
Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae 

İzolatlarında Karbapenemaz Varlığının ve 

Tiplerinin Çeşitli Yöntemler ile Araştırılması 

Şeyma Singer1, Duygu Öcal1, Zübeyde Lale1, Nilay Çöplü2,  

Mustafa Çağatay1, Gül Erdem1 

 
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü 

2Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 
 



GİRİŞ 

• GSBL üreten ve çok ilaca dirençli Enterobacteriaceae enfeksiyonlarının 

tedavisinde karbapenemler son seçenek ilaç 

• Karbapenem dirençli izolatların yayılımı küresel bir sorun 

• Ülkemizde steril örneklerden izole edilen K. pneumoniae izolatlarında 

karbapenem direnci %30 ve E. coli‟lerde ise %3*  

• Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance 2017 Türkiye raporu  

• Nordmann, P., T. Naas, and L. Poirel, Global spread of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis, 2011. 17(10): p. 

1791-8. 

 

 



GİRİŞ 

Karbapenemazlar 

• Penisilinleri, çoğu zaman sefalosporinleri ve değişen derecelerde olmak üzere 

karbapenemleri ve monobaktamları hidrolize eden beta-laktamazlardır. 

• Plazmidlerle bakteriler arasında kolayca yayılır ve hastanelerde epidemilere yol açarlar. 

• Bu plazmidler çoğunlukla diğer direnç genlerini de taşırlar (aminoglikozit, kinolon, 

makrolid…). 

      EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance Version 
2.01. July 2017.  

 



A 
Penisilinazlar 

B 
Metallo-betalaktamazlar 

D  
Oksasilinazlar 

Önemli örnekler KPC IMP, VIM, NDM OXA-48 

Beta laktamaz 
inhibitörleriyle inhibisyon 

Evet 
(Klavulanik asit, 
tazobaktam, avibaktam) 

Hayır  Evet  
(Avibaktam) 

Özgül inhibitör Boronik asit EDTA, Dipikolinik asit Yok 

Önemli özellik  Aztreonamı hidroliz 
etmez 

2. ve 3.kuşak 
sefalosporinleri hidroliz 
etmez 
Yüksek düzey temosilin 
direnci gösterir  



AMAÇ 

• Karbapenem dirençli bakterilerde karbapenemaz varlığının genotipik 

ve fenotipik( Carba NP ve CIM) yöntemlerle araştırılması,  

• Pratik uygulamada hangi testlerin uygun olduğunun saptanması,  

• Hastanemize ait epidemiyolojik veri elde edilmesi 



GEREÇ VE YÖNTEM 

• 2012-2016  

• Karbapenemlerden en az birine dirençli yada orta duyarlı 

• 81 adet Enterobacteriaceae izolatı  

• Karbapenem İnaktivasyon Metodu (CIM) ve  

• Modifiye Carba NP testi  

• Multipleks PCR (OXA-48, NDM, KPC, VIM, IMP, SIM, GIM, AIM, DIM, BIC, SPM) 

 

 



Carba NP testi 

• Direkt bakteri kolonisinin imipenem ile in vitro hidrolizi 

• Bakterinin imipenemi hidrolize etmesi sonucunda pH değişmesi  

• Fenol kırmızısı çözeltisinin kırmızıdan sarıya dönüşmesi  

GEREÇ VE YÖNTEM 



• Karbapenem İnaktivasyon Metodu (CIM) 

• Karbapenem diski ile karbapenemaz varlığının test edileceği izolat 

inkübe edilir 

• Bakterinin enzimiyle inaktive olan disk  

duyarlı suş ile test edilir 

• İnhibisyon zonunun oluşmasına göre değerlendirilir 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 



BULGULAR 

• Örnekler 

İdrar örnekleri (%63)  

Kan (%19,8),  

Yara (%11,1) ve  

Solunum yolu örnekleri (%6,2)  

• Kliniklere göre dağılım 

Yoğun bakım üniteleri (%41)  

Poliklinikler (%39)   

Dahili servisler (%13)  

Cerrahi servisler (%7) 

 



[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

[KATEGORİ ADI] 
[YÜZDE] 

Bakterilerin türlere göre dağılımı  

BULGULAR 



65 izolat (%80) karbapenemaz 

pozitif  

• 48 (%59,2) izolat OXA-48  

• 10 (%12,3) izolat VIM+OXA-48 

• 1 izolat (%1,2)  NDM+OXA-48  

• 4 izolat VIM ve 2 izolat NDM .  

Carba NP ve CIM  

• 60 izolat (%74,1) pozitif  

• 21 izolat (%25,9) negatif 

 

BULGULAR 



  

  

OXA-48 

  

  

VIM 

  

  

NDM 

  

  

OXA-48+VIM 

  

K. pneumoniae (n:59) 
37 

(%63) 

4 

(%6,7) 

2 

(%3,3) 

8 

(%13,5) 

E.coli (n:16) 
7 

(%43,7) 

0 

(%0) 

0 

(%0) 

2 

(%12,5) 

E.cloacae (n:3) 
2 

(%66,7) 

0 

(%0) 

0 

(%0) 

0 

(%0) 

K.oxytoca (n:2) 
2 

(%100) 

0 

(%0) 

0 

(%0) 

0 

(%0) 

p değeri 0,165 0,755 0,884 0,921 



 

   Carba NP CIM 
Toplam 

+ - + - 

Karbapenemaz geni var 
57 8 57 8 65 

     Karbapenemaz geni yok 
3 13 3 13 16 

Toplam 
60 21 60 21 81 



• Carba NP ve CIM testinin duyarlılığı %87,6; özgüllüğü %81,2 

• Farklı karbapenemaz genleri için Carba NP ve CIM testlerinin 

duyarlılığı incelendiğinde;  

• OXA-48 geni pozitiflerde %93,7 

• VIM pozitiflerde %25  

• NDM pozitiflerde %100 olarak bulunmuştur. 

BULGULAR 



• Verilerimize göre, hastanemizde en sık OXA-48 üreten izolatlar bulunmaktadır, 

ayrıca VIM geninin OXA-48 geni ile birlikteliği dikkat çekmektedir.  

• Araştırdığımız fenotipik yöntemlerden Carba NP ve CIM testleri OXA-48’leri 

tespit etmede düşük duyarlılık gösterse de her laboratuvarda kolayca 

uygulanabilir testlerdir.  

• Carba NP’nin daha kısa sürede sonuç vermesi önemli bir avantajdır.  

• CIM testi ise maliyeti düşük bir test olarak öne çıkmaktadır. 

SONUÇ 



 

 

 

• Hem antibiyotik tedavisine doğru yön verebilmek için hem de hastanede oluşabilecek bir 

salgın durumundan kaçınabilmek için karbapenemaz üreten bakterilerin hızlı ve doğru 

şekilde saptanmasına ihtiyaç vardır. 

    * EUCAST guidelines for detection of resistance mechanisms and specific resistances of clinical and/or epidemiological importance Version 2.01. July 2017.  

   *  Nordmann, P. and L. Poirel, Strategies for identification of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Antimicrob Chemother, 2013. 68(3): p. 487-9.  

 

 

SONUÇ 



TEŞEKKÜRLER 


