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OLGU 1. (1)

• 49 yaşında erkek hasta

• Ateş, titreme, baş dönmesi ve çarpıntı

• IV ilaç kullanım öyküsü (1 yıldır yok)

• Viridans Grup Streptokoka bağlı İnfektif Endokardit…aortik kapak replasmanı (2 yıl önce)

• Alınan kan kültürlerinde (+) üreme sinyali: Gram boyamada Zincir yapmış Gram (+) kok

• Kanlı agarda non-hemolitik koloniler

• Viridans Grup Streptokok üremesi (3 kan kültürü setinde) ….Streptococcus parasanguinis



1.1. Viridans Grup Streptokokların β laktam antibiyotiklere duyarlılığını saptamak için hangi antibiyotik 
indikatör olarak kullanılır?

A) Benzil penisilin
B) Amoksisilin
C) Sefotaksim
D) Seftriakson
E) Hiçbiri

1.2. Viridans Grup Streptokoklarda Tarama test sonucu Duyarlı saptanmış ise aşağıdakilerden hangisine duyarlı 
olarak bildirilebilir?

A) Ampisilin
B) Amoksisilin
C) Sefotaksim
D) Seftriakson
E) Hepsi





2. Viridans Grup Streptokoklarda Benzil penisilin tarama test sonucu Dirençli saptanmış ise rapor nasıl 
verilmelidir?

A) Tüm B laktamlara dirençlidir
B) Aminopenisilinlere dirençlidir
C) Aminopenisilinler ve 3. kuşak sefalosporinlere dirençlidir.
D) Her B laktamın MİK değerine göre duyarlılık raporlanır
E) Çok nadir bir durum olduğu için tür tayini yinelenmelidir





• Hastanın Benzil Penisilin tarama testi sonucu: Dirençli

• Vankomisin+ Gentamisin



3. kuşak sefalosporinlerden Seftazidim neden hiç gündeme gelmedi ?



Aminoglikozitlere doğal direnç olduğu halde 
neden antibiyogramda yer verilmiş ?

1Aminoglikozidlere düşük düzey doğal direnç 
nedeniyle, izolatın duyarlı olduğu hücre duvarı 
inhibitörü ile kombine olarak tedavide 
kullanıldığında sinerjik etki görülecektir



EĞER benzilpenisiline duyarlı ise 
aminopenisilinler, sefalosporinler ve 
karbapenemlere duyarlı olarak bildirilir. 
EĞER benzilpenisiline dirençli ise tür 
tanımlaması doğrulanır her antibiyotiğin 
MİK’ine göre sonuç verilir. 

EĞER eritromisine dirençli VE 
klindamisine duyarlı ise indüklenebilir 
MLSB direnci için TEST EDİLİR. 
EĞER indüksiyon testi negatif ise 
klindamisine duyarlı olarak bildirilir. 
EĞER indüksiyon testi pozitif ise 
klindamisine dirençli olarak bildirilir 



EĞER norfloksasin tarama testinde duyarlı ise 
levofloksasin ve moksifloksasine duyarlı olarak 
bildirlir. 
EĞER norfloksasin tarama testinde dirençli 
ise levofloksasin ve moksifloksasine dirençli 
olarak bildirilir veya antibiyotikleri tek tek test 
ederek sonuç bildirilir. 

EĞER gentamisine yüksek düzeyde direnç 
saptanır ise Beta-laktam gentamisin
kombinasyonlarının sinerjik olmayabileceğine 
ilişkin bir uyarı notu eklenir. 
EĞER gentamisine yüksek düzeyde direnç 
saptanmaz ise, gentamisinin sinerji amacıyla 
etkin olarak kullanılabileceği bildirilir. 
NOT: Bu kural sadece endokardit izolatları için 
uygundur. 



OLGU 2.(2)

• 57 yaşında kadın

• Çeneye yayılan aralıklı santral göğüs ağrısı, HT

• 3 gün önce, bir panayırda tavuk yeme öyküsü 

• Kusma ve ishal, karın ağrısı, Ateş (36.6 C), göğüs ağrısı hafif HT 

• Troponin-I 

• Kardiyak MR: Miyoperikardit ile uyumlu

• Dışkı multipleks panel PCR: Campylobacter (+)



3. Campylobacter spp nin Makrolid duyarlılığını belirlemek için hangi antibiyotik indikatör olarak kullanılır?

A) Eritromisin
B) Klaritromisin
C) Azitromisin
D) Linkomisin

• Eritromisin tarama test sonucu: Duyarlı 

• Klaritromisin ve Azitromisine duyarlı olarak RAPORLANIR

• Azitromisin ile tedavi başlatıldı. 



Campylobacter spp. ‘de Tetrasiklin ve özellikle Florokinolon direnci 
%60’ın üzerinde ve yıllar içinde giderek artmakta, makrolidlerde direnç 
oranları düşük olmaya devam etmektedir

EĞER eritromisine duyarlı ise 
klaritromisin ve azitromisine duyarlı 
olarak bildirilir.
EĞER eritromisine dirençli ise 
klaritromisin ve azitromisine dirençli 
olarak bildirilir.
Bu antibiyotikler için ayrı sınır değerler 

yoktur 



Ayrıca glikopeptidler, lipoglikopeptidler, linkozamidler ve okzazolidinonlara da doğal 
dirençlidir



OLGU 3.(3)

• KF'li 4 yaşındaki erkek çocuk 

• Ateş, genel miyalji, karın ağrısı, ciddi solunum 
sıkıntısı 

• Tüm aşıları TAM, Bronkopnömoni, ince 
bağırsak tıkanıklıkları ve hepatik siroz KF 
komplikasyonları ile çok sayıda yatış 

• Tüm sağ akciğer alanlarında ronküs, Karın: 
palpasyona yaygın hassasiyet

• WBC sayısı 33.900 / μL (% 94 PNL)

• Göğüs USG: perikardiyal efüzyon, plevral efüzyon
ve akciğerde konsolidasyon, Transtorasik EKO: 
perikardiyal efüzyon

• Pediatrik YB: oksijen verildi, Solunum sıkıntısı 
nedeniyle entübasyon

• IV Vankomisin, Siprofloksasin ve Piperasilin / 
tazobaktam



• Plevral ve perikardiyal sıvıların Gram 
boyaları: Bakteri ve lökosit saptanmadı 

• Plevral ve perikardiyal sıvı kültürlerinde 
β-laktamaz-negatif H. influenzae üredi. 

• Serotiplendirme: NT

Glikopeptidler, lipoglikopeptidler, linkozamidler ve okzazolidinonlara da doğal dirençlidir

IV Vankomisin, 
Siprofloksasin ve 
Piperasilin/ tazobaktam



4. H. influenzae β laktamlara duyarlılığını saptamak için hangi antibiyotik 
indikatör olarak kullanılır?

A) Benzil Penisilin
B) Amoksisilin
C) Sefazolin
D) Sefotaksim
E) Seftriakson



• Benzil Penisilin tarama test sonucu: Duyarlı 

• Hastaya  IV Seftriakson başlandı

• Seçim doğru mu?

5.1. H. influenzae Benzil penisilin tarama test sonucu 
Duyarlı saptanmış ise izolat aşağıdaki  
hangisi/hangilerine duyarlı olarak bildirilmemelidir ?

I. Amoksisilin-klavulanat (oral)
II. Piperasilin-tazobaktam (iv)
III. Sefuroksim (oral)
IV. Seftriakson (iv)
V. Meropenem (iv)

A) Yalnız I
B) III ve IV
C) I ve III
D) II, III ve IV 5.2. H. influenzae Benzil penisilin tarama test 

sonucu Dirençli saptanmış ise nasıl bir yol izlenir?

A) H. influenzae sınır değer tablosundaki akış 
şemasına göre sonuç verilir

B) Tüm B laktamlara dirençli verilir
C) Tür tanımlaması doğrulanır



EĞER benzilpenisilin tarama testinde duyarlı 
ise ilgili tüm beta laktamlara duyarlı olarak 
bildirilir. 
EĞER benzilpenisilin tarama testinde dirençli 
ise sınır değer tablosundaki H. influenzae akım 
şemasına göre hareket edilir. 



• Pürülan perikardit için toplam 6 haftalık IV seftriakson tedavisi 

• Perikardiyal efüzyon 5 gün sonra düzeldi. 

• Hasta yaklaşık 3 ay sonra taburcu



• Nalidiksik asit tarama test sonucu: 
Duyarlı 

• Tüm Florokinolonlara Duyarlı olarak 
Raporlanır

6.2. H. influenzae florokinolonlara duyarlılığını belirlemek için hangi 
antibiyotik indikatör olarak kullanılır?

A) Pefloksasin
B) Norfloksasin
C) Levofloksasin
D) Nalidiksik asid
E) Ofloksasin

6.2. H. influenzae da Tarama test sonucu R ise? 

I.  CIP, LEV ve MOX R olduğu bildirilir
II. Tedavide kullanılacak ajana S ise, tedavi sırasında direncin gelişebileceğine dair uyarı
III. Florokinolonların MİK sonuçlarına göre duyarlı veya dirençli olarak yorum yapılır 

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III 



EĞER nalidiksik asit tarama testinde duyarlı ise 
tüm ilgili florokinolonlara duyarlı olarak bildirilir. 
EĞER nalidiksik asit tarama testinde dirençli ise 
siprofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasine
dirençli olarak bildirilir. 
VEYA tedavide kullanılacak antibiyotik test edilir 
ve duyarlı ise tedavi sırasında direnç 
gelişebileceğine ilişkin bir uyarı eklenir. 



Olgu 4





7. Enterobacterales olduğu halde tedavide makrolidlerin kullanılabildiği 
mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?                                 

A) Klebsiella spp
B) Raoultella spp
C) Salmonella spp
D) Aeromonas spp
E) Leclercia adecarrboxylata





OLGU 4.(4)

• 34 yaşında erkek hasta 

• Ateş, kusma, bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu 

• Hastaneye başvurmadan önce ishal öyküsü?

• HIV (+) (2 yıldır): Tedavi uyumu iyi değil

• CRP ve ESR değerleri yüksek

• İV seftriakson ampirik

• Kan kültürü (2 set): (+) Üreme sinyali 

• Kan kültürü Gram boyama: Gram (-) basil…..Hızlı antibiyotik duyarlılık testi yapılmış

• Üçüncü gün genel durum bozukluğu



• Laktoz negatif, Salmonella ile uyumlu koloni morfolojisine 
uygun üreme

• İdentifikasyon ve AST  

• Salmonella Aglutinasyon ile Salmonella Grup D

• Cihaz ve Serotipleme: Salmonella enterica serovar
enteritidis



Antibiyogramda yer alan sonuçlardan sorgulanması gerekenler var mı?

Antimicrobial SIR Antimicrobial SIR

Amikacin S Aztreonam R

Gentamicin S Ampicillin-sulbactam R

Meropenem R Piperacillin-tazobactam R

Cefazolin S Colistin S

Ceftazidime S Trim-sulfamethoxazole R

Ceftriaxone S Ciprofloxacin S

Cefepime S Levofloxacin S

GSBL (+) Tigecycline S

Salmonella spp. ‘de 
2. kuşak 
sefalosporinler ya 
hiç raporlanmaz ya 
da R rapor edilir.

Salmonella spp. ‘de 
Aminoglikozidler
her zaman R rapor 
edilir.

Uygun olmayan sonuçlar nedeniyle tür tanımı ve antibiyotik duyarlılık testlerinin tekrarı yapıldı



Antimicrobial SIR

Meropenem S

Ceftazidime I

Ceftriaxone I

Cefepime S

GSBL (+)

Antibiyotik duyarlılık testinin tekrarından sonra Antibiyogramın son hali

Antimicrobial SIR Antimicrobial Final

SIR

Amikasin R Aztreonam R

Gentamisin R Ampicillin-sulbactam R

Meropenem S Piperacillin-tazobactam R

Ceftazidime I Colistin S

Ceftriaxone I Trim-sulfamethoxazole R

Cefepime S Ciprofloxacin S

Tigecycline S Levofloxacin S

GSBL (+)

✓ Salmonella spp ‘de Florokinolonlara duyarlılığı için yapmamız gereken ek bir tarama testi var mı?
✓ Bu şekilde raporlayalım mı?

Antibiyotik duyarlılık testinin tekrarı

• Tedavi IV Meropenem ile değiştirildi.  



• Pefloksasin tarama test sonucu: Duyarlı 

• Raporlama: Siprofloksasine (ve invaziv Salmonella enfeksiyonlarında kanıtlanmış etkinliği 
olan diğer florokinolonlara) duyarlı olarak bildirilir

8. Salmonella enterica serovar enteritidis’in florokinolonlara duyarlılığını belirlemek için disk difüzyon 
ile hangi antibiyotik indikatör olarak kullanılır?

A) Siprofloksasin
B) Pefloksasin
C) Levofloksasin
D) Norfloksasin

Salmonella spp ‘de Florokinolonlara duyarlılığı Pefloksasin (disk difüzyon) ve
Siprofloksasin (MİK) tarama testi ile değerlendirilir



9. Salmonella enterica serovar enteritidis’in Pefloksasin tarama test sonucu Dirençli saptanmış ise saptanmış 
ise nasıl bir yol izlenir?

I. Siprofloksasine dirençli olduğu bildirilir
II. Tedavide kullanılacak ajan duyarlıysa, tedavi sırasında direncin gelişebileceğine dair uyarıcı bir açıklama 
eklenir
III. Tüm Florokinolonlara dirençli olarak bildirilir

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III 



2. kuşak sefalosporinlere duyarlı 
saptanırsa bile dirençli bildirilir, ya da  
hiç bildirilmez.

Aminoglikozidlere duyarlı saptanırsa 
bile dirençli bildirilir.

EĞER pefloksasin tarama testinde duyarlı ise 
Siprofloksasine (ve invaziv Salmonella
enfeksiyonlarında kanıtlanmış etkinliği olan diğer 
florokinolonlara) duyarlı olarak bildirilir
EĞER pefloksasin tarama testinde dirençli ise 
siprofloksasine dirençli olduğu bildirilir ve diğer 
florokinolonların kullanımına karşı bir uyarı eklenir 
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