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GİRİŞ

 Karbapeneme dirençli Enterobacterales (KDE)’e bağlı enfeksiyonlar, dünya çapında

giderek daha fazla rapor edilmekte

 Endişe verici ölüm oranları ve artan sağlık hizmeti maliyetleri ile ilişkilendirilmekte

 Karbapenemlere direnç

Karbapenemazların üretimi

Geçirgenliğin azalması

ESBL veya sefalosporinazların aşırı üretimi

Efluks pompaları veya bu mekanizmaların kombinasyonları

Logan LK, Weinstein RA. The epidemiology of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: the impact and evolution of a global menace. J Infect Dis. 

2017;215(suppl1):S28–S36. 

Coppi M, Antonelli A, Giani T, et al. Multicenter evaluation of the RAPIDEC® CARBA NP test for rapid screening of carbapenemase producing Enterobacteriaceae 

and Gram-negative nonfermenters from clinical specimens. Diagn Microbiol Infect Dis. 2017;88(3):207–213.
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GİRİŞ

Karbapenemaz üreten Enterobacterales (KÜE)’i, karbapenemaz aracılı
olmayan karbapeneme dirençli Enterobacterales (KDE)’den ayırmak
önemlidir

1. blaKPC gibi karbapenemaz genlerinin horizontal olarak hızlı ve kolay 
aktarımı

2. Karbapenemaz üretiminin yokluğunda uygulanandan daha yoğun 
enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması

Hızlı teşhisinin önemini ortaya koyar

Goodman KE, Simner PJ, Tamma PD, Milstone AM. Infection control implications of heterogeneous resistance mechanisms in
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE). Expert Rev Anti Infect Ther. 2016;14(1):95–108.
doi:10.1586/14787210.2016.1106940

Ambler RP. The structure of beta-lactamases. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1980;289(1036):321–331. 
doi:10.1098/rstb.1980.0049
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GİRİŞ

 Laboratuvarların çoğunda, karbapenem direncinin altında yatan mekanizma tedavi 
amacıyla tanımlanmamakta

 Karbapenemazların ve karbapenemaz sınıfının belirlenmesinin tedaviye etkisi var

 Seftazidim-avibaktam veya meropenem-vaborbaktam gibi yeni beta-laktam/beta-
laktamaz inhibitörü  kombinasyonlar, Ambler sınıf A karbapenemazların yanı sıra bazı 
Ambler sınıf C enzimlerine etkili, ancak Ambler sınıf B enzimlerine etkili değil!!

 MBL’lerin hızlı ve doğru saptanması çok önemli

Tamma PD, Simner PJ. Phenotypic Detection of Carbapenemase-Producing Organisms from Clinical Isolates. J Clin Microbiol. 2018; 5;56(11):e01140-18. 

Rodríguez-Baño, J., Gutiérrez-Gutiérrez, B., Machuca, I., & Pascual, A. Treatment of Infections Caused by Extended-Spectrum-Beta-Lactamase-, AmpC-, and
Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae. Clin Microbiol Rev. 2018; 31(2): e00079-17.
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GİRİŞ

Moleküler testler antibiyotiğe direnç genlerini tespitte altın standart

 Fenotipik yöntemler pratik, yönetilebilir ve uygun maliyetli

 Son on yılda, çeşitli fenotipik yöntemler geliştirildi

Bir antibiyotik varlığında üremeye dayalı olarak direncin saptandığı 

üreme bazlı 

Modifiye karbapenem inaktivasyon yöntemi (mCIM) 

Karbapenemaz enzimleri ile katalize edilen  hidroliz ürününün saptandığı 

hidroliz  bazlı 

Carba NP ve türevleri

MALDI-TOF MS yöntemleri
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GİRİŞ

 Bu testlerde yapılan bazı modifikasyonlar [EDTA-mCIM (eCIM)] üretilen

spesifik karbapenemaz grupları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir

 2017'de KÜE için hızlı (<3 saat), ucuz ve doğru bir tarama testi olan hızlı

karbapenem inaktivasyon yöntemi (rCIM) bildirildi1

Bu yöntemle sınıf A ve sınıf B karbapenemazlar arasında ayrım 

yapılamaz

1Muntean MM, Muntean AA, Gauthier L, et al. Evaluation of the rapid carbapenem inactivation method (rCIM): a phenotypic screening test 

for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob Chemother. 2018;73(4):900–908.
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AMAÇ

 Enterobacterales’de karbapenemazların 4 saat içinde saptanması ve

MBL'lerin diğer karbapenemazlardan ayrılabilmesi için

rCIM’ın modifiye edilmesi (mrCIM)

Hızlı EDTA modifiye karbapenem inaktivasyon yöntemi (reCIM) 

geliştirilmesi

mrCIM ve reCIM’ın performansının mCIM, eCIM ve moleküler yöntemle 

karşılaştırılması
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GEREÇ ve YÖNTEM

Bakteriyel İzolatlar

 Chongqing Üniversitesi

Hastanesinde 

 2015 ve 2018 arasında klinik

örneklerden izole edilen 

mrCIM ve reCIM'i retrospektif 

olarak değerlendirmek için

Toplam 247 farklı KDE

İzolat tipi İzolat sayısı

Klebsiella spp. 94

Enterobacter cloacae 82

Escherichia coli 43

Citrobacter spp. 15

Enterobacter spp. 13
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GEREÇ ve YÖNTEM
9

 Prospektif çalışma için, 3 aylık 
dönem içinde klinik örneklerden izole 
edilen 47 farklı KDE

 İzolatlar VITEK MS (bioMerieux) ile 
tanımlanmış, rutin antimikrobiyal
duyarlılık testlerinde KDE olarak 
belirlenmiştir

 Sonuçlar CLSI-M100 S29’un 
önerilerine göre yorumlanmıştır

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 29th. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical 

and Laboratory Standards Institute; 2019.

İzolat tipi İzolat sayısı

Klebsiella pneumoniae 32

Escherichia coli 9

Enterobacter cloacae 4

Citrobacter freundii 2



GEREÇ ve YÖNTEM

mCIM ve eCIM

 eCIM Enterobacterales’deki MBL’ları serin karbapenemazlardan ayırmak için

mCIM ile birlikte

mCIM tek başına uygulanabilir; ancak eCIM, mCIM ile birlikte uygulanmalı

 eCIM yalnızca mCIM pozitifse geçerli

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 29th. CLSI supplement M100. 

Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2019.
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mCIM ve eCIM

Tsai YM, Wang S, Chiu HC, Kao CY, Wen LL. Combination of modified carbapenem inactivation method (mCIM) and EDTA-CIM (eCIM) for 

phenotypic detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. BMC Microbiol. 2020;20(1):315.
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mCIM ve eCIM Sonuçlarının Yorumlanması

Sfeir MM, Hayden JA, Fauntleroy KA, Mazur C, Johnson JK, Simner PJ, Das S, Satlin MJ, Jenkins SG, Westblade LF. EDTA-Modified 

Carbapenem Inactivation Method: a Phenotypic Method for Detecting Metallo-β-LactamaseProducing Enterobacteriaceae. J Clin

Microbiol. 2019;57(5):e01757-18.

12



mCIM ve eCIM

Tsai YM, Wang S, Chiu HC, Kao CY, Wen LL. Combination of modified carbapenem inactivation method (mCIM) and EDTA-CIM (eCIM) for 

phenotypic detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. BMC Microbiol. 2020;20(1):315.
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GEREÇ ve YÖNTEM 
mrCIM ve reCIM

 Katı besiyerinde bir gecelik inkübasyonun ardından üreyen 

suşlardan iki adet 10 μL öze dolusu alınarak, 1 mL steril su

içeren bir Eppendorf tüpünde homojenize edilmiş

 Süspansiyona iki meropenem diski eklenmiş ve 1 dakika

vortekslenmiş

 reCIM için, 5 mM EDTA nihai konsantrasyonunu elde etmek

için Eppendorf tüpüne 10 μL 0.5 M EDTA eklenmiş

 Tüp, 37°C'de 45 dakika inkübe edilmiş

 Bir dakika vortekslenmiş

 10.000 rpm'de 5 dakika santrifüjlenmiştir.
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mrCIM ve reCIM
 500 μL süpernatant 1.0 McFarland’ lık E. coli ATCC 

25922’nin bulunduğu 2500 μL TSB sıvı besiyerine

eklenmiş

 Tüpler 2.5 saat boyunca 37 °C'de inkübe edilirken

E. coli’nin üremesini değerlendirmek için her 30 

dakikada bir nefelometre ile optik densite (OD) 

değeri ölçülmüş

OD değeri 1.0 ve 2.0 arasında çıkanlarda 

inkübasyon süresi 30 dakika daha uzatılmış
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mrCIM ve reCIM Sonuçlarının Yorumlanması

 Sınıf B MBL için 

mrCIM (+), reCIM (+)

mrCIM OD> 2.0 ve reCIM OD <1.0

 Sınıf A serin β-laktamazlar için

mrCIM (+), reCIM (-)

mrCIM OD> 2.0 ve reCIM OD> 2.0

 Karbapenemaz içermeyen suşlar için

mrCIM (-), reCIM (-)

mrCIM OD <1.0 ve reCIM OD <1.0 

 MrCIM ve reCIM'deki sınır değerler pozitif ve negatif kontrol
suşlarının teste 10 kez tabi tutulması ile tanımlanmıştır
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GEREÇ ve

YÖNTEM

Β-Laktamaz Genlerinin Moleküler Tayini

 Karbapenemazları kodlayan genler

blaKPC, blaNDM, blaOXA-48 benzeri, blaVIM ve blaIMP

 ESBL ve AmpC gibi diğer β-laktamazları

kodlayan genler

 OmpK, OmpF gibi porinleri kodlayan genler
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BULGULAR

 Retrospektif çalışmada

kullanılan 247 KDE izolatından

107’sinde karbapenemaz geni 

pozitif

Abbreviations: mCIM, modified carbapenem inactivation method; mrCIM, modified rapid carbapenem 

inactivation method; eCIM, EDTA-modified carbapenem inactivation method; reCIM, rapid EDTA-

modified carbapenem inactivation method; AmpC, Ampler class C β-lactamases; ESBL, extended 

spectrum β-lactamases.
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BULGULAR

 Prospektif çalışmada

kullanılan 47 KDE izolatından

42’sinde karbapenemaz geni

pozitif
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Retrospektif çalışmada 

mrCIM'de E. coli indikatör suşun üreme dinamiği

• İndikatör tür, 

• İnaktive antibiyotik ile 2.5 saat 

inkübe edildiğinde, median OD 

değeri 3.13

• Aktif antibiyotik ile inkübe

edildiğinde, median OD değeri 

0.73

Mavi yatay çizgi seçilen 1.0 McFarland 

karbapenemaz negatif sınır değerini ve kırmızı

çizgi 2.0 McFarland karbapenemaz pozitif sınır 

değerini gösterir.
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BULGULAR

Retrospektif Analizde mrCIM'in Duyarlılık ve Özgüllüğü

İnkübasyondan 2.5 saat sonra,

Karbapenemaz üreten suşların %96,3'ü (103/107) 

Karbapenemaz üretmeyen suşların %98,6'sı (138/140) doğru 
tanımlanmış

2.5 saatte1.5 McFarland ünite civarında üreyen iki

E. cloacae complex izolatı 30 dakika daha inkübe edildiğinde

üreme 1.0 McFarland altına düşmüş

Karbapenemaz üretmeyen suşlarda mrCIM'in doğruluğu %100'e 
(140/140) yükselmiş

İnkübasyondan 3 saat sonra,

Duyarlılık %96,3 

Özgüllük %100
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BULGULAR

Retrospektif analizde mrCIM ile

yalancı negatif sonuçlar

 blaNDM-5 taşıyan bir E. coli

 blaIMP-4 taşıyan bir E. cloacae complex 

 blaNDM-1 ve blaIMP-8 taşıyan bir

E. cloacae complex 

 blaKPC-2 ve blaNDM-1 taşıyan bir C. freundii
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BULGULAR

Retrospektif Analizde reCIM'in Duyarlılık ve Özgüllüğü

Sınıf A karbapenemaz taşıyıcılarının tümü (31/31) eCIM
ve reCIM’la doğru tanımlanmış

Sınıf B karbapenemaz taşıyıcılarının % 95,5’ i (63/66) 
eCIM ile,% 92,4’ü (61/66) reCIM ile pozitif saptanmıştır
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Retrospektif analizde

reCIM ile yalancı

negatif sonuçlar

 blaNDM taşıyan iki E. coli

 blaIMP-4 taşıyan bir           

E. cloacae complex

 blaNDM-1 ve blaIMP-8 taşıyan

iki E. cloacae complex
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Retrospektif çalışmada reCIM'de E. coli indikatör suşun
üreme dinamiği

2.5 saat inkübasyonda,

A sınıfı karbapenemaz pozitif suşlardaki indikatör suşun median OD değeri 2.49’a yükselirken

B sınıfı karbapenemaz pozitif suşlarda median OD değeri 0.81’e düşmüştür

3 saat inkübasyonda, 

reCIM sonucu yalancı negatif olan blaNDM-1 taşıyan E. coli’nin OD değeri 1.26’dan 0.87’e düşmüştür

25

İnkübasyon 3 saate uzatıldığında reCIM’ ın, 

Duyarlılığı %93,9

Özgüllüğü %100



Retrospektif çalışmada reCIM’ın duyarlılığı ve özgüllüğü

eCIM’dan türetilen karbapanemaz fenotipik saptama yöntemleri çoklu karbapenemaz 
üreten izolatlarda MBL’lerden serin karbapenemazları ayıramaz1

Sınıf A ve sınıf B karbapenemazların her ikisini taşıyan 10 izolat eCIM’ın retrospektif 
değerlendirmesine dahil edilmemiştir

1Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 28th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and 

Laboratory Standards Institute; 2018.
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mrCIM’ın prospektif olarak değerlendirilmesi

2.5 saat inkübasyon sonrası %97,6 (41/42) pozitif sonuç

42’sinde karbapenamaz üreten gen saptanan 47 KDE izolatı
mrCIM’le test edilmiştir
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Prospektif çalışmada mrCIM’ın duyarlılığı ve özgüllüğü

 30 dakika ilave inkübasyonla, OD değeri

1.8 civarında olan bir suş da da pozitif

sonuç alınmıştır

 mrCIM sonuçları negatif olan 5 izolatda, 

yüksek düzey sefalosporinaz üretimi 

ve/veya ESBL saptanmıştır

 Özgüllüğü

%100

 Duyarlılığı

 İnkübasyondan 2.5 saat sonra %97,6

 İnkübasyondan 3 saat sonra %10028



Prospektif çalışmada reCIM’ın duyarlılığı ve özgüllüğü

İnkübasyondan 2.5 saat sonra, 

blaNDM (+) izolatlarda 8 pozitif 

blaKPC (+) izolatlarda 33 negatif 

İnkübasyondan 3 saat sonra,

blaIMP (+) izolatda OD değerinde anlamlı 

bir düşme yok

Özgüllüğü %100 (%95 CI %87-100)

Duyarlılığı % 88,9 (%95 CI %50,7-99,4) 
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Retrospektif ve prospektif analizin sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde

mrCIM, 2.5 saatlik inkübasyonda

Duyarlılık %96,3 (%95 CI %90,1-98,8) 

Özgüllük %97,1 (%95 CI %92,4-99,1) 

 3 saatlik inkübasyonda

Özgüllük %98,6 (%95 CI%94.4-99,8)

 reCIM 2.5 saatlik inkübasyonda

Duyarlılık %95,4 (%95 CI %85,4–98,8) 

Özgüllük %100 (%95 CI %86,3–100) 

 3 saatlik inkübasyonda

Duyarlılık %97,0 (%95 CI 88,5-99,5%)
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TARTIŞMA

 Bu çalışmada mrCIM’in KÜE'nin saptanmasında, orjinal rCIM1 ve

CLSI onaylı mCIM2 testleri ile karşılaştırılabilecek düzeyde yüksek

duyarlılık ve özgüllüğe sahip

 reCIM, metallo-beta laktamazları diğer karbapenemazlardan ayırt 

etmede eCIM ile orantılı performans özelliklerine sahip

mrCIM ve reCIM birlikte Enterobacterales’de sadece karbapenemaz

aktivitesini saptamaz, aynı zamanda MBL’yi de tanımlar

1Muntean MM, Muntean AA, Gauthier L, et al. Evaluation of the rapid carbapenem inactivation method (rCIM): a phenotypic screening test for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob

Chemother. 2018;73(4):900–908. doi:10.1093/jac/dkx519.
2Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 28th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2018.
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TARTIŞMA

Orijinal rCIM mrCIM

Meropenemle ön 

inkübasyon süresi 30 dk 45 dk

İndikatör E. coli’nin

inkübasyon süresi 1.5-2 saat 2.5-3 saat

Sınır değerler 0.5 Negatifler için 1.0

Pozitifler için 2.0

Duyarlılık %98,5 %96,3 

32

Özgüllük %97,6 %98,6

Muntean MM, Muntean AA, Gauthier L, et al. Evaluation of the rapid carbapenem inactivation method (rCIM): a phenotypic screening test for carbapenemase-

producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob Chemother. 2018;73(4):900–908. doi:10.1093/jac/dkx519.



Retrospektif çalışmada, mrCIM inkübasyondan 2.5 saat sonra 2 yalancı-pozitif ve 4 yalancı-
negatif sonuç ile orjinal rCIM1 ile karşılaştırılabilir oranda %97,6 doğruluk göstermiştir

Yalancı pozitif sonuçlar blaCTX-M-1 ve blaCTX-M-15 taşıyan suşlarda görülmüş, daha önce tanımlandığı 
gibi2 ESBL enzimlerinin düşük karbapenemaz aktivitesinden kaynaklandığı varsayılmıştır

Yalancı negatif sonuçlar blaNDM-5 veya blaIMP-4 barındıran rastgele dört izolatta görülmüş, 
muhtemelen bazı spesifik karbapenemazların düşük seviyesinden ve parsiyal hidrolizden veya 
ATCC 25922'nin meropenem varlığında üremesindeki  gecikmeden kaynaklanmıştır
Bu nedenle, mrCIM, düşük karbapenemaz aktivitesine sahip suşların saptanması için uygun
olmayabilir

TARTIŞMA

1Muntean MM, Muntean AA, Gauthier L, et al. Evaluation of the rapid carbapenem inactivation method (rCIM): a phenotypic screening test for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob

Chemother. 2018;73(4):900–908. doi:10.1093/jac/dkx519
2Dupont H, Gaillot O, Goetgheluck AS, et al. Molecular characterization of carbapenem-nonsusceptible enterobacterial isolates collected during a prospective interregional survey in France and susceptibility to 

the novel ceftazidime-avibactam and aztreonam-avibactam combinations. Antimicrob Agents Chemother. 2016;60(1):215–221.

doi:10.1128/AAC.01559-15
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TARTIŞMA

 Hem retrospektif hem de prospektif analizde, mrCIM ve reCIM’la, 

A sınıfı karbapenemazların yeterli bir şekilde tespit edildiği ve

tanımlandığı görülmüştür

 reCIM ve eCIM’ın MBL’leri tanımlamada %92 ve %95,5 doğruluğu ile, 

EDTA inhibisyonuna dayalı yöntemler için MBL’ lerin tanımlanmasında 

bazı sorunlar var gibi görünmektedir
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TARTIŞMA
Diğer fenotipik karbapenemaz saptama yöntemleriyle

karşılaştırıldığında, mrCIM ve reCIM'in kombine kullanımının 

avantajları:

mrCIM ve reCIM’ın saptama süresi 4 saatten az

 Testlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi kolay

Meropenem diskleri, TSB besiyeri ve EDTA dışında özel 

ekipman veya reaktif yok

 Testler yalnızca temel laboratuvar malzemeleri 

gerektirdiğinden dünyanın her yerindeki herhangi bir 

laboratuvar tarafından erişilebilir durumda
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Çalışmada değerlendirilen mrCIM ve reCIM'in

sınırlılıkları

Chongqing'de blaVIM, blaGES ve blaOXA-48 karbapenemaz üreten Enterobacterales
az1 olduğu için yalnızca başlıca karbapenemaz tipleri (blaNDM, blaIMP, blaKPC) test 
edilmiştir ve performanslar diğer farklı karbapenemaz enzimleri kullanılarak 
değerlendirilmeli 

PCR ve sekanslama kullanılarak, birkaç izolatın blaKPC ve blaNDM veya blaVIM’ı
içeren birden fazla farklı enzim ürettiği doğrulanmış ve reCIM çoklu
karbapenemazlarda MBL'leri saptamada başarısız olmuştur

Bu sorun diğer fenotipik bazlı karakterizasyon testleri için de gündeme getirilmiş, 
ancak farklı karbapenemazları birlikte barındıran Enterobacterales izolatlarının
insidans oranı, Çin'de özellikle de Chongqing'de nispeten düşüktür1,2

1Zhou M, Wang D, Kudinha T, Yang Q, Yu S, Xu YC. Comparative evaluation of four phenotypic methods for detection of class A and B carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in China. J Clin

Microbiol. 2018;56(8):e00395–18. doi:10.1128/JCM.00395-18.
2Tamma PD, Simner PJ. Phenotypic detection of carbapenemase-producing organisms from clinical isolates. J Clin Microbiol. 2018;56(11):e01140–18. doi:10.1128/JCM.01140-18.
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SONUÇ

mrCIM ve reCIM birlikte, klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında 

KÜE'nin fenotipik saptama yöntemlerinde önemli bir gelişme 

sağlayarak, KÜE enfeksiyonlarının uygun tedavisine ve 

enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkin bir şekilde 

uygulanmasına rehberlik eder
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 

EDERİM..
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