
; %68,5/ 73,5/ 67,4

XDR izolatlarda kısıtlı
aktivite; %18,8/ 27,4/ 10,3

Diğer tüm ajanlar MDR/XDR 
izolatlarda kısıtlı aktiviteye 
sahip

MDR: 13844 XDR:3918



SEFTAROLİN

▪ SENTRY programına alınması 2008’de 

▪ 30.333 izolattan 23’ü(%0,08) duyarlı olmayan (MİK >0,5 mg/L)

▪ Duyarlı olmayan(non-susceptible) izolatlar;

BÖLGE ÜLKE N (%)

ASYA-PASİFİK Güney Kore 
(14/%60,9)

15 (65,2) 

AVRUPA Toplam

İrlanda
Polonya 
Rusya
İspanya

7 (30,4)

3
1
1
2

KUZEY AMERİKA Belirtilmemiş 1 (4,3)



TARTIŞMA
▪ SENTRY --- 1997-2016 --- 42 ülkeden --- 372 merkez --- 65,000 

S.pneumoniae

▪ Tüm bölgelerde son yıllarda antimikrobiyal duyarlılık oranlarında 
iyileşme

▪ Bu durum potansiyel olarak 2010 yılında PCV13’ün geniş çaplı kullanıma 
girmesiyle ilişkili (*)

▪ PCV ile rutin immünizasyon --- invaziv pnömokokal enfeksiyon sıklığı ve 
antimikrobiyal direnç oranında anlamlı düşüşle ilişkili (**)

• Moore MR, Link-Gelles R, Schaffner W, et al. Effect of use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children on invasive pneumococcal disease in 
children and adults in the USA: analysis of multisite, population-based surveillance. Lancet Infect Dis 2015; 15:301–9

**Mendes RE, Costello AJ, Jacobs MR, et al. Serotype distribution and antimicrobial susceptibility of USA Streptococcus pneumoniae isolates collected prior
to and post introduction of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Diagn Microbiol Infect Dis 2014; 80(1):19–2



2000’lerin başında PCV7 ile immünizasyon :

▪ ABD ve Avrupa’da invaziv pnömokok enfeksiyonlarının insidansında
ve direnç oranlarında azalma

▪ Non-PCV7 serotiplere bağlı enfeksiyon insidansında artış



CDC --- geniş çaplı çok merkezli popülasyon bazlı çalışmada*:

▪ 2004-2010 --- PCV13/non-PCV7 serotip --- invaziv pnömokok
enfeksiyonu insidansı --- çocuk ve erişkin --- progresif artış 

▪ Penisilin ve diğer antimikrobiyal ajanlar --- yüksek direnç oranları 
▪ PCV13/non-PCV7 serotiplerde saptanmakta

▪ PCV13 ile immünizasyon sonrası 
▪ ABD’de 5 yaş altı çocuklarda --- PCV13/non-PCV7 serotipler ---

enfeksiyon insidansında hızlı düşüş 

▪ Bu düşüş sonraki yıllarda erişkin grupta da belirgin hale gelerek 
devam etmekte

*Moore MR, Link-Gelles R, Schaffner W, et al. Effect of use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in children on invasive pneumococcal disease in 
children and adults in the USA: analysis of multisite, population-based surveillance. Lancet Infect Dis 2015; 15:301–9.



PCV immünizasyonunun
▪ İnvaziv enfeksiyonlarla ilişkili serotiplerin dağılımı üzerine etkisi diğer 

uluslarda da benzer

▪ Antimikrobiyal dirence olan etki --- ülkeden ülkeye değişim

▪ Programın son yıllarında antimikrobiyal duyarlılıkta iyileşmeyle PCV 
immünizasyonu arasında direkt bağlantı kurmak zor olsa da çalışmanın 
sonuçları;

PCV13 ile immünizasyon --- S. pneumoniae --- birçok

antimikrobiyale karşı duyarlılığında --- dünya çapında iyiye

gidişle sonuçlandığını kuvvetle desteklemekte



Ülkelerden gelen veriler kombine edilerek bakıldığında bölgesel duyarlılık 
oranları :
▪ Avrupa ve Latin Amerika ↑↑

▪ Kuzey Amerika ↑

▪ Asya-Pasifik bölgesi ↓

Ülkeler arasında  duyarlılık oranlarının oldukça değişkenlik 
gösterebilmesinde;
▪ Organizmanın bölgedeki klonal epidemiyolojisi

▪ Antimikrobiyal kullanım politikaları

▪ PCV immünizasyon pratikleri vb faktörlerin etkili olduğu düşünülmekte



ERİTROMİSİN

▪ Programın erken yıllarında tüm 
bölgelerde duyarlılıkta ↓

▪Makrolidlerin --- 1990’ların 
sonlarında ve 2000’lerin erken 
döneminde --- solunum yolu 
enfeksiyon tedavisinde artmış 
kullanımı



MDR/XDR İZOLATLAR

▪ Az sayıda antimikrobiyal anlamlı aktiviteye sahip 

▪ Linezolid ve vankomisin S. pneumoniae izolatlarında %100 aktivitesini 
korumakta

▪ Seftarolin, tigesiklin ve levofloksasinin MDR/XDR izolatlarda etkinliği iyi

▪ Seftriakson

MDR/XDR izolatlarda oldukça kısıtlı etkinlik

▪ Seftarolin

MDR --- %99,7 ; XDR --- %99,1 aktiviteye sahip

Direnç birkaç ülkeyle sınırlı 

Duyarlı bulunmayan izolatlar--- %60,9 --- Güney Kore’den



ORAL TEDAVİ AJANLARI

▪ Linezolid aktivitesini sürdürmekte (%100)

▪ Levofloksasin ikinci en aktif ajan

▪ MDR izolatlarda %96,6 ; XDR izolatlarda %93,7 etkinlik

▪ Diğer tüm oral ajanların MDR/XDR aktivitesi sınırlı

▪ Tedavide yeni oral ajanlara ihtiyaç !!!

MDR/XDR İZOLATLAR



KISITLILIKLAR
20 yıllık periyot --- bazı yıllarda katılımcılardan veri 
gönderilmediği için: 

▪ Hindistan ve Çin verileri analizden çıkarıldı

▪ Birkaç yıl veri göndermeyen bazı ülkelerin verileri analizde anlamlı 
değişiklik oluşturmayan hafif kaymalara yol açtı

Çalışma protokolünde
▪ KLİNİK OLARAK ANLAMLILIK kriterlerinin tanımlanmaması

▪ Katılımcıların bölgesel değişiklik gösterebilen --- lokal enfeksiyon 
hastalıkları algoritmalarını kullanması



ÖZETLE...

Çeşitli kısıtlılıklarına rağmen çalışmanın sonuçları 

▪ S. pneumoniae izolatlarının 1997-2016 aralığındaki  antimikrobiyal
duyarlılık değişim trendi hakkında değerli veriler sunmakta

▪ Aynı zamanda dünya genelinde pnömokokal direncin devamlı gözleminin 
gereğini ortaya koymakta



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...


