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Sunum Planı 
  

• Genotipik/fenotipik direnç özelliklerine  göre yaklaşım,  
 
• Karbapeneme dirençli  koliformlar için nasıl yapabiliriz? 
 
• MDR/XDR Gram Negatif Bakteri  Enfeksiyonlarının tedavisi 
 
 

 
 

 
 

 

 

• Fenotip ise canlının genotip ve çevre etkileşimi sonucunda ortaya çıkan 
görüntüsü ve özellikleridir. 

• Genotip bir canlının genetik kodlarının tamamıdır. 
 

 
 



Giriş 

• Günümüzde antibiyotik direnci önemli bir halk sağlığı 
sorunudur.  

• Antibakteriyel direnç, farklı mekanizmalar ile 
gelişebilir. Bazı mikroorganizmalar birkaç mekanizmayı barındırarak birden çok ilaca 

dirençli olma potansiyeli taşırlar.  

• - Antimikrobiyal ilaç direnci, morbidite ve 
mortalitenin artmasına neden olur. 

• Sonuç         gittikçe artan tedavi zorlukları  karşı 
karşıya kalmak 

 



Farklı enzimlerle farklı mekanizmaların 
birbirleriyle paslaşması 

• Kısır döngü  
• Beta-laktamaz direncini önlemek üzere  kullanılan yeni bir beta-

laktam antibiyotiği de  etkisiz kılmak üzere bakteriler tarafından 
planlanmış ve modifiye edilmiş yeni bir beta-laktamaz üretimi 

• Enzim sayısının sürekli artış nedeni; 
•  Bakterilerde mutasyona aşırı eğilim (hypermutability ); 
• DNA kopyalama hatalarını düzeltme görevi yapan DNA tamir 

sistemlerinin  inaktive olması, 
 
• Bu aşamadan geçen  bakteri, diğer bakteri hücrelerinden 

ortalama 200 kez daha sık mutasyon geçiriyor,  
 
• Mutasyona aşırı eğilimli bakteri, karşılaştığı ilk antibiyotiğe 

direnç geliştirir ve bundan sonra da karşılaşacağı diğer 
antibiyotiklere direnç geliştirmeye hazır hale gelir !  

 
• Aynı bakteri izolatında birden fazla enzim bir arada çalışır ,  



Betalaktamazlara ek olarak  

• Porin üretimindeki azalma 
• pompa proteinlerinin aşırı üretimi 
• Aktif dışarı pompalama (efflux) görevi gören 

proteinlerin aşırı üretimi 
• Aynı bakteri suşundaki, 
•  bir ya da birkaç beta-laktamaz üretimi +  porin 

azalması veya  pompa proteinlerinin aşırı üretimi 
de eklenirse  

• Antibiyotik minimal inhibitör konsantrasyonu 
(MİK) değerlerinde yükselme 
 



Direnç spektrumundaki farklılaşmayı açıklayan örnek 

• Aplastik anemili bir çocuk hastanın hemokültür izolatı E. 
coli  ilk izolasyonlarında TEM-1 enzimi üretmektedir. 

•  Bu suşun üçüncü kuşak sefalosporin tedavisi sırasında 
edindiği SHV-1 tipi enzimin aşırı üretimi ile seftazidim ve 
diğer üçüncü kuşak sefalosporinlere direnç gelişmiş,  

• SHV-1'deki spontan mutasyonla SHV-8 ortaya çıkmış ve 
seftazidim MİK değerini daha yükseltmiş,  

• Porin kaybıyla bakteri sefamisinlere de (sefoksitin, 
sefotetan, sefmetazol, moksalaktam) dirençli hale geçmiş  

• Bütün bu değişimler üç ay içinde  
 

• Rasheed JK, Jay C, Metchock B, et al. Evolution of extended-spectrum beta-lactam resistance (SHV-8) in a 
strain of Escherichia coli during multiple episodes of bacteremia. Antimicrob Agents Chemother 1997;41: 
647-53. 

 



Karbapenemler 

 

• Hayatı tehdit eden bu infeksiyonların 
tedavisinde mecburen sık  olarak 
başvurulan antibiyotikler 

 

• * toplumdan kazanılan infeksiyonlar 

    * sağlık bakımı ile ilişkili komplike, 
tedavisi zor infeksiyonlar 

 

 

 

 

 



Direnç 

• Direnci tayin eden enzimleri ve mekanizmaları 
direnç fenotipine bakarak tahmin edebilmek 
ZOR 

• Genotipik ve fenotipik çeşitlik 

• Testlerin performanslarındaki farklılıklar  

• Direncin fenotipik olarak saptanması,  
genotipik çalışmalara kadar giden bir 
algoritma başlatmaktadır.  

 
 

 





• 2006-2018 yılları arasında  
• Karbapenemlere direnç %1-%86 
• Mortalite yaklaşık %40-50  

 
 
 
 
 
 
 

• Monfared E et al. The threat of carbapenem-resistant gram-negative bacteria in a Middle 
East region. Infec drug Res 2018.11:1831-1880. doi: 10.2147/IDR.S176049 
 



83 CRE bakteriyemisinde 14  

günlük mortalite:  

Karbapenemaz üretenlerde 

%32; üretmeyenlerde %13 
(OR 4.92, %95 CI 1.01-24.81) 
Diğer klinik bulgularla beraber 

karbapenemaz üretenler daha  

virulan 





Direnç mekanizmasının  
saptanması 

antibiyotik duyarlılık yorumu  
için önemli mi? 

A. EVET 
B. HAYIR 

C. BİLMİYORUM 



Karbapenemaz üreten  
Enterobacteriaceae (CRE)-  Eucast 

Direnç Mekanizması saptanmasının önemi 

Antimikrobiyal duyarlılık saptanması 

için gereklidir 
Hayır 

Enfeksiyon kontrolü Evet 

Halk sağlığı Evet 

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



Direncin saptanması 



Enterobacteriaceae’de karbapenem  direnci: 
mekanizmalar 

• Karbapenemazlar 

• Diğer birleşik mekanizmalar 
– GSBL (ör.CTX-M) + geçirgenlikte azalma 

– Yüksek düzey AmpC + geçirgenlikte azalma 

 

 







 



 



• Ertapenem gradient test : 32 µgr/ml  
(Dirençli) (0.002-32 µgr/ml) 

• İmipenem gradient test : 24 µgr/ml (Dirençli) 
(0.002-32 µgr/ml) 

• Meropenem gradient test : 24 µgr/ml 
(Dirençli) (0.002-32 µgr/ml)  

  

  



Eucast 

• Karbapenemazlar; penisilinleri,  

• çoğu zaman sefalosporinleri ve  

• değişen derecelerde olmak üzere karbapenemleri ve 
monobaktamları hidrolize eden beta-laktamazlardır.  

• Monobaktamlar, metallo-betalaktamazlar tarafından 
parçalanmazlar. 

• Karbapenemazlar, tüm beta-laktamlara dirence yol 
açabilir ve kolayca yayılabilir. 

 

 



Karbapenemazlar 

Sınıf Enzim En sık görülen tür 

Sınıf A KPC, SME,  
IMI, NMC,  
GES 

Enterobacteriaceae 
(P. aeruginosa;  
Acinetobacter daha az) 

Sınıf B  
(metallo-  
laktamaz) 

IMP, VIM,  
GIM, SPM,  
IND, NDM 

P. aeruginosa 

Enterobacteriacea 

Acinetobacter spp. 

Sınıf D OXA Acinetobacter spp. 

Enterobacteriaceae  
(OXA-48) 



Sınıf A karbapenemazlar  
 

• Beta-laktamlar üzerinde geniş hidrolitik aktiviteye sahip,  
• Karbapenemlere ek olarak aztreonamı, penisilinleri ve 

sefalosporinleri hidrolize edebilirler.  
• Klavulanik asit ve tazobaktam ile kısmen inhibe olabilirler, 
• KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) ve kromozomal 

kodlanan NMC/IMI (not metalloenzyme 
carbapenemase/Imipenem hydrolyzing β-lactamase) ile 
SME (Serratia marcescens enzyme) olmak üzere üç majör 
enzim grubu  

• KPC üreten suşlar, bu grubun çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
• KPC (KPC-2) ilk olarak 1996’da Amerika’da 
• Salgınlara yol açar. 
• KPC global bir problem  



 
Sınıf B karbapenemazlar: Metallo-beta-laktamazlar MBL 

olarak bilinen grup, 

 
• Enzimin sabit aktif bölgesinde aktivitesini düzenleyen serin 

yerine çinko (Zn++) iyonları vardır. 
• Aktif bölgesinin esnek olukları, geniş spektrumlu bir 

betalaktamaz aktivitesi sağlar.  
 

• Aztreonamı  hidrolize edemezler 
 
• Enterobacteriaceae suşlarında yaygın görülen MBL’ler, Verona 

integronencoded MBL (VIM), Imipenemase (IMP) ve New Delhi 
MBL-1 (NDM-1) tip enzimlerdir. 

 
• NDM-1 enzimi ilk olarak 2007 yılında İsveç’te   
• IMP tipi karbapenemazlar ülkemizde sporodik  
• Türkiye NDM-1 için bölgesel yayılımın rapor edildiği bir ülke 

olarak Düzey 3 endimisitede bir ülke olarak tanımlanmıştır 
 



Sınıf D karbapenemazlar: Oksasilinazlar  
 

     *Oksasilin ve kloksasilini hidrolize edebilen penisilinazlar  

  

• Enterobacteriaceae ailesinde karbapenemaz aktivitesi ön 
planda olan başlıca OXA tipi enzim ise OXA-48  

• Karbapenem hidroliz aktiviteleri zayıftır. 

•  EDTA ve klavulanik asit ile zayıf inhibisyon gösterirler.  

• OXA-48 tipi karbapenemaz, ilk olarak 2001 yılında Türkiye’de 
bir hastanın klinik izolatından elde edilen K.pneumoniae 
suşunda rapor edilmiştir  

• Türkiye’nin epidemiyolojik durumu;  OXA-48 tipi 
karbapenemaz direnci için düzey 5 olarak belirlenmiştir 



Karbapenemaz Tarama Testleri 

Karbapenemaz Doğrulama Testleri 

Karbapenemaz Tanısı 

+ 



Tarama testleri,  Karbapenemazların, özellikle de karbapenemlerden 

(imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem) birine duyarlıkta azalmaya neden olmuşsa, bir 
başka deyişle MİK değerleri EUCAST tarafından tanımlanan epidemiyolojik sınır değerlerin 

(ECOFF) üzerinde ise, epidemiyolojik açıdan yüksek önem taşıdığı kabul edilir. 
 

• Karbapenem duyarlılık kaybı araştırılır 

 

 
Karbapenem 

MİK (mg/L) 10 g disklerle DD zon çapı 

S/I eşik 

değeri 

 
Tarama sınırı 

S/I eşik 

değeri 

 
Tarama sınırı 

Meropenem  2 > 0,12  22 < 28* 

Ertapenem  0,5 > 0,12  25 < 25 

*OXA-48 sık 

ise 

Zon 25 mm ve küçükse mutlaka; 25-27 mm ise eğer pip/taz 
veya  temosilin direnci varsa DOĞRULAMA Yapınız (v 8.1) 



Doğrulama Testleri 

Fenotipik yöntemler 
 
• İnhibitörlerle MEM arasındaki sinerjinin gösterilmesi 

• Kombinasyon disk testi 

• MEM hidrolizinin kanıtlanması 

• MALDI-TOF MS, Carba-NP, CIM testi  

Genotipik yöntemler 

• PCR, dizi analizi, microarray 



Modifiye Hodge Testi 

 

• Karbapenemaz üreten 
suşların tespitinde 
kullanılır 

 

• Sonuçların yorumunun 
zor olması hem de 
duyarlılık ve 
özgüllüğünün düşük 
olması nedeniyle, 
önerilmemektedir. 

 



Kombine disk sinerji metodu 

• .  
• Karbapenem ve karbapenemaz 

inhibitörlerinin sinerjisine 
dayalı bir yöntemdir.  

• MBL inhibitörü olarak 
dipikolinik asit (DPA) veya 
EDTA, KPC inhibitörü olarak 
fenilboronik asit (PBA), AmpC 
ve porin kaybı birlikteliği ile 
gelişen karbapenem direncini 
ayırt etmek için de kloksasilin 
sinerjisi test ediiir. 

• . 
•  Duyarlılık ve özgüllüğü çeşitli 

çalışmalarda genel olarak % 95  
 



Carbapenem inactivation method ‐ CIM Testi 
 
Basit  
Ucuz 
Yavaş (1 gün) 

CIM Testi 

 
 

• 1 

 

• 2 

 
 

 
• Şekil. (1) CIM testi negatif: meropenem diski etkinliğini koruyor, 

• (2) CIM testi pozitif: meropenem diski karbapenemaz 
aktivitesine  bağlı olarak etkinliğini kaybetmiş 

 



 
MALDI-TOF MS, Immünokromatografi  

 

 

• MALDİ -TOF MS 

• karbapenem hidrolizini saptama oranı 
Enterobacteriaceae suşları için % 100 bulunmuştur.  

• Immünokromatografi 

• Bu yöntemle, karbapenemaz enzimlerine karşı 
geliştirilmiş monoklonal antikorlar sayesinde 
karbapenemaz saptanabilir.  

• Duyarlılık ve özgüllük çok yüksek 



OXA‐48 K‐SeT (Coris BioConcept, Belçika) 
 
Basit 
Hızlı (15 dakika) 

İmmünokromatografik yöntem 



MALDI‐TOF MS ile karbapenemaz aktivitesi 
saptanması 

Şekil . STAR‐BL testi ile meropenem antibiyotiği için gerçekleştirilmiş  
bir çalışmaya ait sonuç örneği 



GSBL- AmpC 

• Karbapenem direncinde, karbapenemazlara göre daha 
kısıtlı olan diğer mekanizmalar,  

• efluks,  

• impermeabilite ve  

•  GSBL veya AmpC  üretimidir. 



GSBL 

• GSBL’ler içerisinde en önemli grup,  CTX-M   

•  GSBL pozitif bakteriler inokülum etkisi sergiler.  

• Bir infeksiyon bölgesinde bakteri yoğunluğu arttıkça 
beta-laktamaz düzeyi de artar 

• Bakteri yoğunluğu 107 cfu/mL'ye ulaştığında MİK 
değerlerindeki artış  tedaviyi etkisiz kılacak düzeye 
çıkar. 

 



GSBL saptanması 

• Enterobacteriaceae üyelerinde GSBL saptanması açısından 
önerilen strateji; 

• öncelikle oksimino- sefalosporinlere “duyarlı olmama”özelliğinin 
saptanması ile başlamakta,  

• Takiben fenotipik (bazen genotipik) doğrulama testleri  

 





AmpC 

• Sefoksitin MİK değerinin > 8 mg/L olması (zon çapı 1 
mg/L olması (veya zon çapının dirençli sınırda 
bulunması), AmpC üretiminin araştırılması için bir 
fenotipik kriter olarak kullanılabilir 



 Sefoksitin MİK değerinin > 8 mg/L olması (zon çapı 1 mg/L olması (veya zon çapının dirençli sınırda bulunması), 
AmpC üretiminin araştırılması için bir fenotipik kriter olarak kullanılabilir., 

Sefoksitin çalışılmamışsa; sefotaksim ve/veya seftazidime direnç, sefepime duyarlılık ile birleştiğinde, çok özgül 
olmamakla birlikte Amp C için bir başka belirteç olarak kullanılabilir. 



Moleküler yöntemler, 

• Karbapenemaz genlerinin tespiti dışında 
epidemiyolojik çalışmalarda da kullanılmaktadır. 

• PCR-PFGE 

•  Yüksek riskli suşların analizlerinin yapılması,  

• potansiyel salgın ve yayılımların tespiti,  

• klonal ilişkilerin araştırılması,  

• salgın suşu ve sporadik suşların karşılaştırılması  

• Surveyans 



OLGU  

• 57 yaşında kadın hasta 

• Şikayeti karın ağrısı 

• DM,  

• Kolanjit ön tanısıyla ERCP yapılması sonrası  
ateş 

• Yoğun bakıma yatış 

• Kan kültüründe Klebsiella pneumoniae 
üredi 



Antimikrobiyal MİK Yorum Antimikrobiyal MİK Yorum 

Ampisilin ≥32 R Sefepim ≥32 R 

Amoksisilin/Klav. ≥32 R Ertapenem ≥8 R 

Piperasilin/Taz ≥128 R Meropenem 4 R 

Sefazolin ≥64 R Amikasin ≤2 S 

Sefuroksim ≥64 R Gentamisin ≥16 R 

Sefuroksim Aksetil ≥64 R Siprofloksasin ≥4 R 

Sefoksitin 16 *R Tigesiklin ≥8 R 

Seftazidim 32 R Kolistin 1 S 

Seftriakson ≥64 R Trimetoprim/Sülfa
met  aksazol 

≥320 R 



E. coli K. pneumoniae Toplam 

Karbapenemaz geni n (%) n (%) n (%) 

OXA-48 18 (94.7) 103 (83.1) 121 (84.6) 

NDM 1 (5.3) 8 (6.5) 9 (6.3) 

VIM 0 4 (3.2) 4 (2.8) 

IMP 0 2 (1.6) 2 (1.4) 

OXA-48 + NDM 0 3 (2.4) 3 (2.1) 

OXA-48 + VIM 0 3 (2.4) 3 (2.1) 

VIM + NDM 0 1 (0.8) 1 (0.7) 

Toplam 19 (100) 124 (100) 143 (100) 



EUCAST Uyarılar! 

• Kolistin duyarlılığı belirlenmesinde 
önerilen  yöntem sıvı mikrodilüsyondur. 

• Yarı otomatize sistemler, gradiyent şerit 
ve  disk difüzyon sonuçlarında “ çok büyük 
hata”  görülmektedir 



Problem bakterilerin ortak özellikleri 

• Kolonizasyon (uzun süreli > 3ay) 
– Enterobacteriaceae, : GIS, hastanelerde solunum 

yolları 
– A.baumannii, P.aeruginosa: Solunum yolları, GIS, su,  

çevre (cansız yüzeyler), 

• Dayanıklılık (ortam şartları, dezenfektan) 
• Direnç ve aktarımı (ortak plazmidler, 

mobil  elemanlar) 
• Yayılım ( Başarılı klonlar ) 

– SADECE HASTANEDE DEĞİL TOPLUM VE ÇEVREDE de… 



ULUSAL VERİLER 



Lokal verilerin önemi 

• Her bir organizma için en az  30 izolat 
mevcutsa hasta yaşa, hastalığa, birime, 
örnek türüne... göre  antibiyogramlar için 
öneriler 

 

 
• Guideline for Implementing an Antibiotic Stewardship Program •  CID 2016:62 (15 May) •  e51 

 



 
 
 
 
 

• Kan kültürlerinden bakteri türlerini ve duyarlılıklarını tanımlamak  için  
• hızlı moleküler analizleri 

• Mortalite, hastanede kalış süresi ve maliyeti düşürür 

• MALDI-TOF ile hızlı tanımlama 

• Hızlı antibiyotik duyarlılık testleri? 

• Seçici raporlama 

 



Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae 
kökenlerinin epidemiyolojisi 



Nordmann P et al. The difficult‐to‐control spread of carbapenemase producers  among 

Enterobacteriaceae worldwide. Clin Microbiol Infect 2014;20(9):821‐830. 

KPC üreten kökenlerin dünya 
çapında coğrafi dağılımı 



Nordmann P et al. The difficult‐to‐control spread of carbapenemase producers  
among Enterobacteriaceae worldwide. Clin Microbiol Infect 2014;20(9):821‐830. 

NDM üreten kökenlerin dünya 
çapında coğrafi dağılımı 



Nordmann P et al. The difficult‐to‐control spread of carbapenemase producers  
among Enterobacteriaceae worldwide. Clin Microbiol Infect 2014;20(9):821‐830. 

OXA‐48 üreten kökenlerin dünya 
çapında coğrafi dağılımı 



Nordmann P et al. Global spread of carbapenemase‐producing Enterobacteriaceae.  
Emerg Infect Dis 2011;17:1791‐8. 

IMP ve VIM üreten kökenlerin 
dünya çapında coğrafi dağılımı 



Albiger B et al. Carbapenemase‐producing Enterobacteriaceae in Europe: assessment  by 
national experts from 38 countries, May 2015. Euro Surveill 2015;20: 

Karbapenemaz üreten 
Enterobacteriaceae için Avrupa’da 

durum 



Epidemiyoloji
k  derece 

Tanım Evre 

Olgu  bildirimi yok Olgu  bildirimi  yok. 0 

Sporadik  olgular Epidemiyolojik olarak ilişkisiz, tekli  olgular. 1 

Tek  bir hastanede  
salgın 

Tek bir kurumda genotipik veya fenotipik olarak birbirinden ayırt  edilemeyen, 
epidemiyolojik olarak  birbiriyle ilişkili, iki veya  daha  fazla olgu salgın olarak 
tanımlanır. 

2a 

Sporadik  hastane  
salgınları 

Epidemiyolojik olarak birbiriyle ilişkisiz veya  faklı kökenlerle  başlangıçları 
olan bağımsız  ve  birbiriyle ilişkisiz hastane  salgınları. Otokton,  kurumlar 
arası yayılım   bildirimi yok. 

2b 

Bölgesel yayılım Bölgesel otokton, kurumlar arası yayılım anlamına gelen, aynı  bölge veya sağlık 
bölgesi hastaneleri ile sınırlı, epidemiyolojik  olarak ilişkili birden fazla hastane 
salgını gelişmesi . 

3 

Bölgeler arası  
yayılım 

Bölgeler arası otokton,  kurumlar arası yayılım  anlamına  gelen,  farklı sağlık 
bölgelerinde   epidemiyolojik olarak ilişkili çoklu  salgınların gelişmesi. 

4 

Endemik  durum Ülkedeki  çoğu  hastanede  t ekrarlayan  biçimde,  otokton   
kaynaklardan  olgular gözleniyor. 

5 

Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae yayılımının  
epidemiyolojik evreleri 



1. Epidemiological stages of spread of carbapenemase-producing 
Enterobacteriaceae (K. pneumoniae and E. coli) as assessed by 

national experts, and changes in these epidemiological stages, 38 
European countries, 2010, 2013 and 2014–2015 



Türkiye’de karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae 

Gen İzolasyon  
tarihi 

Referans 

OXA‐48 Eylül 2001 Poirel L ve ark. 
Emergence of oxacillinase‐mediated resistance to imipenem in Klebsiella pneumoniae. 
Antimicrob Agent Chemother 2004;48(1):15‐22 

IMP‐1 2000‐2004 Deshpande LM ve ark. 
Occurence and Characterization of Carbapenemase‐Producing Enterobacteriaceae: Report  from the SENTRY Antimicrobial Surveillance 
Program (2000‐2004) 
Microbial Drug Resistance 2006;12(4):223‐230 

NDM‐1 Ekim 2011 Poirel L ve ark. 
NDM‐1‐Producing Klebsiella pneumoniae Now in Turkey  Antimicrob Agent Chemother 
2012;56(5):2784‐2785 

OXA‐48 +  
NDM‐1 

Şubat 2010 ‐ 
Aralık 2011 

Alp E ve ark. 
Molecular characterization of carbapenem‐resistant Klebsiella pneumoniae in a tertiary  university hospital in Turkey 
Journal of Hospital Infection 2013;84:178‐180 

KPC‐2 2011 Jones RN ve ark. 
Resistance surveillance program report for selected European nations (2011)  Diagnostic Microbiology and Infectious 
Disease 2014;78:429‐436. 

VIM‐5 Şubat 2011 ‐ 
Mart 2013 

Balkan II ve ark. 
Blood stream infections due to OXA‐48‐like carbapenemase‐producing 
Enterobacteriaceae: treatment and survival 
International Journal of Infectious Diseases 2014;26:51‐56 

KPC 2016 Kuskucu MA ve ark.  
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NDM‐1 kökenlerin 
Türkiye’de dağılımı 



2010-2014 arasında, 112 enterik gram negatif bakteri, en sık Klebsiella 
pneumoniae, E.coli , OXA-48 sıklığı daha fazla  



2012-2016 arasında 50 izolat , direnç genleri PCR ile araştırılmış, 43’ünde 
OXA-48, 7’sinde NDM   



Mart 2011-Mayıs 2012, 4052 E.coli , 24 ‘ü karbapenem dirençli, 5 izolat 
OXA-48 pozitif, 2 izolat KPC-2, 



Tedavi Seçenekleri 

Eski 
Antibiyotikler 
• Colistin 

• Aminoglikozitler 

• Fosfomisin 

• Tigesiklin 

• Yeni Antibiyotikler 
• Seftazidim/Avibaktam 

• (Zavicefta®) 
• Seftarolin/Avibaktam 
• Plazomisin 
• Eravasiklin 
• İmipenem/Relebaktam 
• Meropenem/Vaborbaktam 

• Aztreonam/Avibaktam 
• Seftolozan/Tazobactam 

• (Zerbaxa®) 
• Sefiderokol 



Karbapenem dirençli 
Enterobactericeae(KDE) 

 

Tedavi seçenekleri sınırlı 

2.Düzey ilaçlar ;Tigesiklin, polimiksin,fosfomisin ve AG 

Bazen ; Doksisiklin, kloramfenikol,SXT ye hassas 

Avibaktam, Vaborbaktam , KPC ı inhibe eder. 

Avibaktam aynı zamanda OXA-48 e etkili, 

MBL a etkisiz 



Treatment of Infections Caused by Extended-Spectrum-Beta- 
Lactamase-, AmpC –Producing Enterobacteriaceae,  April 2018 Volume 31 Issue 2 e00079-17 Clinical Microbiology Reviews 



 
 

KDE(CPE)LERDE ; KOMBİNE TERAPİ / 
MONOTERAPİYE KARŞI 

 

 
 

• Kolistin - karbapenem kombinasyonu , karbapenem dirençli suşların %50 sine 
sinerjik etkili,  

• Kombinasyon  ted. de in vitro  kolistine daha az direnç gelişmiş, 
• Karbapenem direnci ile  ilgili çalışma yok 
• KPC ile ilgili çalışmalar daha sık,  
•  Meropenem MIC <16 mc/ml olduğunda kombine tedavide sinerjistik etki daha 

fazla, 
• Metodlardaki heterojenite nedeniyle net sonuca ulaşmak zor 
• Test edilen ab konsantrasyonu, direnç mekanizması vb... 
• - Üçlü kombinasyonlarda sinerji daha fazla ;  kolistin+ çift karbapenem 
•                                                              kolistin+karbapenem+rifampin 
•  Kolistin+Rifampin ;kolistin R li izolatlarda sinerjistik etki daha fazla 

(karbapenemli veya karbapenemsiz ) 
 
 

• Zusman O et al.  2013. Systematic review and meta-analysis of in vitro 
synergy of polymyxins and carbapenems. Antimicrob Agents Chemother 
57:5104 –5111 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









• 447 kan dolaşımı infeksiyonu, 214 diğer inf. 
• İn vitro etkili en az iki ilaçla kombinasyon tedavisi alanlarda mortalite 

daha  düşük (OR, 0.52) 
• Meropenem MIC ≤8 mg/L ise meropenem kullanıldığında sağkalım daha 

yüksek 
Tumbarello et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 2133–2143 



• Mortalite, polimiksin monoterapisinde kombinasyona göre  
(karbapenem, tigesiklin, aminoglikozid, fosfomisin) daha 
yüksek 

• Bakteremide mortalite daha da yüksek 
• Çalışmaların kanıt kalitesi düşük 

Zusman et al, J Antimicrob Chemother 2017; 72: 29–39 



Karbapenem 
 

• Monoterapi, Meropenem MIC <4 mg/l, klinik yanıt  
%69 

• MIC>8 ise  klinik yanıt: %29 

• MIC 8 mg/l; Meropenem 8 saatte 2gr uzamiş 
infüzyonla verilirse hedef farmakodinamik 
parametrenin %80  ine ulaşıyor.  

• MIC >16 mg/l ise karbapenemleri kullanma !  



Çift karbapenem kullanımı 

• Ertapenem ve Meropenem in vitro sinerjistik etkili  
 

• KPC + K. Pneumoniae enf. 
• 48 hasta çift karbapenem kullanmış(35’i  3.ilaç kombinasyonu  kullanmış) 
• 96 hasta başka kombinasyon, 
• Mortalite daha düşük  
• Potansiyel negatif ekolojik etki  

 
•  Daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğundan sadece diğer seçeneklerin çok 

kısıtlı olduğu durumlarda önerilirler . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• De Pascale G et al. 2017. Double carbapenem as a rescue 
• strategy for the treatment of severe carbapenemase-producing Klebsiella 
• pneumoniae infections: a two-center, matched case-control study. 
• Crit Care 21:173. https://doi.org/10.1186/s13054-017-1769-z 



Ertapenem + Meropenem 

• Retrospektif olgu serileri 
• Üriner sistem infeksiyonlarında daha etkili bulunmuş 
• Kurtarma tedavisi/ kolistin direnci /  kolistin 

nefropatisinde 
verilebilir 

• Kolistin + çift karbapenem daha etkili 



• Klinik başarı: 7/18 (%39) 
– Kan dolaşımı infeksiyonu: 3/7 (%43) 
– Pnömoni: 1/5 (%20) 
– İntraabdominal infections, 0/2 (%0) 
– İdrar yolu infeksiyonu: 2/3 (%67) 
– Deri ve yumuşak doku infeksiyonu: 1/1 

(%100) 

Cprek JB, Gallagher JC. Antimicrobial agents and chemotherapy 2016;60:669-73 



• 50 sepsis olgusu 

• Karbapenem dirençli K. pneumoniae, KPC-3, SHV-11 ve TEM-1 (+) 

• Gentamisin kullanımı bağımsız olarak mortaliteyi düşürmüş (%20.7 vs 61.9%,  
P:0.02) 

Gonzales-Padilla et al. J Antimicrob Chemother 2015; 70: 905–913 



• Tigesiklin diğer antibiyotiklere göre daha üstün değil 
• Kombinasyon tedavileri ve yüksek doz tedaviler 

monoterapiden  daha iyi 

Ni, W., et al. Medicine (Baltimore) 2016;95:e3126. 



• OXA-48 Kp: Sinerjik 

• KPC-3 /  VIM-1 ve KPC-2 Kp: Intermediate /aditif 

Betts JW et al. Antimicrob Agents Chemother 2014;58:3541-6 



• Kolistin + fosfomisin ya da kolistin + tigesiklin çok nadiren 
sinerjistik 

Bercot et al. J Antimicrob Chemother 2011;66:2295-7 



• Kolistin- fosfomisin kombinasyonu sinerjik 

Zhao M et al. J Antimicrob Chemother 2017;72:1985-90 



Morrill HJ, et al. Open Forum Infect Dis 2015;2:ofv050 



Morrill HJ, et al. Open Forum Infect Dis 
2015;2:ofv050 



 
Seftazidim-Avibaktam,. 

Avibaktam  KPC Ve OXA-48 e etkili, 
MBL a etkisiz 

 



Meropenem-Vaborbaktam,Plazomisin,Fosfomisin 

• Meropenem-Vaborbaktam ;KPC de etkili,  

• NDM ve VİM ve OXA-48 de etkisiz 

• Plazomisin ;  AG 

• Fosfomisin KDE lerin bir kısmına etkili 

 

 



Fosfomisin 

 



Antimicrob Agents 
Chemother 59:3406 –
3412. 

J Clin Microbiol 
2014;52: 1893–
1897. 



Sanford Önerisi- MBL 



• Yeni Delhi Metallo-beta-laktamaz (NDM-1) adıyla 
bilinen bir enzim toksik yapısı nedeniyle en son 
başvurulan karbapeneme bile bakterilerin direnç 
geliştirmelerine neden oluyor. 
 
 

• Geller ve arkadaşları bunu önlemek için NDM-1’e 
saldırarak pek çok tip bakteride antibiyotik direncini 
tersine çeviren bir molekül geliştirdi. Bu sayede artık 
işe yaramaz olarak kabul edilen antibiyotikler yeniden 
kullanılabilecek. 

• NDM-1’i devreden çıkaran molekül peptid-konjuge 
fosforodiyamidat morfolino oligomer (PPMO) adıyla 
biliniyor. 

• Daha önce üzerinde çalışılan PPMO molekülleri 
yalnızca belirli türde bakteriler üzerinde etkili 
olurken yeni molekül bu açıdan farklılık gösteriyor. 
Farklı bakteri türlerindeki aynı gen ve direnç 
mekanizması üzerinde etkili oluyor. 

• Geller ve ekibi yeni PPMO’yu NDM-1 içerdiği ve 
karbapeneme dirençli olduğu bilinen farklı bakteri 
türleri üzerinde denemiş. Meropenem üzerinde 
denenen molekülün antibiyoiğin bakteri öldürme 
özelliğini geri almasını sağladığını bulmuşlar. 

• Antibiyotiğe dirençli E. coli ile infekte farelerde yeni 
PPMO ve meropenem kombinasyonu infeksityon 
üzerinde etkili tespit edilirken farelerin sağkalım 
oranı artmış. 
 



Acinetobacter baumannii, 3 çalışma,  



Sonuç 

• Türkiyede OXA -48 ,NDM, KPC 
• Türkiyede tedavi algoritmaları nasıl yol 

izlenecek 
• Caz avb NDM de işe yaramıyor 
• Kar MIC >16   
• Enzim üreten bakterinin  hızlı ve doğru 

identifikasyonu önemli çünkü kısıtlı 
tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi 
içn gerekli  
 
 
 



Albiger B et al. Carbapenemase‐producing Enterobacteriaceae in Europe: assessment  by national experts 
from 38 countries, May 2015. Euro Surveill 2015;20:pii=30062. 

Karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae’ nin sürveyansı ve  kontrolü için ulusal kapasite, 
38 Avrupa ülkesi, Mayıs 2015 
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• Teşekkür ederim. 



Metaanaliz: 14 çalışma 1229 

hasta  Karbapenem ve TZP 

İnfüzyon süresi: uzamış (>3 saat) veya sürekli (24 
saat )  vs kısa (20-60 dk) 

Clinical Infectious Diseases 2013;56(2):272–82 



Mortalite: 



 

29 Çalışma: 18 RKÇ, 11 Gözlemsel 

2209 hasta 

                                                                              

. 

“Yüksek MİK değerine sahip bakterilerle infekte kritik 
hastaların  tedavisinde uzamış infüzyonun etkisini 
gösterebilmek için RKÇ  yapılmalıdır” 
 
 

J  Crit Care 2014 Dec;29(6):1089-95 

 

 
“Prolonged vs intermittent infusion of piperacillin/tazobactam in 
critically ill patients: a narrative and systematic review” 
 
 



 

Uzamış infüzyon özellikle ağır hastalarda daha başarılı 
Dirençli bakteri tedavisi ile ilgili yeterli R K Ç   çalışma yok ama PD temeli 
sağlam 



CAESAR’a gönderilen Türkiye verisi -  

Ulusal Antibiyotik Direnç Oranları (2013-2016) 
Escherichia coli Klebsiella pneumoniae 

Antibiyotik sınıfı 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Aminopenisilinler (R) %67 %76 %78 %79 UD UD UD UD 

3. kuşak sefalosporinler (R) %44 %29 %28 %51 %56 %45 %44 %68 

3. kuşak sefalosporinler (I+R) %45 %47 %48 %52 %59 %42 %48 %68 

Aminoglikozidler (R) %22 %48 %49 %27 %30 %48 %52 %48 

Florokinolonlar (R) %41 %36 %51 %50 %34 %52 %68 %55 

Florokinolonlar (I+R) %42 %39 %53 %55 %39 %61 %70 %64 

Karbapenemler (R) %4 %1 %2 %3 %11 %28 %30 %30 

Karbapenemler 

(I+R) 

%5 %2 %5 %5 %15 %31 %35 %41 

Çok ilaca direnç (R) - %14 %16 %18 - %20 %32 %35 

Karatuna O: Türkiye’nin 

CAESAR  Ağında İlk 4 Yılı 



CAESAR’a gönderilen Türkiye verisi -  
Ulusal Antibiyotik Direnç Oranları 

(2013- 
2016) 

Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter spp. 

Antibiyotik sınıfı 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Aminoglikozidler (R) %19 %18 %17 %27 - %74 %80 %78 

Florokinolonlar (R) %22 %19 %24 %35 - %89 %89 %92 

Piperasilin-  

tazobaktam (R) 

%27 %21 %30 %31 UD UD UD UD 

Seftazidim (R) %26 %19 %24 %24 UD UD UD UD 

Karbapenemler (R) %33 %24 %32 %37 - %89 %89 %92 

Karbapeneml

er  (I+R) 
%36 %30 %37 %48 - %90 %90 %93 

Çok ilaca direnç (R) - %17 %21 %28 - %66 %77 %76 



• TANIMLAR 
 

• Çok ilaca direnç ‘multidrug 
resistant (MDR)’; üç veya daha 
fazla antimikrobiyal ajan 
kategorisinden en az birine 
dirençli mikroorganizma;  
 

• Çoklu ilaç direnci ‘extensively drug 
resistant (XDR)’ tüm 
antimikrobiyal ajan 
kategorilerinden bir veya ikisine 
duyarlı mikroorganizma // Kolistin 
ve tigesiklin  dışındaki antibiyotiklere 
dirençli suşlar 

 
• PDR ; tüm antimikrobiyallere 

dirençli 
 
 
 
 

• Magiorakos AP,  et al. Multidrug-resistant, extensively 
drugresistant and pandrug-resistantbacteria: an 
international expert proposal for interim standard 
definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 
2012;18:268-81. 

 
 


