DIAGNOSTILINE ALGORITM: H. influenzae beeta-laktaamantibiootikumi resistentsuse skriining

Bensüülpenitsilliin 1Ü disk
Teostage paralleelselt teiste beeta-laktaamantibiootikumide
testimisega
Penitsilliin 1 Ü  12 mm
Välistab kõik beeta-laktaamresistentsuse mehanismid

Penitsilliin 1 Ü < 12 mm
Leitud beeta-laktaamresistentsuse mehhanism (Beeta-laktamaas ja/või PBP3 mutatsioon)

Vasta tundlik (T) kõikidele beeta-laktaam preparaatidele, millel murdepunktid olemas, sealhulgas
need, millel on märkus „Note“, välja arvatud suukaudsed amoksitsilliini, amoksitsilliin- klavulaan
ja tsefuroksiim preparaadid, kus tuleb teatada "tundlik suuremas doosis”(M)

Beeta-laktamaas negatiivne
Ainult PBP3 mutatsioon

Beeta-laktamaas positiivne
PBP3 mutatsiooniga või ilma

Vasta: ampitsilliin, amoksitsilliin, piperatsilliin (ilma
beeta-laktamaasi inhibiitorita) resistentne (R)

Amoksitsilliin-klavulaanhape 2 – 1 µg  15 mm
Ainult beeta-laktamaas

Tee beeta-laktamaasi test

Teised beeta-laktaamid

Amoksitsilliin-klavulaanhape 2 – 1 µg < 15 mm
Ainult beeta-laktamaas

Vasta tundlik (T) kõikidele beeta-laktaam preparaatidele, millel murdepunktid olemas
murdepunktid on saadaval, sealhulgas need, millel on märkus „Note“, välja arvatud suukaudsed
amoksitsilliin- klavulaan ja tsefuroksiim preparaadid, kus tuleb teatada "tundlik suuremas doosis”(M)

Vasta vastavalt preparaatide murdepunktidele millel murdepunktid
olemas. Tsefepiim, tsefpodoksiim ja imipeneem vt. allpool*

*Tsefepiim, tsefpodoksiim ja imipeneem: kui resistentsed skriiningu ja diskdifusiooni meetodil, vasta resistentne. Kui resistentsed skriiningul ja diskdifusiooni meetodil
tundlikud, määra MIK ning interpreteeri vastavalt murdepunktidele

DIAGNOSTILINE ALGORITM: S. pneumoniae beeta-laktaamantibiootikumi resistentsuse skriining

Oksatsilliini 1 µg disk või bensüülpenitsilliini MIK

Oksatsilliini tsoon  20 mm või penitsilliini MIK ≤ 0,06 mg/l
Välistab kõik beeta-laktaamresistentsuse mehanismid

Oksatsilliini tsoon < 20 mm või penitsilliini MIK > 0,06 mg/l
Leitud beeta-laktaamresistentsuse mehhanism

Vasta tundlik (T) kõikidele beeta-laktaam preparaatidele, millel
murdepunktid olemas, sealhulgas need, millel on märkus „Note“, välja
arvatud suukaudsed amoksitsilliini, amoksitsilliin- klavulaan ja tsefuroksiim
preparaadid, kus tuleb teatada "tundlik suuremas doosis”(M)

Bensüülpenitsilliin
(meningiit) ja
fenoksümetüülpenitsilliin
(kõik näidustused)

Vasta: resistentne (R)

Bensüülpenitsilliin
(va meningiit)

Määra MIK ja interpreteeri
vastavalt murdepunktidele

Ampitsilliin, amoksitsilliin, piperatsilliin (koos ja ilma beetalaktamaasi inhibiitoriga), tsefepiim, tsefotaksiim,
tseftaroliin, tseftobiprool, tseftriaksoon

Oksatsilliin  8 mm

Oksatsilliin < 8 mm

Teised beeta-laktaamid

Määra MIK ja interpreteeri
vastavalt murdepunktidele

Vasta: resistentne (R)

I/v ampitsilliin, amoksitsilliin, piperatsilliin (koos
ja ilma beeta-laktamaasi inhibiitoriga): vasta
ampitsilliini tundlikkuse alusel

Suukaudne amoksitsilliin (koos ja
ilma beeta-laktamaasi inhibiitoriga):
vaata murdepunktide soovitusi

*Meningiidi korral määra raviks kasutatava antibiootikumi MIK

Tsefepiim, tsefotaksiim, tseftaroliin, tseftobiprool, tseftriaksoon:
määra MIK ja vasta vastavalt murdepunktidele

MRS
Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk
Külv: Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 18±2h

KoNS (v.a. S. lugdunensis ja S. saprophyticus)

S. lugdunensis ja S. saprophyticus

Tsoon 25 mm:
tundlik

Tsoon 24 mm:
resistentne

Tsoon 22 mm:
tundlik

MSS KoNS

MRS KoNS

MSS

Tsoon 21 mm:
resistentne

MRS
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Vankomütsiiniresistentne E. faecalis/faecium (VRE)
MALDI-TOF ID ja Skriining: 1) Puljonglahjendus meetod
2) diskdifusioon (vankomütsiin 5 µg disk; Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 24t)
Vankomütsiin MIC>4

Tsoon  12 mm

Tsoon  12mm,

RESISTENTNE

hägune piir:
SELGUSETA

Genotüübi kinnitus:

Fenotüübiline kinnitus:

vanA ja vanB

Vankomütsiini MIK
(puljong/agarlahjendus)
MIK > 4: resistentne

Tsoon  12mm
terav tsooni piir
TUNDLIK

MIK  4: tundlik
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Metitsilliinresistentne S. aureus (MRSA)
Skriining: tsefoksitiin 30 µg disk;
Mueller-Hinton agar; 35±1ºC, 18±2h

Tsoon  22 mm: resistentne

Tsoon 22 mm: tundlik*

PBP2a lateks test (seos ainult mecA esinemisega)

MSSA

Genotüübi kinnitus: nuc ja mecA/mecC määramine

nuc negatiivne:

nuc positiivne ja

nuc positiivne

Ei ole S. aureus

mecA või mecC positiivne:
MRSA

mecA ning mecC negatiivne:
Ei ole geneetiliselt MRSA
(võimalik BORSA)

Vastata vastavalt tundlikkusele
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