
– Ne zaman etkendir?

– Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

– Nasıl tedavi edilmelidir?

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLER (TDM)

– Ne zaman etkendir?

– Duyarlılık testleri ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?

– Nasıl tedavi edilmelidir?



TDM NE ZAMAN ETKENDİR ?

• Şebeke suyundan, topraktan, doğal sulardan, hayvanlardan ve bitkilerden

izole edilebilir

• Bronkoskoplardan kaynaklanan yalancı salgınlar bildirilmiştir

• Geçici kolonizasyon olabilir

• Solunum örnekleri

– ATS/IDSA kriterlerini karşılayan solunum örneklerinden izole edilen

mikobakteriler

• Steril örnekler

– Uygun klinik bulgularla birlikte izole edilen mikobakteriler



ÖNEMLİ TDM TÜRLERİ VE HASTALIK ŞEKİLLERİ

Kronik
pulmoner
enfeksiyon

Lenfadenit Kemik, eklem
ve tendon
enfeksiyonu

Deri  ve
yumuşak doku
enfeksiyonu

Kateter
enfeksiyonu

Yaygın
enfeksiyon

M.avium

M.intracellulare

M.kansasii

M.abscessus

M.avium

M.intracellulare

M.scrofulaceum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.marinum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.marinum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.avium

M. kansasii

M.genavense

M.haemophilum

M.xenopi

M.abscessus

M.chelonae

M.avium

M.intracellulare

M.kansasii

M.abscessus

M.avium

M.intracellulare

M.scrofulaceum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.marinum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.marinum

M.fortuitum

M.chelonae

M.abscessus

M.avium

M. kansasii

M.genavense

M.haemophilum

M.xenopi

M.abscessus

M.chelonae

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed. 2009 Churchill Livingstone



TDM’YE BAĞLI AKCİĞER HASTALIĞININ TANISI İÇİN
ATS/IDSA KRİTERLERİa

Kategori Koşul

Klinik Akciğer semptomları (örn., kronik öksürük) ve diğer tanıların uygun bir
şeklide dışlanması

Radyolojik Akciğer grafisi: nodüler veya kaviter opasiteler

Yüksek rezolüsyonlu BT: çok sayıda küçük nodülle birlikte mutifokal
bronşektazi

Akciğer grafisi: nodüler veya kaviter opasiteler

Yüksek rezolüsyonlu BT: çok sayıda küçük nodülle birlikte mutifokal
bronşektazi

Bakteriyolojk Balgam: ≥ 2 pozitif kültür veya

Bronşiyal yıkama veya lavaj: ≥1 pozitif kültür veya

Akciğer biyopsisi: granülomatöz inflamasyon veya boyamada asidorezistan
basil saptanması ile birlikte pozitif kültür (biyopsi, balgam veya bronşiyal
yıkama örneğinin kültürü)

aTanı için klinik kriterlerin tümü ve beraberinde bir radyolojik kriter ve bir bakteriyolojik kriter gerekir

ATS, Amerikan Toraks Derneği; IDSA, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Kaynak: Griffith ve ark., 2007

M.kansasii



EÜTF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA
2011 YILINDA ÜREYEN MİKOBAKTERİLER

Mikroorganizma Olgu sayısı Üreme sayısı

M.tuberculosis 83 179

TDM’ler 126 135
M. avium 1 2

M. intracellulare 1 1

M. kansasii 1 1

M. abscessus 8 13 (5+2+1+1+1+1+1+1)

• Bronkoskopların dezenfeksiyonu uygun yapılıyor mu?

M. abscessus 8 13 (5+2+1+1+1+1+1+1)

M.chelonae 2 2

M.fortuitum 6 7 (2 [idrar]+1+1+1+1+1)

M.gordonae 96 96 (93 solunum; 74 BAL+ BASP)

M. simiae 2 3 (2+1)

M.mucogenicum 2 2

M. lentiflavum 2 3 (2+1)

Diğer mikobakteriler 5 5



DUYARLILIK TESTLERİ  STANDARDİZE EDİLMİŞ TDM

• YAVAŞ ÜREYEN MİKOBAKTERİLER

– MYCOBACTERİUM AVİUM-İNTRACELLULARE KOMPLEKS (MAK)

– MYCOBACTERİUM KANSASİİ

– MYCOBACTERİUM MARİNUM

– DİĞERLERİ

• HIZLI ÜREYEN MİKOBAKTERİLER (HÜM)

• YAVAŞ ÜREYEN MİKOBAKTERİLER

– MYCOBACTERİUM AVİUM-İNTRACELLULARE KOMPLEKS (MAK)

– MYCOBACTERİUM KANSASİİ

– MYCOBACTERİUM MARİNUM

– DİĞERLERİ

• HIZLI ÜREYEN MİKOBAKTERİLER (HÜM)

NCCLS (CLSI), Susceptibility Testing of Mycobacteria, Nocardia, and Other Aerobic Actinomycetes; Approved

Standard-Second Edition, M24-A  Vol. 23 No. 18, 2003



TDM’NİN DUYARLILIK TESTLERİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

• Duyarlılık testi hastalık etkeni olan mikobakterilerde yapılır

– Kan, doku, steril vücut bölgeleri izolatları veya balgamdan çoğul izolat

• Duyarlılık testi yapan laboratuvar klinik olarak önemli mikobakterileri

tanımlayabilmelidir

• Duyarlılık testi hastalık etkeni olan mikobakterilerde yapılır

– Kan, doku, steril vücut bölgeleri izolatları veya balgamdan çoğul izolat

• Duyarlılık testi yapan laboratuvar klinik olarak önemli mikobakterileri

tanımlayabilmelidir

• Daha önce tedavi edilmemiş vahşi kökenlerinde duyarlılık testi yapılmayabilir

– Mycobacterium kansasii

– Mycobacterium marinum

• İlaç direncine ilişkin tedavi başarısızlığı varsa veya ilaç tedavi öyküsü

bilinmiyorsa duyarlılığa bakılması önerilmektedir



MAK

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• Temel değerleri belirlemek için klinik olarak değerli örneklerden izole edilen ilk izolatlar

• Önceden makrolit tedavisi alan hastaların klinik olarak önemli izolatları

• Makrolit profilaksisinde olup bakteriyemi gelişen hastaların izolatları

• Makrolit tedavisinde olup nüks gelişen hastaların izolatları

• Yaygın hastalığı olanlarda 3 ay, klinik pulmoner hastalığı olanlarda 6 ay sonra

– Klinik düzelme göstermeyen veya kliniği bozulan

– Kültür pozitifliği devam eden olgularda duyarlılık testi tekrarlanmalıdır

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• Temel değerleri belirlemek için klinik olarak değerli örneklerden izole edilen ilk izolatlar

• Önceden makrolit tedavisi alan hastaların klinik olarak önemli izolatları

• Makrolit profilaksisinde olup bakteriyemi gelişen hastaların izolatları

• Makrolit tedavisinde olup nüks gelişen hastaların izolatları

• Yaygın hastalığı olanlarda 3 ay, klinik pulmoner hastalığı olanlarda 6 ay sonra

– Klinik düzelme göstermeyen veya kliniği bozulan

– Kültür pozitifliği devam eden olgularda duyarlılık testi tekrarlanmalıdır



MAK

• Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

• Klaritromisin makrolitler içinde sınıf ilacı olarak görev görür ve duyarlılığı

çalışılması gereken tek ilaçtır

• Vahşi MAK kökenlerinde makrolit direnci beklenen bir şey değildir

• Doğrulanmış orta duyarlı sonuç hastada karışık MAK popülasyonu olduğunu

düşündürür ve bu hastalar yaklaşan direnç yönünden izlenmelidir

• Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

• Klaritromisin makrolitler içinde sınıf ilacı olarak görev görür ve duyarlılığı

çalışılması gereken tek ilaçtır

• Vahşi MAK kökenlerinde makrolit direnci beklenen bir şey değildir

• Doğrulanmış orta duyarlı sonuç hastada karışık MAK popülasyonu olduğunu

düşündürür ve bu hastalar yaklaşan direnç yönünden izlenmelidir

Antimikrobiyal ilaç Duyarlı Orta duyarlı Dirençli

Klaritromisin  (pH 6.8) ≤16 g/ml 32 g/ml ≥64 g/ml

Klaritromisin (pH 7.3-7.4) ≤8 g/ml 16 g/ml ≥32 g/ml

• Hangi yöntem kullanılmalıdır?

• Duyarlılık testi makrodilüsyon veya mikrodilüsyon gibi sıvı besiyeri temelli bir

yöntemle yapılmalıdır



MYCOBACTERİUM KANSASİİ

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• Tedavi almamış hastalarda rutin duyarlılık testine genellikle gerek

duyulmaz

• Üç aylık uygun tedavi sonrası kültür pozitifliği devam ediyorsa test

tekrarlanır

Primer ilaçlar

Rifampisin

Sekonder ilaçlar

Rifabutin

INH
• Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

• RİF direnci öyküsü yoksa ilk duyarlılık testinde sadece RİF’e bakılır

• RİF’e duyarlı tüm suşlar rifabutine de duyarlıdır

• RİF’e dirençli suşlarda tüm sekonder ilaçlar çalışılmalıdır

INH

Etambutol

Streptomisin

Klaritromisin

Amikasin

Siprofloksasin

SXT

• Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

• RİF direnci öyküsü yoksa ilk duyarlılık testinde sadece RİF’e bakılır

• RİF’e duyarlı tüm suşlar rifabutine de duyarlıdır

• RİF’e dirençli suşlarda tüm sekonder ilaçlar çalışılmalıdır

• Hangi yöntem kullanılmalıdır?

• M.kansasii için duyarlılık testi 7H10 agar veya mikrodilüsyon

yöntemiyle yapılmalıdır



MYCOBACTERİUM MARİNUM

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• M.marinum için rutin duyarlılık önerilmez

– M.marinum’a bağlı enfeksiyonlar genelde lokalizedir ve düşük sayıda bakteri ile oluşur

Doku biyopsilerinin %95’i ARB negatiftir

– Tek ilaçla tedavi yaygın olarak kullanılır ve edinsel mutasyona bağlı direnç seyrektir

• Duyarılık testi bir kaç aylık tedavi sonrası kültür pozitif kalan hastalar için düşünülmelidir

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• M.marinum için rutin duyarlılık önerilmez

– M.marinum’a bağlı enfeksiyonlar genelde lokalizedir ve düşük sayıda bakteri ile oluşur

Doku biyopsilerinin %95’i ARB negatiftir

– Tek ilaçla tedavi yaygın olarak kullanılır ve edinsel mutasyona bağlı direnç seyrektir

• Duyarılık testi bir kaç aylık tedavi sonrası kültür pozitif kalan hastalar için düşünülmelidir

İlaçlar Yöntem

Rifampisin 7H10 agar proporsiyon, mikrodilüsyon

Etambutol Rifampisin ile aynı

Doksisiklin/Minosiklin Sıvı mikrodilüsyon

Klaritromisin Sıvı mikrodilüsyon

SXT Sıvı mikrodilüsyon

Amikasin Sıvı mikrodilüsyon

Bu ilaçların tüm yöntemlerle duyarlılık raporları sınırlıdır ve az sayıda karşılaştırmalı çalışma yapılmıştır



DİĞERLERİ

• Diğer yavaş üreyen mikobakteriler için duyarlılık testi

– Güç üremeyen türler (M.terrae/nonchromogenicum, M.xenopi, M.malmoense, M.simiae)

– M.kansasii’de kullanılan primer ve sekonder ilaçlar aynı yorum kriterleriyle kullanılmalıdır

– Bu türlerden çok az sayıda suş çalışıldığı için önerilen spesifik bir yöntem yoktur

– Güç üreyen türler (M.haemophilum, M.genavense , M.ulcerans)

– Bu türler hakkında çok az şey bilindiği için önerilen spesifik bir yöntem yoktur

• Diğer yavaş üreyen mikobakteriler için duyarlılık testi

– Güç üremeyen türler (M.terrae/nonchromogenicum, M.xenopi, M.malmoense, M.simiae)

– M.kansasii’de kullanılan primer ve sekonder ilaçlar aynı yorum kriterleriyle kullanılmalıdır

– Bu türlerden çok az sayıda suş çalışıldığı için önerilen spesifik bir yöntem yoktur

– Güç üreyen türler (M.haemophilum, M.genavense , M.ulcerans)

– Bu türler hakkında çok az şey bilindiği için önerilen spesifik bir yöntem yoktur



HÜM

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• Kan, doku, steril vücut bölgeleri izolatları veya balgamdan çoğul izolat gibi klinik olarak

önemli olduğu düşünülen tüm HÜM için duyarlılık testi endikedir

• 6 aylık uygun antimikrobiyal tedavi sonrası HÜM’in eradikasyonunda klinik başarısızlık

(solunum hariç) tür tayininin ve duyarlılığının tekrarlanmasını gerektirir

• Tedaviyi yönlendirmek amacıyla MİK değerleri bildirildiğinde MİK sonucuna yorum

(duyarlı-orta duyarlı-dirençli) eşlik etmelidir

• Duyarlılık testi ne zaman yapılmalıdır?

• Kan, doku, steril vücut bölgeleri izolatları veya balgamdan çoğul izolat gibi klinik olarak

önemli olduğu düşünülen tüm HÜM için duyarlılık testi endikedir

• 6 aylık uygun antimikrobiyal tedavi sonrası HÜM’in eradikasyonunda klinik başarısızlık

(solunum hariç) tür tayininin ve duyarlılığının tekrarlanmasını gerektirir

• Tedaviyi yönlendirmek amacıyla MİK değerleri bildirildiğinde MİK sonucuna yorum

(duyarlı-orta duyarlı-dirençli) eşlik etmelidir

• Hangi yöntem kullanılmalıdır?

• Duyarlılık testleri sıvı mikrodilüsyon ile yapılır



HÜM

•Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

Ayrıca vankomisin (M.fortuitum için), kanamisin, gentamisin, meropenem, amoksisilin klavulanik asit,

tigesiklin, moksifloksasin ve gatifloksasin de hızlı üreyen mikobakteriler için test edilebilir

Amikasin Siprofloksasin Doksisiklin Tobramisin Klaritromisin

İmipenem Linezolid Sefoksitin Sulfametaksazol

•M.fortuitum “grup ilaçlar”a M. abscessus ve M. chelonae‘den daha duyarlıdır

•M.chelonae ve M. abscessus için imipenem duyarlılığı bildirilmemelidir

•Tobramisin sonuçları sadece M.chelonae için bildirilmelidir

•M.chelonae enfeksiyonunda amikasin sonuçları izolat tobramisine dirençliyse bildirilmelidir

•M.chelonae ve M.abscessus suşlarının tümü SXT’ye dirençliyken tüm M.fortuitum grup

suşları duyarlıdır

•Hangi ilaçlar kullanılmalıdır?

Ayrıca vankomisin (M.fortuitum için), kanamisin, gentamisin, meropenem, amoksisilin klavulanik asit,

tigesiklin, moksifloksasin ve gatifloksasin de hızlı üreyen mikobakteriler için test edilebilir

•M.fortuitum “grup ilaçlar”a M. abscessus ve M. chelonae‘den daha duyarlıdır

•M.chelonae ve M. abscessus için imipenem duyarlılığı bildirilmemelidir

•Tobramisin sonuçları sadece M.chelonae için bildirilmelidir

•M.chelonae enfeksiyonunda amikasin sonuçları izolat tobramisine dirençliyse bildirilmelidir

•M.chelonae ve M.abscessus suşlarının tümü SXT’ye dirençliyken tüm M.fortuitum grup

suşları duyarlıdır



DİĞER YÖNTEMLER

• Sensititre RAPMYCO panel (Trek Diagnostic)

– (Cation adjusted Mueller Hinton broth)

• Sensititre SLOMYCO panel (Trek Diagnostic)

– (OADC eklenmiş Mueller Hinton broth)

• E-test (biomeriéux)

– 7H11/7H10 agar (OADC eklenmiş)

– Mueller Hinton agar (koyun kanı eklenmiş)

– 7H11 agar (koyun kanı eklenmiş)

– Löwenstein-Jensen

– Mueller Hinton agar(OADC eklenmiş)

• Sensititre RAPMYCO panel (Trek Diagnostic)

– (Cation adjusted Mueller Hinton broth)

• Sensititre SLOMYCO panel (Trek Diagnostic)

– (OADC eklenmiş Mueller Hinton broth)

• E-test (biomeriéux)

– 7H11/7H10 agar (OADC eklenmiş)

– Mueller Hinton agar (koyun kanı eklenmiş)

– 7H11 agar (koyun kanı eklenmiş)

– Löwenstein-Jensen

– Mueller Hinton agar(OADC eklenmiş)




