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• Streptokoklar için belirsiz zon s rlar na ili kin bilgi eklendi, slayt 11.
• S. maltophilia ve trimetoprim-sülfametoksazol, S. aureus ve benzilpenisilin ve

enterokoklar ve vankomisin için iyile tirilmi  resimler eklendi, slayt 17, 20 ve 21.
• Stafilokoklar ve streptokoklarda indüklenebilir klindamisin direncinin saptanmas  

için özel talimatlar eklendi, slayt 22 ve 23.

Sürüm 3.0
Nisan 2013

• Belirgin olmayan zon s rlar n de erlendirilmesi hakk nda aç klama eklendi; 
slayt 11.

• Stafilokoklar S. aureus eklinde de tirildi; slayt 15 ve 21.
• S. maltophilia ve trimetoprim-sülfametoksazol hakk nda bilgi eklendi; slayt 17.
• Enterokoklar ve vankomisin hakk nda ilave örnek; slayt 20.

Sürüm 2.0
May s 2012

• De erlendirme hakk nda aç klama eklendi; slayt 3, 9, 10 ve 22.
• Zon içindeki kolonilere ilave örnekler; slayt 6.
• Stafilokoklarlar için belirgin olmayan zon s rlar  hakk nda ilave örnek; slayt 10.

-hemoliz hakk nda örnek; slayt 13.
• S. maltophilia hakk nda özel talimatlar; slayt 17.
• E. coli ve mesilinam hakk nda özel talimatlar; slayt 19.
• Enterokoklar ve vankomisin hakk nda ilave örnek; slayt 20.
• Stafilokoklar ve benzilpenisilin hakk nda özel talimatlar; slayt 21.

Sürüm 1.1
Aral k 2010

• Enterobacteriaceae ve ampisilin hakk nda aç klama eklendi, slayt 3 ve 17.

Sürüm 1.0
Nisan 2010

• EUCAST de erlendirme k lavuzu slayt gösterisi EUCAST web sitesinde ilk kez 
yay nland . 2



Zonlar n de erlendirilmesi
nhibisyon zonu çaplar n de erlendirilmesine yönelik 

daki talimatlar, EUCAST disk difüzyon yönteminin 
bir parças  niteli indedir.

• Plaklar,  ç plak gözle gözden 30 cm uzakta tutularak 
de erlendirilip, zon s rlar  üremenin tam olarak inhibe
oldu u nokta olarak de erlendirilmelidir (istisnalar ve 
özel okuma talimatlar  için slayt 15-23’e bak z).

• Zon çaplar  bir cetvel, çap ölçer (kumpas) veya bir 
otomatik zon ölçer ile ölçülmelidir.
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Zonlar n
de erlendirilmesi

• MH plaklar , yans yan kla 
ayd nlat lm  koyu renkli bir 
zemin üzerinde, pla n 
tersinden de erlendirilmelidir. 

• MH-F plaklar , kapaklar  
kar lm  ve yans yan kla 

ayd nlat lm  halde, pla n ön 
yüzünden de erlendirilmelidir.
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Zon içindeki koloniler
• Zonlar içerisinde belirgin koloniler bulunmas  durumunda 

koloniler pasajlanarak, kültürün safl  kontrol edilmeli ve 
gerekli durumlarda test tekrar edilmelidir.

• Zonlar de erlendirilirken, kontaminasyon niteli inde 
olmayan koloniler dikkate al nmal r.

Zon yok

çinde koloni bulunan zonlar n de erlendirilmesi

Zon yok
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Zon içindeki koloniler
• Zonlar içerisinde belirgin koloniler bulunmas  durumunda 

koloniler pasajlanarak, kültürün safl  kontrol edilmeli ve 
gerekli durumlarda test tekrar edilmelidir.

• Zonlar de erlendirilirken, kontaminasyon niteli inde 
olmayan koloniler dikkate al nmal r.

çinde koloni bulunan zonlar n de erlendirilmesi

Zon yokZon yok

GSBL (+)
E. coli 

PBP mutasyonlar na 
sahip H. influenzae
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Yay lma
• Üremenin inhibisyonu de erlendirilmeli ve yay lma göz 

ard  edilmelidir (en s k Proteus türlerinde rastlan r).
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Çift zonlar
• Kültürün safl  kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda 

test tekrar edilmelidir.

• Zonlar de erlendirilirken, kontaminasyon niteli inde 
olmayan koloniler dikkate al nmal r.

Çift zonlar n de erlendirilmesi
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• Plak koyu renkli bir zemin üzerinde, ç plak gözden 
yakla k 30 cm uzakl kta tutularak zon s rlar  
belirlenmelidir. Plak a do ru tutulmamal  (geçirgen 

k) veya büyüteç kullan lmamal r.

Enterobacteriaceae için
belirgin olmayan zon s rlar na 
sahip zonlar n de erlendirilmesi
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Belirgin olmayan zon s rlar
Enterobacteriaceae



• Plak koyu renkli bir zemin üzerinde, ç plak gözden 
yakla k 30 cm uzakl kta tutularak zon s rlar  
belirlenmelidir. Plak a do ru tutulmamal  (geçirgen 

k) veya büyüteç kullan lmamal r.

Belirgin olmayan zon s rlar
Stafilokoklar

Stafilokoklar için belirgin olmayan zon s rlar na 
sahip zonlar n de erlendirilmesi 10



Belirgin olmayan zon s rlar  
S. pneumoniae

• Zonlar de erlendirilirken, plak ç plak gözden yakla k olarak 30 cm 
uzakta tutuldu unda görülebilen küçük koloniler dikkate al nmal r.

• Zon s na yak n küçük kolonilerin varl  MH-F besiyerinde 
 nem olmas na ba  olabilir ve kullan m öncesinde 

plaklar n kurutulmas yla azalt labilir.

S. pneumoniae için belirgin olmayan zon s rlar na 
sahip zonlar n de erlendirilmesi 11



Üreme mi, hemoliz mi?
• Hemoliz s rlar  de il, üremenin inhibe oldu u s rlar 

de erlendirilmelidir.

• Baz  durumlarda hemolizin üremeden ay rt edilmesi güç 
olabilir.

-Hemolizinler agarda difüze olur. Bu nedenle -hemolizde
genellikle üreme mevcut olmaz.

-Hemolizinler difüzyon sergilemez. -Hemoliz alanlar nda 
genellikle üreme mevcuttur.

-Hemolizin e lik etti i zon s rlar  en s k olarak 
S. pneumoniae ve -laktam antibiyotiklerle görülür.
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-hemoliz
• Hemolizi üremeden daha kolay ay rt etmek için plak e ik 

tutulmal r. -hemolizde genellikle üreme mevcut 
de ildir.

S. pyogenes Grup C streptokok
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-hemoliz
• Hemolizi üremeden daha kolay ay rt etmek için plak e ik 

tutulmal r.

Genellikle tüm -hemoliz
alan nda üreme mevcuttur.

Baz  organizmalarda üreme söz 
konusu olmaks n ilave -hemoliz
mevcuttur. Hemolizi üremeden ay rt 
etmek için plak e ik tutulmal r! 14



Özel de erlendirme talimatlar
• Genel olarak trimetoprim-sülfametoksazol ve trimetoprim

• Stenotrophomonas maltophilia ve trimetoprim-sülfametoksazol

• Enterobacteriaceae ve ampisilin

• E. coli ve mesillinam

• Enterokoklar ve vankomisin

• S. aureus ve benzilpenisilin

• Stafilokok ve streptokoklarda indüklenebilir klindamisin 
direncinin saptanmas 15



Trimetoprim ve 
trimetoprim-sülfametoksazol

• De erlendirmeye ili kin talimatlar izlenmeli ve çift zonlar
gözlendi inde iç zonlar de erlendirilmelidir (a daki
örneklere bak z).

• Disk çevresinde belirgin zon s rlar  mevcut ise, zon içindeki
puslu veya soluk görünümlü üreme göz ard edilmelidir.

Moraxella HaemophilusE. coli KoNS
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Stenotrophomonas maltophilia ve 
trimetoprim-sülfametoksazol

nhibisyon zonu içerisindeki üreme göz ard edilmelidir; bu
Stenotrophomonas maltophilia için trimetoprim-
sülfametoksazol ile s k görülen bir durumdur. Zon içindeki 
üreme yo unlu u hafif puslu bir görüntüden, belirgin 
üremeye kadar farkl k gösterebilir.

Diskte üreme mevcutsa 
ve inhibisyon zonu
gözlenmiyorsa = 

Dirençlidir

Zon yok

Üreme göz ard  edilmeli ve herhangi bir 
zon s  görülebildi i takdirde 
inhibisyon zonu de erlendirilmelidir. 
= Zon çap  16 mm ise duyarl r 17



Enterobacteriaceae
ve ampisilin

• Baz  Mueller-Hinton agar serilerinde iç zon eklinde 
görülebilecek hafif üreme göz ard  edilmelidir. ç zon baz  
agar serilerinde görülmez ve d  zon de erlendirildi inde 
seriler aras nda herhangi bir farkl k söz konusu de ildir.
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E. coli ve mesilinam

nhibisyon zonu içindeki izole koloniler göz ard  edilmelidir.

Zon yok
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Enterokoklar ve vankomisin
• Geçirgen k ile (plak a do ru tutularak) 

incelenmelidir.
– Zon s rlar n belirgin olmamas  ve zon içinde koloniler 

bulunmas  vankomisin direnci varl na i aret edebilir. Zon
çap n  12 mm oldu u ve zon s rlar n belirgin olmad  
durumlarda ilave inceleme gerçekle tirilmelidir.

E. faecalis
VRE de il

E. faecium
VRE
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S. aureus ve benzilpenisilin
• Geçirgen k ile (plak a do ru tutularak) 

incelenmelidir.
– Zon çap  ölçüldü ü VE zon s  dikkatli ekilde incelendi i 

takdirde, penisilinaz üreten bakterilerin tespiti aç ndan disk 
difüzyon yöntemi M K saptanmas ndan daha güvenilirdir.

S. aureus’ta belirgin zon s  
ve zon çap  26 mm

= Dirençli

S. aureus’ta belirgin olmayan zon
 ve zon çap  26 mm

= Duyarl
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Stafilokoklarda indüklenebilir 
klindamisin direncinin saptanmas

ndüklenebilir klindamisin direnci bir makrolidin 
klindamisinin etkisi üzerinde olu turdu u antagonist 
etkiyle saptanabilir.

• Eritromisin ve klindamisin diskleri 12-20 mm mesafe
(kenardan kenara) ile yerle tirilmeli ve antagonizma 
varl  incelenmelidir (D fenomeni).

Stafilokoklarda D fenomeni örnekleri 22



ndüklenebilir klindamisin direnci bir makrolidin 
klindamisinin etkisi üzerinde olu turdu u antagonist 
etkiyle saptanabilir.

• Eritromisin ve klindamisin diskleri 12-16 mm mesafe
(kenardan kenara) ile yerle tirilmeli ve antagonizma 
varl  incelenmelidir (D fenomeni).

Streptokoklarda indüklenebilir 
klindamisin direncinin saptanmas

Streptokoklarda D fenomeni örnekleri 23



De erlendirme k lavuzu
Plaklar,  ç plak gözle gözden 30 cm uzakta tutularak de erlendirilip, zon

rlar  üremenin tam olarak inhibe oldu u nokta olarak de erlendirilmelidir. 

E. coli
Siprofloksasin

S. aureus
Linezolid

S. aureus
Eritromisin

stisna

Enterobacteriaceae
Ampisilin

S. pneumoniae
Kloramfenikol

S. pneumoniae
Tetrasiklin

S. pneumoniae
Sefaklor

-Hemoliz
alanlar nda genellikle 

üreme mevcuttur!
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