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EUCAST ve CLSI sınır
değerleri

Antibiyotikler Aynı olanlar

Kıyaslanan S ve R
Sadece

S
Sadece

R
Enterobacteriaceae 33 3 4 3Enterobacteriaceae 33 3 4 3
Pseudomonas spp. 16 1 5 2
Acinetobacter spp. 10 1 4 2
Haemophilus spp. 25 0 3 0

Disk içerikleri farklı olabilir:
CTX 5 g, CAZ 10 g (EUCAST) vs. 30 g (CLSI)



Olgu 1
 71 y, kadın hasta,

solunum yetmezliği
nedeniyle entübe
edilerek DYB ünitesine
yatırılır. 6 gün sonra
ateşi yükselen ve
durumu kötüleşen
hastanın kan kültüründe
Klebsiella pneumoniae
ürer

 71 y, kadın hasta,
solunum yetmezliği
nedeniyle entübe
edilerek DYB ünitesine
yatırılır. 6 gün sonra
ateşi yükselen ve
durumu kötüleşen
hastanın kan kültüründe
Klebsiella pneumoniae
ürer



Zon mm g/ml

Imipenem 20 8

Meropenem 24 1

Ertapenem 14 16

CAZ 28 0.5

Karbapenem ve
3. Kuşak
Sefalosporin
duyarlılıkları
olağan mı?

a. Evet

b. HayırCAZ 28 0.5

CTX 24 2

Tigesiklin - 1

Kolistin - 0.19

Karbapenem ve
3. Kuşak
Sefalosporin
duyarlılıkları
olağan mı?

a. Evet

b. Hayır



Antibiyotik EUCAST CLSI
Duyarlı

(S)
Dirençli

(R)
Duyarlı

(S)
I Dirençl

i (R)

İmipenem ≤2 >4(> 8) ≤1 2 ≥4İmipenem ≤2 >4(> 8) ≤1 2 ≥4
Meropenem ≤2 > 4 ≤1 2 ≥4
Doripenem ≤1 > 4 ≤1 2 ≥4
Ertapenem ≤0.5 > 1 ≤0.25 0.5 ≥1



Karbapenem ve
3. Kuşak
Sefalosporin
duyarlılıkları
olağan mı?

a. Evet

b. Hayır

Bu durumda ek test
yapmak ister
misiniz?

a. Evet Modifiye
Hodge Testi

b. Evet GSBL testi

c. MHT ve GSBL testi

d. Hayır
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Modifiye Hodge Testi
 KPC üretimine bağlı

direncin doğrulanması
amacıyla M100-S19
(2009) da önerilmiştir.

 M100-S20 U ile
uygulamadan
kaldırılmıştır.

 Ancak, yeni sınır
değerleri uygulamayan
laboratuvarlar için CLSI
(2011) önerilerinde yer
almaktadır.

Bu durumda ek test
yapmak ister
misiniz?

a. Evet Modifiye
Hodge Testi

b. Evet GSBL testi

c. MHT ve GSBL testi

d. Hayır
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Olgu 1 -devam
 Laboratuvarda PZR ile suşun

OXA-48 ürettiği saptanır.
 Bu durumda karbapenem

duyarlılıkları ile ilgili bildirim
nasıl olmalıdır?
 A. Değişiklik yapılmadan

okunduğu gibi bildirilir
 B. MEM sonucu I; IMP-R

olarak bildirilir.
 C. Tüm karbapenemlere

dirençli olarak bildirilir.

Zon
mm

g/ml

Imipenem 20 8

Meropenem 24 1

 Laboratuvarda PZR ile suşun
OXA-48 ürettiği saptanır.

 Bu durumda karbapenem
duyarlılıkları ile ilgili bildirim
nasıl olmalıdır?
 A. Değişiklik yapılmadan

okunduğu gibi bildirilir
 B. MEM sonucu I; IMP-R

olarak bildirilir.
 C. Tüm karbapenemlere

dirençli olarak bildirilir.

Ertapenem 14 16

CAZ 28 0.5

CTX 24 2

Tigesiklin - 1

Kolistin - 0.19



Yeni CLSI ve EUCAST
önerileri
 Karbapenem sonuçları mekanizmaya

bağlı olmaksızın yeni sınır
değerlerine göre değerlendirilir ve
bildirilir.

 Karbapenem sonuçları mekanizmaya
bağlı olmaksızın yeni sınır
değerlerine göre değerlendirilir ve
bildirilir.

(EUCAST v2,v1.3Jan 2011,CLSI M100-S21)



Eski Uzman kurallar

Eğer MBL varlığı doğrulandı ise aztreonam hariç tüm
beta-laktamları S ise I; I ise R olarak bildiriniz. Yeni
kurallarda YOK (Kural 9.8)



Bu hastanın tedavisinde meropenem
kullanılabilir mi?

 A. Hayır- Meropenem-S olmasına rağmen
tedavi sırasında yüksek düzey enzim
salınımının uyarılması, tedavi başarısızlıklarına
yol açmaktadır.

 B. Evet Belli şartlarda uygulanırsa
kullanılabilir.

 C. Ancak kolistin dirençli olduğunda
denenebilir.

 D. Sadece idrar yolu enfeksiyonlarında
kullanılabilir.

 A. Hayır- Meropenem-S olmasına rağmen
tedavi sırasında yüksek düzey enzim
salınımının uyarılması, tedavi başarısızlıklarına
yol açmaktadır.

 B. Evet Belli şartlarda uygulanırsa
kullanılabilir.

 C. Ancak kolistin dirençli olduğunda
denenebilir.

 D. Sadece idrar yolu enfeksiyonlarında
kullanılabilir.



B. Belli şartlarda kullanılabilir
 Meta-analiz

 Yunanistan- KPC ve VIM endemik; direnç
%54.6; ayrıca kolistin direnci %20

 Deney hayvanı çalışmaları ve insandaki FK/FD
verileri: karbapenemler tedavide kullanılıyor
• MİK< 4 mg/L olmalı
• Yüksek doz (2g q8h)/ uzun infüzyon (3 st.te)
• Başka bir ajanla kombinasyon uygulanmalı;

monoterapi= başarısızlık

 Meta-analiz
 Yunanistan- KPC ve VIM endemik; direnç

%54.6; ayrıca kolistin direnci %20
 Deney hayvanı çalışmaları ve insandaki FK/FD

verileri: karbapenemler tedavide kullanılıyor
• MİK< 4 mg/L olmalı
• Yüksek doz (2g q8h)/ uzun infüzyon (3 st.te)
• Başka bir ajanla kombinasyon uygulanmalı;

monoterapi= başarısızlık

Daikos GL, Markogiannakis A CMI 2011;17:1135



CLSI önerileri
 Tablo 2-A Genel Yorumlar
(3)Yorum kolonundaki dozlar, böbrek ve KC

işlevleri normal olan yetişkinlerdeki
plazma ilaç düzeylerine göre
belirlenmiştir. Yeni sınır değerler kullanıma
sokulurken, bu bilgi infeksiyon hastalıkları
uzmanları, eczacılar, akılcı ilaç kullanım
komitesi üyeleri ve İKK ile paylaşılmalıdır.
Buna göre özel hastalardaki
enfeksiyonların tedavisi için dozlar
belirlenmelidir.

 Tablo 2-A Genel Yorumlar
(3)Yorum kolonundaki dozlar, böbrek ve KC

işlevleri normal olan yetişkinlerdeki
plazma ilaç düzeylerine göre
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sokulurken, bu bilgi infeksiyon hastalıkları
uzmanları, eczacılar, akılcı ilaç kullanım
komitesi üyeleri ve İKK ile paylaşılmalıdır.
Buna göre özel hastalardaki
enfeksiyonların tedavisi için dozlar
belirlenmelidir.



Bu tedavi önerilerini yazmalı
mıyız?
 Açıklama yazmak isteseniz hangisini tercih

edersiniz?
 İzolat karbapenemaz üretmesine rağmen bazı

enfeksiyonlarda ve bazı doz/doz aralıklarında
tedavide karbapenemler kullanılmaktadır.
Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu önerilir.

 İzolat karbapenemaz üretmesine rağmen
meropenem 2 g/8 st.te 1/uzun süreli iv infüzyon
halinde verildiğinde ve bir başka ajan ile
kombine edildiğinde tedavide kullanılabilir.

 Açıklama yazmak isteseniz hangisini tercih
edersiniz?

 İzolat karbapenemaz üretmesine rağmen bazı
enfeksiyonlarda ve bazı doz/doz aralıklarında
tedavide karbapenemler kullanılmaktadır.
Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu önerilir.

 İzolat karbapenemaz üretmesine rağmen
meropenem 2 g/8 st.te 1/uzun süreli iv infüzyon
halinde verildiğinde ve bir başka ajan ile
kombine edildiğinde tedavide kullanılabilir.



Piyelonefrit nedeniyle sefotaksim almakta olan bir hastanın
kan kültüründen E.coli üretilir. İzolatın CTX MİK değeri 64
mg/L, CAZ Mik değeri 0.5 mg/L ve sefepim MiK değeri 8
mg/L ve izolat GSBL pozitiftir.

 3- 4. Kuşak sefalosporinleri nasıl bildirelim?
A. CTX-R, CAZ-S, FEP-S
B. CTX-R, CAZ-S, FEP-R
C. CTX-R, CAZ-R, FEP-R
D. CTX-R, CAZ-I, FEP-I

 3- 4. Kuşak sefalosporinleri nasıl bildirelim?
A. CTX-R, CAZ-S, FEP-S
B. CTX-R, CAZ-S, FEP-R
C. CTX-R, CAZ-R, FEP-R
D. CTX-R, CAZ-I, FEP-I



Piyelonefrit nedeniyle sefotaksim almakta olan bir hastanın
kan kültüründen E.coli üretilir. İzolatın CTX MİK değeri 64
mg/L, CAZ Mik değeri 0.5 mg/L ve sefepim Mik değeri 8
mg/L ve izolat GSBL pozitiftir.

 3- 4. Kuşak sefalosporinleri nasıl bildirelim?
A. CTX-R, CAZ-S, FEP-S (CLSI)
B. CTX-R, CAZ-S, FEP-R (EUCAST)
C. CTX-R, CAZ-R, FEP-R
D. CTX-R, CAZ-I, FEP-I

 3- 4. Kuşak sefalosporinleri nasıl bildirelim?
A. CTX-R, CAZ-S, FEP-S (CLSI)
B. CTX-R, CAZ-S, FEP-R (EUCAST)
C. CTX-R, CAZ-R, FEP-R
D. CTX-R, CAZ-I, FEP-I

Her iki standartta da sonuçlar okunduğu gibi
rapor edilir. GSBL testi enfeksiyon kontrolü
amaçlı yapılır.



Antibiyotik EUCAST CLSI
Duyarlı

(S)
Dirençli

(R)
Duyarlı

(S)
I Dirençl

i (R)

Sefazolin - - ≤1 2 ≥4Sefazolin - - ≤1 2 ≥4
Sefotaksim ≤1 >2 ≤1 2 ≥4
Seftriakson ≤1 > 2 ≤1 2 ≥4
Seftazidim ≤1 > 4 ≤4 8 ≥16
Sefepim ≤1 > 4 ≤8 16 ≥32







SMART 2002-2009: GSBL (+)E.coli 2,893 izolat
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Antibiyotik EUCAST(disk
içerikleri
farklıdır)

M100-S20 (2010) ) Disk
difüzyon zon çapları
(mm)

EUCAST(disk
içerikleri
farklıdır)

M100-S20 (2010) ) Disk
difüzyon zon çapları
(mm)

Duyarlı
(S)

Dirençli
(R)

Duyarlı
(S)

I Dirençli
(R)

Sefotaksim ≥21 <18 ≥ 26 23-25 ≤ 22
Seftazidim ≥22 <19 ≥21 18-20 ≤17



Sefazolin
 ABD’de İYE tedavisinde kullanılıyor. Son

değişiklikler sıkıntı yarattı.
 Peki EUCAST’ta durum nedir?

a.EUCAST’daki sınır değerler M100 S11 ile
uyumludur
b.Uyumsuz. Disk içeriği farklı
c. EUCAST’ta sefazolin için sınır değer yok
d. Bilmiyorum

 ABD’de İYE tedavisinde kullanılıyor. Son
değişiklikler sıkıntı yarattı.

 Peki EUCAST’ta durum nedir?
a.EUCAST’daki sınır değerler M100 S11 ile
uyumludur
b.Uyumsuz. Disk içeriği farklı
c. EUCAST’ta sefazolin için sınır değer yok
d. Bilmiyorum



G.Doğu Anadolu’daki geziden yüksek ateş, baş
ağrısı, kabızlık yakınmaları ile dönen hastanın
kan kültüründe S.typhi üretiliyor. Klinik
arandığında doktorun tifo şüphesiyle
siprofloksasin başlamış olduğu öğreniliyor.

 Bu durumda ne yapılmalıdır?
A.Nalidiksik asit diski ile tarama yaparım. Nal-R CIP-S

ise uyarı* yazarım
B. CIP MİK değerini belirlerim MİK >0.06 ise uyarı*

notu yazarım
C. Rutin duyarlılık testini yaparım. Eğer klinik isterse

kloramfenikol eklerim

Uyarı: İzolat florokinolon tedavisi ile eradike
olmayabilir.

 Bu durumda ne yapılmalıdır?
A.Nalidiksik asit diski ile tarama yaparım. Nal-R CIP-S

ise uyarı* yazarım
B. CIP MİK değerini belirlerim MİK >0.06 ise uyarı*

notu yazarım
C. Rutin duyarlılık testini yaparım. Eğer klinik isterse

kloramfenikol eklerim

Uyarı: İzolat florokinolon tedavisi ile eradike
olmayabilir.



 Bu durumda ne yapılmalıdır?
A.Nalidiksik asit diski ile tarama yaparım. Nal-R CIP-S

ise uyarı* yazarım- CLSI
 S.typhi başta olmak üzere tüm barsak-dışı

salmonellozlarda tarama önerilmektedir.
Uyarı: İzolat florokinolon tedavisi ile eradike

olmayabilir.
B. CIP MİK değerini belirlerim MİK >0.06 ise uyarı*

notu yazarım- EUCAST
Yeni Kural 13.6: gyr A genindeki tek basamak

mutasyonlarının saptanması amacıyla yapılan
Nalidiksik asit tarama testi, kaldırılmıştır. Bunun
yerine siprofloksasin MİK> 0.06 kriteri getirilmiştir.

Uyarı: Düşük düzey florokinolon direnci klinik
başarısızlık ile ilişkilidir.

 Bu durumda ne yapılmalıdır?
A.Nalidiksik asit diski ile tarama yaparım. Nal-R CIP-S

ise uyarı* yazarım- CLSI
 S.typhi başta olmak üzere tüm barsak-dışı

salmonellozlarda tarama önerilmektedir.
Uyarı: İzolat florokinolon tedavisi ile eradike

olmayabilir.
B. CIP MİK değerini belirlerim MİK >0.06 ise uyarı*

notu yazarım- EUCAST
Yeni Kural 13.6: gyr A genindeki tek basamak

mutasyonlarının saptanması amacıyla yapılan
Nalidiksik asit tarama testi, kaldırılmıştır. Bunun
yerine siprofloksasin MİK> 0.06 kriteri getirilmiştir.

Uyarı: Düşük düzey florokinolon direnci klinik
başarısızlık ile ilişkilidir.

EUCAST expert rules in AST. Leclerq et al. CMI 2011 accepted article doi 10.1111/j.1469-
069.2011.03703  www.eucast.org/documents



Piperasilin/tazobaktam
 Pseudomonas aeruginosa
 CLSI <64/4 (S),> 128/4 (R)
 EUCAST <16/4 (S),> 16/4 (R)
 MİK 32/4 ise: EUCAST-R; CLSI- S

 Ocak 2012’den itibaren CLSI sınır
değerlerini değiştirecek (G. Kahlmeter,
Balkan Mikrobiyoloji Kongresi)

 Pseudomonas aeruginosa
 CLSI <64/4 (S),> 128/4 (R)
 EUCAST <16/4 (S),> 16/4 (R)
 MİK 32/4 ise: EUCAST-R; CLSI- S

 Ocak 2012’den itibaren CLSI sınır
değerlerini değiştirecek (G. Kahlmeter,
Balkan Mikrobiyoloji Kongresi)



Aminoglikozidler
CLSI S R

G >15 <12

Tob >15 <12

EUC
AST

S R

G >17 <14

Tob >16 <13Tob >15 <12

AK >17 <14

Tob >16 <13

AK >16 <13

CLSI S R

G <4 >16

Tob <4 >16

AK <16 >64

EUC
AST

S R

G <2 >4

Tob <2 >4

AK <8 >16



Prostat biyopsisi sonrası ateşi yükselen hastanın
idrar kültüründe üreyen S.marcescens suşu
Gentamisine duyarlıdır. Tek aminoglikozid olarak
bildirilir. Doktor amikasin duyarlılığını sorar,
lab.dan grup temsilcisi olarak genta seçildiğini tüm
amikasina duyarlı olacağı belirtilir

 Bu yaklaşım doğru mu?
A. Evet    B. Hayır
 Bu yaklaşım doğru mu?
A. Evet    B. Hayır

Ne yapılmalı idi?
A. Amikasin duyarlılığına bakılmalı
B. Tobramisin duyarlılığına bakılmalı
C. Serratia AAC(6’)-I nedeniyle doğal dirençlidir.

AAC(6’) enzimi G-S iken tobramisin ve Amikasine I/R
sonuç alınmasına neden olur. In vivo olarak tüm
Aglerle tedavi başarısızlığı görülebilir.



KOAH akut alevlenme
ile gelen hastanın
balgam kültüründe
yandaki bakteri üretilir

Antibiyogram
için kullanılan
besiyerlerini
tanıdınız mı?

Antibiyogram
için kullanılan
besiyerlerini
tanıdınız mı?

MH-F EUCAST HTM CLSI



 MH-F
 At kanlı; B-NAD

içeren besiyeri
 Tüm nazlı bakteriler:

H.inf, S.pneumoniae,
Neiserria

 Fiyat: 1.8 TL + KDV
 Ticari olarak

bulunuyor
(bioMerieux, Biorad,

 Büyük koloniler

 HTM
 Zon çaplarını

değerlendirmek zor
 Sadece H. influenzae
 Fiyat. 1.1 TL + KDV
 Kendimiz döküyoruz

 MH-F
 At kanlı; B-NAD

içeren besiyeri
 Tüm nazlı bakteriler:

H.inf, S.pneumoniae,
Neiserria

 Fiyat: 1.8 TL + KDV
 Ticari olarak

bulunuyor
(bioMerieux, Biorad,

 Büyük koloniler

 HTM
 Zon çaplarını

değerlendirmek zor
 Sadece H. influenzae
 Fiyat. 1.1 TL + KDV
 Kendimiz döküyoruz



Farklı yorumlar
 Enterobacteriaceae: Ampisilin ve zon çapı ve

MİK sınırı yok:
 Enterobacteriaceae aminopenisilinler duyarlı

veya dirençli olarak kategorize edilebilir. Eğer
WT sıklıkla duyarlı olarak bildiriliyorsa sınır
değeri olarak S> 14 14>R; eğer “I”olarak
bildiriliyorsa S> 50 mm, R<14 mm sınırını
kullanın

 Amoksisilin klavulanat/Enterobacteriaceae ve
Pseudomonas/monobaktam için de benzer
durum

 Enterobacteriaceae: Ampisilin ve zon çapı ve
MİK sınırı yok:
 Enterobacteriaceae aminopenisilinler duyarlı

veya dirençli olarak kategorize edilebilir. Eğer
WT sıklıkla duyarlı olarak bildiriliyorsa sınır
değeri olarak S> 14 14>R; eğer “I”olarak
bildiriliyorsa S> 50 mm, R<14 mm sınırını
kullanın

 Amoksisilin klavulanat/Enterobacteriaceae ve
Pseudomonas/monobaktam için de benzer
durum



CLSI ile ilgili sorunlar
 Bazı kuralların konup sonradan değişmesi

 MHT
 ESBL
 Sefazolin MİK değişimleri (disk,E-test yok;

otomatize sistemler adapte değil)ve İYE ted.
 Değişimlerin ilgililere anlatılması

 FDA ile farklılılar- üretici firmalar için sorun
 Yeni kurallardaki sınır değerlerinin lab.

tarafından validasyonu
 CLSI öneride bulunmuyor
 ABD Birçok laboratuvarda yeni değerler

uygulanmıyor.

 Bazı kuralların konup sonradan değişmesi
 MHT
 ESBL
 Sefazolin MİK değişimleri (disk,E-test yok;

otomatize sistemler adapte değil)ve İYE ted.
 Değişimlerin ilgililere anlatılması

 FDA ile farklılılar- üretici firmalar için sorun
 Yeni kurallardaki sınır değerlerinin lab.

tarafından validasyonu
 CLSI öneride bulunmuyor
 ABD Birçok laboratuvarda yeni değerler

uygulanmıyor.



Sonuç
 Teknik şartname aşamasından

değişiklik
 Besiyeri
 Disk içeriği

 Otomatize sistemler henüz hazır
değil (ve pek de zor...)

 Akreditasyon belgeleri

 Teknik şartname aşamasından
değişiklik
 Besiyeri
 Disk içeriği

 Otomatize sistemler henüz hazır
değil (ve pek de zor...)

 Akreditasyon belgeleri



Teşekkürlerimle…


