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Olgu-1

• 49 yaş , erkek, Bilinen HT öyküsü

• 04.09.2020 ‘de ani şuur kaybı ile E.Ü.T.F. Acil servise getiriliyor

• Kranial CT’de sol frontal bölgede hematom

• Acil Olarak Beyin Cerrahi tarafından opere edilmiş 

• SARS COV-2 PCR (+), çekilen toraks CT’de COVID 19 uyumlu 

• DYBÜ’inde Mekanik Ventilatöre bağlanmış, 

• ampirik Seftriakson başlanmış



Hastanın COVİD-19 PCR’ları negatif çıktıktan sonra
Hastanemizde sürdürülen VRE ve CR-Kp sürveyans programına dahil edilmiştir.

Rektal taramada 02.11.2020 ‘de Karbapenem Dirençli K.pneumoniae üremiş
Vankomisin dirençli Enterekok ürememiştir

16.11.2020 tarihinde EX

09.11.2020’deki Rektal Tarama Kültürlerinde krom agarda VRE 
saptanınca tür düzeyinde tanımlası ve ADT’leri yapılmıştır

Yoğun bakım takipleri esnasında P.aeruginosa ve K.pneumoniae üremeleri saptanmış
Piperasilin/Tazobaktam , Siprofloksasin, Kolistin , Tigesiklin gibi geniş spektrumlu 
antibiyotikler kullanmış 



Vankomsin 8 µg/mL (R)
Teikoplanin ≤ 1 µg/mL (S)
Gentamycin 4 µg/mL
Yüksek Düzey Strep ≤ 1000 µg/mL (S)
Yüksek Düzey Genta ≤ 500 µg/mL (S)
Fusidic Acid 4 µg/mL
Linezolid 8 µg/mL (R)

Enterococcus gallinarum

09.11.2020’deki Rektal Tarama Kültürlerinde



1-Bu kökeni enfeksiyon kontrol komitesine VRE olarak bildirelim 
mi?

a) Evet bildirelim, ek teste ihtiyaç yok, zaten Krom agarda direnci saptadık

b) Gradient strip testle vankomisin sonucunu doğrulayalım

c) Evet bildirelim, çünkü Vankomisin MİK’i sınır değerin üzerinde saptandı

d) Hayır bildirmeyelim, Çünkü bu kökenlerin vankomisine doğal direnci var

Vankomsin 8 µg/mL (R)
Teikoplanin ≤ 1 µg/mL (S)



a) Evet bildirelim, ek teste ihtiyaç yok, zaten Krom agarda direnci saptadık

b) Gradient strip testle vankomisin sonucunu doğrulayalım

c) Evet bildirelim, çünkü Vankomisin MİK’i sınır değerin üzerinde saptandı

d) Hayır bildirmeyelim, Çünkü bu kökenlerin vankomisine doğal 
direnci var

1-Bu kökeni enfeksiyon kontrol komitesine VRE olarak bildirelim 
mi?



E. gallinarum ve E. casseliflavus Vankomisin Doğal Direnç 

•Vankomisine Doğal Direnç var
• Teikoplaninde Doğal Direnç yok 

•VRE açısından Enfeksiyon kontrolü önlemlerine
gerek yok

• Kromozomal VanC enzimi

• Vankomisin MİK 4-16 µg/ml



2-Bu kökeni Kanda üretmiş olsaydık aşağıdaki antibiyotiklerden 
hangi veya hangileri raporda yer almamalıydı? 

a) I
b) I,II
c) I,II,III
d) I,II,III,IV
e) I,II,III,IV,V

I-Fusidik Asit     II-Gentamisin
III-Seftriakson IV- Quinopristin/Dalfopristin V-Teikoplanin



2-Bu kökeni Kanda üretmiş olsaydık aşağıdaki antibiyotiklerden 
hangi veya hangileri raporda yer almamalıydı? 

a) Yalnız I
b) I,II
c) I,II,III

d)I,II,III,IV
e) I,II,III,IV,V

I-Fusidik Asit  II-Gentamisin
III-Seftriakson IV- Quinopristin/Dalfopristin V-Teikoplanin





Kökenin MİK  8µg/mL
EUCAST göre DİRENÇLİ

3-Otomatize sistemden çıkan Linezolid sonucuna güvenelim mi?

A)EVET
B)HAYIR



Gradient Strip Test ile MİK çalışmışız ve Hassas çıkmış 

• Linezolid MİK  2 µg/mL



Linezolid Duyarlılık Durumu

• Uluslararası surveyans programlarında Linezolild (LZD) duyarlılıkları (2002-2014)

• ZAAPS  (Zyvox® Annual Appraisal of Potency and Spectrum programme) 
• %99.8 Duyarlı

• %0.22 Dirençli ( 21/9417 izolat)
• LEADER (Linezolid Experience and Accurate Determination of Resistance)

• %99.2 Duyarlı

• 0.78 Dirençli ( 67/8604 izolat)



Olgu-2

• 84 yaş, Kadın, KOAH, HT

• Özel Hastane yoğun bakım ünitesinde

• KOAH + Pnömoni nedeni ile İmipenem (9.gün) + Kolistin (4.gün)

• Periferik yaymada blast görülmüş AML? nedeni ile Hematoloji 
bulunan merkeze 112 aracılığı ile entübe halde sevk edilmiş

• 27.09.2019’de E.Ü.T.F Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilmiş

• Genel durumu kötü,GKS:10 , Mekanik ventilatörde

• Meropenem ve Kolistin ile devam kararı 



14.10.2019 tarihinde gönderilen ETA kültürü

Kanlı Agar’da soluk Sarı renkli  küçük koloniler

100.000 kob/ml Saf 

Mac Conckey Agar’da Silik Laktoz negatif koloniler

Oksidaz (+)



4-Olası ekten aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kingella kingae

b) Eikenella corrodens

c) Elizabethkingia meningoseptica

d) Pasteurella multocida



4-Olası ekten aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kingella kingae

b) Eikenella corrodens

c) Elizabethkingia meningoseptica
d) Pasteurella multocida



Phoenix



5-ADT sonucu sizce doğru mu ? 

a) Hayır doğru değil, sonuçları manuel 
ADT ile tekrar edelim

b) Kısmen doğru, Karbapenem ve 
Kolistini doğrulayalım

c) Evet doğru, bu kökenin 
sefalosporinler, karbapenemeler ve 
polimiksinlere doğal direnci var

d) Kısmen doğru, aminoglikozid, 
kinolonları doğrulayalım

e) Evet doğru, olduğu gibi raporlayalım 

Aminoglikozidler
Kinolonlar
Trim/sulfa
Piperasilin/Tazobaktam

HASSAS

DİRENÇLİ 

Karbapenmeler
Kolistin
Sefalosporinler



5-ADT sonucu sizce doğru mu ? 

a) Hayır doğru değil, sonuçları manuel ADT ile tekrar edelim

b) Kısmen doğru, Karbapenem ve Kolistini doğrulayalım

c) Evet doğru, bu kökenin sefalosporinler, 
karbapenemeler ve polimiksinlere doğal direnci var

d) Kısmen doğru, aminoglikozid, kinolonları doğrulayalım

e) Evet doğru, olduğu gibi raporlayalım 





Olgu 2- Klinik Seyir

• ETA Kx ‘de Elizabethkingia meningoseptica üreme sonucu 

• Tigesiklin + Meropenem + Vankomisin değiştiriliyor

• 25.10.2019’de tekrar ETA kx yeniden E.meningoseptica, 
K.pneumoniae ve P.aeruginosa

• 29.10.2019’da Tedavisine Piperasilin Tazobaktam
ekleniyor

13.11.2019 - EX







Elizabethkingia meningoseptica

• Elizabeth O. King (Kingella kingae ‘da 1960 tanımlamış)

• Yenidoğanlarda menenjit 

• İmmunsupresiflerde sepsis, pnömoni, 
endokardit,menenjit

• Yüksek ölüm oranları (% 23–52)

• Salgın yapma potansiyeli yüksek , 

• Enfeksiyon kontrol Önlemleri Dikkat!!!, İzolasyon



Olgu -3

• 74 yaş,Erkek

• Bilinen HT, KAH, KBY,Bilateral Polikistik Böbrek 

• İdrarda yanma,pıhtılı idrar yapma şikayetleriyle 22.06.2020’de Üroloji 
Polk

• Çift taraflı üreter taşı tespit ediliyor

• 30.06.2020 tarihinde bilateral üreterlerine DJS takıllıyor

• Oral Sefixim ( suprax 400mg) tedavisi ile taburcu 

• Şikayetleri devam eden hastaya 09.09.2020 de sol nefrostomi takılmış

• Servise yatırılmış bu dönemde Seftriakson kullanmış

• Hastaya bilateral üretero-renoskopik taş kırma (URS) yapılması 
planlanmış



100.000 kob/ml Morganella morganii 100.000 kob/ml Providencia rettgeri

14.10.2020’de Nefrostomiden alınan İdrar Kültüründe 



6-Her iki bakteri türünün aşağıdaki antibiyotiklerden hangilerine 
doğal direnci vardır?

a) I,II,III

b) I,II,V

c) I,IV,V

d) I,II,IV

e) III,IV, V

I- Kolistin II- Sefazolin III- Seftriakson
IV-Nitrofurantoin V- Fosfomisin



6-Her iki bakteri türünün aşağıdaki antibiyotiklerden hangilerine 
doğal direnci vardır?

a) I,II,III

b) I,II,V

c) I,IV,V

d)I,II,IV
e) III,IV, V

I- Kolistin II- Sefazolin III- Seftriakson
IV-Nitrofurantoin V- Fosfomisin





7-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi duyarlı olarak bildirilmemelidir ?

a) Seftriakson

b) Meropenem

c) İmipenem

d) Ertapenem

e) Sefixim



a)Seftriakson

b) Meropenem

c) Imipenem
d) Ertapenem

e) Sefixim Morganella morganii’, Proteus spp. and 
Providencia  spp.ye karşı imipenemin doğası
gereği düşük aktivitesi yüksek imipenem 
maruziyetini gerektirir.

7-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi duyarlı olarak bildirilmemelidir ?



• Oral Supraxla (sefixim) taburcu edilmiş hasta

• 20.03.2021 tarihinde URS yapılmak üzere yeniden hastaneye yatırılmış 

• İdrar kültürü istenmiş 

100.000 kob/ml Serratia marcescens

• Hasta Seftriakson ile tedavi edilmiş ve operasyonu ileri tarihe 
ertelenmiş taburcu edilmiş

Olgu -3





a) Seftriakson

b) Piperasilin Tazobaktam

c) Sefepim

d) Sefuroksim

e) Meropenem

8-Bu üç bakteri türü için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi  duyarlı 
bulunsalar dahi tek başına kullanımı önerilmez?



8-Bu üç bakteri türü için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi  
duyarlı bulunsalar dahi tek başına kullanımı önerilmez?

a)Seftriakson
b) Piperasilin Tazobaktam

c) Sefepim

d) Sefuroksim

e) Meropenem



Serratia spp., Morganella morganii, Providencia spp. kökenleri

Sefotaksim, seftriakson veya seftazidime duyarlıysa,
sefotaksim, seftriakson, seftazidim ile monoterapi dirençli mutantları
seçebilir.




