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GİRİŞ

Kolistin (polimiksin E) ve polimiksin B → Polikatyonik peptidler

✓ Kromozomal mutasyonlar

✓ Plazmid aracılı horizontal iletim (mcr genleri)

Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii kompleksi için kolistin sınır

değerleri (2020):

CLSI → orta duyarlı (≤ 2 µg/ml) ve dirençli (≥ 4 µg/ml)

EUCAST → duyarlı (≤ 2 µg/ml) ve dirençli (≥ 4 µg/ml)

Referans standart yöntem: Sıvı mikrodilüsyon (sürfaktan eklenmeden)

o Emek yoğun bir yöntem

o Kolistin sülfata erişim gerektirir
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Gradient şeritler

Yarı otomatize sistemler (Phoenix veya Vitek)

Disk difüzyon → Polimiksinler gibi büyük molekül ağırlıklı antimikrobiyaller, agara yavaş diffüze olduğu

için güvenilir değildir

CLSI (2020) - Enterobacterales ve P. aeruginosa için

✓ Kolistin Sıvı Disk Elüsyon (KSDE)

✓ Kolistin Agar Test (KAT)
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GİRİŞ



Kolistin direncinin taranması için sıvı mikrodilüsyon yöntemine alternatif olarak, kolay uygulanabilen

kolistin test yöntemlerinin geliştirilmesi

KOLİSTİN AGAR SPOT (KOL-AS)

Agar plağına kolistin solüsyonunun tek bir

konsantrasyonunun ilave edilmesine dayanan

ve CLSI KAT ’ın basitleştirilmiş versiyonu

KOLİSTİN DAMLATMA TESTİ (KOL-DT)

Agar yüzeyine polimiksin solüsyonunun tek

bir damlasının uygulanması

AMAÇ
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SUŞLARIN TOPLANMASI VE TANIMLANMASI:

Ağustos 2012 - Ağustos 2017

271 gram negatif klinik izolat

Biyokimyasal testler ve MALDI-TOF MS

46 izolat KPC (+)

(1 Citrobacter freundii, 5 Enterobacter spp., 1 E. coli, 3 K. oxytoca ve 36 K. pneumoniae)

22 izolat NDM (+)

(1 C. freundii, 3 E. coli ve 18 K. pneumoniae)
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GEREÇ VE YÖNTEM

✓ İzolatlar, mcr-1 genlerinin varlığı açısından PCR ile tarandı

✓ mcr-1 pozitif E. coli izolatlarına XbaI enzimi kullanılarak PFGE yapıldı
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✓ Antibiyotik stok solüsyonları ve dilüsyonları, polimiksinler plastik yüzeylere

bağlanabildiğinden cam şişelerde veya tüplerde saklandı, gerektiğinde cam

pipetler kullanıldı

✓ Aksi belirtilmedikçe, tüm tarama testlerinde CA-MHB, MHA ve kolistin

solüsyonlarının aynı partileri kullanıldı

✓ Tüm testler inokulasyon için aynı bakteri süspansiyonunun kullanıldığı aynı

iş gününde yapıldı

✓ Kanlı agar, çikolata agar, CLDE besiyeri, TSA besiyeri, MHA besiyeri → Taze

saf kültürler (18-24 saat inkübasyon)



KOLİSTİN DUYARLILIK TESTLERİ:

Referans kolistin duyarlılık testleri (sıvı mikrodilüsyon, makrodilüsyon ve agar dilüsyon):

✓ CLSI / EUCAST standartlarına göre sıvı mikrodilüsyon

✓ 96 kuyucuklu steril polistiren mikroplaklar

✓ Kolistin sülfat tozu (Sigma) , CA-MHB (BD), stok çözelti: 128 µg/ml

✓ Seri dilüsyonlar: 0.5 - 64 µg/ml

✓ Katyon seviyeleri kuru faz ölçümü ile doğrulandı

(23.7 mg/L Ca+2, 11.2 mg/L Mg+2 - VITROS 4600 system)

✓ MİK > 2 µg/ml EUCAST standartlarına göre kolistine dirençli

Kolistine duyarlı mcr (+) izolatlar için MİK'ler, ek referans dilüsyon yöntemleri (agar dilüsyon ve

makrodilüsyon) ve KSDE tarama yöntemi ile doğrulandı
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GEREÇ VE YÖNTEM



KOL-DT, Kolistin Damlatma Testi:

Jouy ve arkadaşlarının E. coli için tanımladıkları test, bu çalışmada diğer bakteri türleri için

uygulanmak üzere modifiye edildi

Optimum konsantrasyonu belirlemek için,

✓ 4 - 64 µg/ml arasında değişen kolistin sülfat solüsyonlarının 2 kat konsantrasyonları

✓ Önceden sıvı mikrodilüsyon ile kolistine dirençli ve duyarlı olarak belirlenmiş E. coli, K.

pneumoniae, Acinetobacter spp., P. aeruginosa ’nın ikişer izolatı için (toplam 16 izolat) test

edildi

16 µg/ml kolistin çözeltisi, ön testlerde en iyi performansı gösterdi ve tüm izolatlar için test edildi

✓ 0.5 McFarland standart inokulum, MHA (Difco)

✓ 16 µg/ml kolistin çözeltisi 10 µl 'lik damla

✓ İnkübasyon süresi: 35°C'de 16 - 18 saat

7
Jouy E, et al. Improvement in routine detection of colistin resistance in E. coli isolated in veterinary diagnostic laboratories. J Microbiol Methods. 2017;132:125-127. 

GEREÇ VE YÖNTEM



KOL-DT, Kolistin Damlatma Testi:

Ayrıca ticari disklerin elüsyonuyla elde edilen iki polimiksin çözeltisi de aynı yöntemle test edildi

✓ 16 µg/ml'lik kolistin çözeltisi, 5 ml CA-MHB’de 8 adet 10 µg kolistin diskinin (BD)

elüsyonuyla hazırlandı

✓ 30 µg/ml polimiksin çözeltisi, 10 ml CA-MHB’de 8 adet 300 IU polimiksin B diskinin (Oxoid)

elüsyonuyla hazırlandı
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GEREÇ VE YÖNTEM
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✓ Diskleri içeren tüpler, polimiksinlerin disklerden ayrılmasını sağlamak için 60

dakikadan fazla olmamak üzere en az 30 dakika oda sıcaklığında inkübe edildi

✓ Solüsyonlar kullanılmadan önce 0.22-µm filtreleme (Millipore) ile sterilize edildi ve

4°C'de saklandı

✓ Çözeltiler, bir damla diğerinden en az 2 cm uzakta olacak şekilde aynı agara

damlatıldı

✓ Solüsyonların stabilitesi 12 ay boyunca aylık olarak test edildi

✓ Tekrarlanabilirlik çalışmaları seçilmiş izolatlarla ardışık günlerde üç kez yapıldı
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İZOLAT KOLİSTİNE DUYARLI 

Zon çapına bakılmaksızın

herhangi bir inhibisyon zonu

gözlenmesi

Kolistin Damlatma Testinin Değerlendirilmesi

GEREÇ VE YÖNTEM

İZOLAT KOLİSTİNE DİRENÇLİ

Damla çevresinde zon olmaması

veya inhibisyon zonu içinde

koloniler gözlenmesi

Duyarlı izolatların ortalama zon çapları:

Acinetobacter spp. ve Enterobacterales için yaklaşık 10 mm

P. aeruginosa için 8 mm



KOL-AS, Kolistin Agar Spot:

CLSI tarafından agar dilüsyon yönteminde önerildiği gibi, kolistin çözeltileri erimiş halde olan MHA

(BD)’ya ilave edildi

✓ 2.0 µg/ml ve 3.0 µg/ml kolistin (final konsantrasyonlar) → WT / non-WT ayrımı için

✓ 20 ml’lik 100 x10 mm plaklar

✓ Plaklar, 2 aya kadar 4°C'de kapalı torbalarda saklandı

✓ 0.5 McFarland standart inokulum

✓ Agar yüzeyine yaklaşık 20 mm çapında nokta ekim, aynı plakta 12 suş

✓ İnkübasyon süresi: 35°C'de 16 -18 saat

Plakların stabilitesi 2 ay boyunca haftalık olarak test edildi

Ayrıca bir ticari spot agar (ColTest, Laboratorios Britania, Arjantin) da aynı prosedür ile test edildi

11
Clinical and Laboratory Standards Institute. 2018. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that growth aerobically, M7-A10. Clinical and Laboratory

Standards Institute, Wayne, PA.

GEREÇ VE YÖNTEM
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Kolistin Agar Spot Testinin Değerlendirilmesi

>1 koloni üreme kolistine dirençli Hiç üreme olmadığında kolistine duyarlı

Tek bir koloninin varlığı olası çapraz kontaminasyon ve test tekrarı

GEREÇ VE YÖNTEM
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ISO 20776-2 ve FDA ’nın antibiyotik duyarlılık test sistemleri rehberine göre,

Kategorik Uyum (KU)

KOL-DT veya KOL-AS, sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile karşılaştırıldığında aynı duyarlılık

kategorisinde gruplanan izolatların oranı

Çok Büyük Hata (ÇBH)

Tarama testleri ile kolistine duyarlı ve sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile dirençli bulunan izolatlar

(MİK >2 µg/ml)

Büyük Hata (BH)

Tarama testleri ile kolistine dirençli ve sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile duyarlı bulunan izolatlar

(MİK <2 µg/ml)

Orta duyarlı kategorisi tanımlamalarda kullanılmadığı için küçük hatalar analiz edilmedi

International Standard Organization. 2006. 20776–1: clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems, susceptibility testing of infectious agents and evaluation

of performance of antimicrobial susceptibility test devices, First ed. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration. 2009. Guidance for industry and FDA class II special controls guidance document:

antimicrobial susceptibility test (AST) systems.

VERİ ANALİZİ
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UYUM VE HATA ORANLARI

KU > %89.9

Büyük hata oranı < %3

Çok büyük hata oranı < %2.86 olmalı

VERİ ANALİZİ



Sıvı mikrodilüsyon ile belirlenen kolistin MİK dağılımları

141/271 (% 52) izolat kolistin dirençli

17/37 (% 46) Acinetobacter spp. 

13/39 (% 33) P. aeruginosa

111/195 (% 57) Enterobacterales
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SONUÇLAR



Çoğunluğu E. coli olmak üzere 63/271 izolat mcr-1 (+)

61 mcr (+) E. coli izolatı klonal değildi.

Sıvı mikrodilüsyona göre, E. coli mcr (+) izolatların 4/63’ü (%6) üç kez tekrarlanan testlerle kolistin

için sınır değerinin altında bir MİK değerine sahipti (MİK 2.0 µg/ml).

Makrodilüsyon, agar dilüsyon ve KSDE kullanıldığında bu 4 suşun, dirençli kategorisine giren, bir

dilüsyon daha yüksek MİK değerlerine sahip olduğu gösterildi.

Diğer Enterobacterales’de ise MİK 2.0 µg/ml olan yoktu.

16

SONUÇLAR
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Kategorik uyum P. aeruginosa hariç kolistin toz kullanılanla aynı.

Büyük hatalar, sıvı mikrodilüsyonla MİK 2.0 µg/ml ve duyarlı bulunan mcr-1 (+)’ler



> 2.0 µg/ml kolistin MİK’ine sahip çoğu suş (131/141), damla çevresinde bir inhibisyon zonu olmadan

üremiş ve geri kalan 10 izolat zon içi üreme göstermiştir 18
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✓ Depolanan solüsyonlar, yeni hazırlananlarla aynı performansı

gösterdi

✓ Tekrarlanabilirlik çalışmalarında, tekrarların >%95'inde

kategorizasyonda değişiklik olmadan +1 mm içinde uyum gözlendi
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3.0 µg/ml kolistin ile çok büyük hata gözlenmedi.

Büyük hatalar, MİK 2.0 µg/ml olan E. coli mcr-1 (+)’ler
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Kolistine dirençli bakterilerin çoğu (ticari spot agar 5/141 ve bu çalışmada 3.0 µg/ml hazırlanan

4/141 hariç) konflüent üreme gösterdi, yarı konflüent üremelerin çoğu Salmonella spp.’ydi
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Ardışık günlerde yapılan test tekrarları ve 2 aya kadar saklanan plaklarla yapılan

test tekrarları, taze hazırlanmış olanlarla aynı performansı gösterdi



Polimiksin için antimikrobiyal duyarlılık yöntemi seçmenin zorlukları:

İlacın agara zayıf penetrasyonu

Polikatyonik ilaç moleküllerinin plaklara bağlanması

CLSI / EUCAST tarafından MİK sınır değerlerinin değişmesi

Validasyon sürecinin iyi yönetilmesi kritik önem arz eder

23

TARTIŞMA



❑ Bu çalışmada, özellikle referans sıvı mikrodilüsyon metodunun kullanımının sınırlı

olduğu düşük veya orta gelirli ülkeler için basit ve maliyeti düşük yöntemler valide

edildi

✓ CLSI tarafından önerilen KSDE ve KAT gibi yöntemlerden daha kolay

✓ KSDE ve KAT yöntemleri Acinetobacter spp. için de önerilmemekte

❑ Çalışmada önerilen yöntemler,

✓ MİK tekniklerinin yerini alamaz

✓ Dirençli suşları elemek için tarama işlevi görür
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TARTIŞMA
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TARTIŞMA

KOL-DT tekniği, ilk olarak Brucella izolatlarına karşı defensinleri test etmek için

kullanılmıştır1 ve daha sonra mcr-1 geni olanlar da dahil olmak üzere hayvan kaynaklı

E. coli izolatlarında kolistin duyarlılığını değerlendirmek üzere uyarlanmıştır2

Bu çalışmada, KOL-DT E. coli dışındaki Enterobacterales türleri

ve Acinetobacter için çok iyi bir performans sergilemiştir

1. Halling SM, et al. Defensin susceptibility and colonization in the mouse model of aj100, a polymyxin B-resistant, Brucella abortus RB51 isolate. Curr Microbiol. 2008; 56:274 –278.

2. Jouy E, et al. Improvement in routine detection of colistin resistance in E. coli isolated in veterinary diagnostic laboratories. J Microbiol Methods. 2017;132:125-127.



Büyük hata > %3 → Sıvı mikrodilüsyon ile duyarlı olup agar dilüsyon, makrodilüsyon ve KSDE gibi

diğer referans yöntemler ile dirençli olan, sınırda MİK değerlerine sahip mcr (+) izolatlar

KOL-DT, sıvı mikrodilüsyondan farklı olarak tüm mcr (+) izolatları kolistin dirençli olarak

sınıflandırıldı

Sıvı mikrodilüsyon ile MİK 2.0 µg/ml bulunan izolatlar, özellikle E. coli , fenotipik veya genotipik

yöntemlerle mcr genlerinin doğrulanması için bir uyarı niteliğinde!
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TARTIŞMA



Maliyetin ve tozlara sınırlı erişimin üstesinden gelmek için antibiyotik kaynağı olarak ticari disklerin

kullanılması (sıvı elüsyon), anaerop bakteriler için eski ve yaygın bir uygulamadır1 ve

günümüzde M-1002 standartlarında KSDE testi için önerilmektedir

Bu çalışmada, disk elüsyonu ile elde edilen kolistin çözeltisinin performansı, tozun performansına

eşdeğerdi

KOL-DT 'nin disk elüsyon yöntemine göre avantajları:

✓ Çözelti, buzdolabında 1 yıldan daha uzun süre stabildir

✓ Test, sarf malzemelerinden tasarruf sağlar

✓ Dirençli subpopülasyonları uyarma potansiyeline sahiptir

1. Wilkins TD, et al. Modified broth-disk method for testing the antibiotic susceptibility of anaerobic bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 1973; 3:350 –356.

2. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2020. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 29th informational supplement; CLSI M.100. Clinical and

Laboratory Standards Institute, Wayne, PA. 27

TARTIŞMA



Gales ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, polimiksin B agar dilüsyon ve sıvı

mikrodilüsyon testlerinde kolistinle genellikle iyi bir korelasyon göstermiştir

Polimiksin elüsyonu için ÇBH >%3 olması nedeniyle damlatma testi için polimiksin

kullanılması önerilmez

o Mikropipet uçlarına farklı bağlanma

o Damlanın etrafında farklı bir difüzyon gradienti

Gales AC, et al. Contemporary assessment of antimicrobial susceptibility testing methods for polymyxin B and colistin: review of available interpretative criteria and

quality control guidelines. J Clin Microbiol. 2001; 39:183–190. 28

TARTIŞMA



Turlej-Rogacka A, et al. Evaluation of colistin stability in agar and comparison of four methods for MIC testing of colistin. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018; 37:345–353.

Çok sayıda çalışma, kolistin için agar dilüsyon ve sıvı mikrodilüsyon arasında çok iyi bir uyum

olduğunu göstermiştir

(Agar dilüsyonun kolistin direncini daha kolay tespit edebildiği kistik fibrozis hastalarından izole

edilen P. aeruginosa haricinde)

Yakın zamanda bir çalışmada, agar dilüsyonun tekrarlanabilirlik açısından sıvı dilüsyona kıyasla

üstün olduğu bulunmuştur

Agar dilüsyon uyarlaması → CLSI tarafından önerilen KAT

(1.0 μg/ml, 2.0 μg/ml ve 4.0 μg/ml’lik seri dilüsyonlar)

KAT modifikasyonu → KOL-AS

(Sokak tipi ayrımını sağlamak için seçilen tek bir 3.0 µg/ml konsantrasyon)
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TARTIŞMA



30

TARTIŞMA

❑ E. coli dışındaki Enterobacterales ve P. aeruginosa için KOL-AS yöntemiyle güçlü

bir kategorik uyum

✓ ÇBH yok

✓ BH'ler ise mcr-1 (+) E. coli ve Acinetobacter spp.’ de

Humphries RM, et al. Multicenter evaluation of colistin broth disk elution and colistin agar test: a report from the Clinical and Laboratory Standards Institute. J Clin

Microbiol. 2019; 57:e01269-19.

Çok merkezli bir çalışmada ise KAT %3,9 ÇBH’ye sahipken (çoğunlukla

Acinetobacter izolatlarında), BH saptanmamıştır

Bu çalışmada Acinetobacter izolat sayısının düşüklüğü, bu iki yöntem

arasında daha fazla karşılaştırma yapılmasını sınırlamıştır



31

KOL-AS’ın bir modifikasyonu son zamanlarda , mcr inhibitörü olan EDTA eklenmiş

bir kolistin plağı ilave edilerek mcr (+)’lerin saptanması için kullanılmıştır1

Diğer agar bazlı kolistin yöntemleri, klinik örneklerden tarama amacıyla başarıyla

kullanılmıştır2

Agar dilüsyona dayalı tekniklerin çok yönlülüğünü gösterir

1. Gonzales Escalante E, et al. Phenotypic Detection of Plasmid-Mediated Colistin Resistance in Enterobacteriaceae. J Clin Microbiol. 2020 Feb 24;58(3):e01555-19.

2.. Nordmann P, Jayol A, Poirel L. A Universal Culture Medium for Screening Polymyxin-Resistant Gram-Negative Isolates. J Clin Microbiol. 2016 May;54(5):1395-9.

TARTIŞMA



32

TARTIŞMA

Çalışmanın sınırlılıkları:

❑ Sınırlı sayıda Acinetobacter ve P. aeruginosa

izolatının test edilmesi

❑ Yöntemlerin sınırlı sayıda disk ve/veya besiyeri

markası ile değerlendirilmesi

❑ Tek merkezli bir çalışma olması



✓ Gram negatif basillerde kolistin direncinin taramasına uygun, referans sıvı mikrodilüsyon yöntemine

benzer bir performansa sahip KOL-AS, ColTest ve KOL-DT geliştirilmiş ve valide edilmiştir

✓ Uzun süreli stabilite nedeniyle, kolistin çözeltileri veya plakları merkezi olarak bir referans

laboratuvarda hazırlanabilir ve hazırlanmaları için gerekli malzemelerin olmadığı çevre

laboratuvarlara dağıtılabilir

✓ Bu yapılması kolay tarama testleri halihazırda kullanılmakta olan testlere ek olarak rutin olarak

uygulanabilir

33

Sonuç olarak,



TEŞEKKÜR EDERİM


