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COMITETUL EUROPEAN PRIVIND TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA ANTIMICROBIENE (EUCAST) 

Tabele cu breakpoint-uri pentru interpretarea valorilor concentrațiilor minime inhibitorii (CMI) și diametrelor zonelor de inhibiție   
Versiunea 12.0, valabil din 01-01-2022 

Acest document trebuie citat ca „Comitetul European privind Testarea Sensibilității la Antimicrobiene  

Tabele cu breakpoint-uri pentru interpretarea valorilor concentrațiilor minime inhibitorii și diametrelor zonelor de inhibiție 
Versiunea 12.0, 2022 http://www.eucast.org.” 
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Enterobacterales 22  

Pseudomonas spp. 29  

Stenotrophomonas maltophilia 34 Trimitere la Documentul de îndrumare pe Stenotrophomonas maltophilia 

Acinetobacter spp. 36  

Staphylococcus spp. 41  

Enterococcus spp. 48  

Streptococcus grupele A, B, C și G 54  

Streptococcus pneumoniae 60  

Streptococcus grupul Viridans 67  

Haemophilus influenzae 73  

Moraxella catarrhalis 80  

Neisseria gonorrhoeae 85  

Neisseria meningitidis 89  

Bacterii anaerobe 93  

Helicobacter pylori 96  

Listeria monocytogenes 97  

Pasteurella multocida 99  

Campylobacter jejuni și coli 101  

Corynebacterium spp. 103  

Aerococcus sanguinicola și urinae 105  

Kingella kingae 107  

Aeromonas spp. 109  

Achromobacter xylosoxidans 111  

Vibrio spp. 113  

Bacillus spp. 115  

Bukholderia pseudomallei 117  

Complexul Bukholderia cepacia 119 Trimitere la Documentul de îndrumare privind complexul Bukholderia cepacia 

Legionella pneumophila 120 Trimitere la Documentul de îndrumare privind Legionella pneumophila 

http://www.eucast.org/
http://www.eucast.org/guidance_documents/
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Mycobacterium tuberculosis 121  

Agenți topici 122 Trimitere la Documentul de îndrumare privind Agenți Topici 

Tabele cu breakpoint-uri PK-PD (neasociate speciilor) 124  

Regulile experților - Trimitere la Regulile Experților EUCAST 

Detectarea mecanismelor de rezistență - Trimitere la Ghidurile de Detectare a Mecanismelor de Rezistență EUCAST  

Teste de sensibilitate la antimicrobiene pentru grupurile de 

microorganisme sau agenți antimicrobieni pentru care nu există 
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Trimitere la Documentele de îndrumare privind testarea și interpretarea rezultatelor, 
când nu există breakpoint-uri 

Îndrumări privind breakpoint-urile între paranteze - Trimitere la Documentul de îndrumare privind breakpoint-urile între paranteze 

Îndrumări privind testele de screening - Trimitere la Documentul de îndrumare privind testele de screening 

Ghid de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion - Trimitere la Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion 
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COMITETUL EUROPEAN PRIVIND TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA ANTIMICROBIENE (EUCAST)  

Tabele cu breakpoint-uri pentru interpretarea valorilor concentrațiilor minime inhibitorii (CMI) și diametrelor zonelor de inhibiție   
Versiunea 12.0, valabil din 01-01-2022 

 

Versiunea 12.0, 01-01-2022 

Modificările (celulele care conțin o modificare, o ștergere sau o adăugare) din versiunea 11.0 sunt marcate cu galben. 

Comentariile modificate sunt subliniate. Comentariile eliminate sunt afișate în stilul de font tăiat. 

Conținut • Au fost adăugate trimiteri către documentele de îndrumare și ghidurile de citire EUCAST. 

Generalități • Trimiterile la Ghidurile de citire EUCAST au fost adăugate la secțiunea de metodologie din partea de sus a fiecărui tabel. 

• Recomandările Controlului Calității pentru controlul componentului inhibitor al combinațiilor de inhibitori beta-lactamici au fost 

adăugate la secțiunea de metodologie din partea de sus a tabelului, atunci când este relevant. 

• Toate trimiterile către documentele de îndrumare sunt către pagina de start pentru documentele de îndrumare EUCAST. 

• Trimiterile către documente de îndrumare au fost adăugate pentru Cefiderocol, Imipenem-relebactam, Meropenem-vaborbactam, 

Delafloxacină, Bedaquilină și Delamanid. 

• Trimiterile către documentul de îndrumare privind testele de screening au fost adăugate la denumirile agenților antimicrobieni 

pentru screening. 

• Terminologia pentru testele de screening a fost actualizată conform explicației din Nota 9 din fișa de Notițe. Numai schimbările de 

terminologie nu sunt evidențiate ca modificări. 

Notițe • Nota 9: A fost adăugată notă nouă privind testele de screening 

• Nota 11: A fost actualizată explicația pentru breakpoint-urile între paranteze 

• Nota 15: Au fost adăugate exemple de citire  

Îndrumări • A fost actualizată explicația pentru testele de screening 

Doze Doze revizuite  

Piperacillin-tazobactam (clarificare privind doza standard) 
Doze eliminate 

• Rifampicină în doză mare 

Comentarii noi 

• Oxacilin 
• Cloxacilin 

• Dicloxacillin 

• Flucloxacillin 
• Clindamycin 

Comentarii revizuite 

• Piperacillin-tazobactam 

Enterobacterales  Breakpoint-uri noi 

• Meropenem-vaborbactam (diametrul zonei) 

Breakpoint-uri revizuite 

• Colistin (paranteze adăugate, vezi Nota 11 din fișa de Notițe) 

ATU adăugate  

• Meropenem-vaborbactam (diametrul zonei) 

Comentarii noi 
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• Comentariul A la Carbapeneme 

• Comentariul 1 la Alți agenți 

• Comentariul 3 la Alți agenți 

Comentarii revizuite 

• Comentariul 1/A la Aminoglicozide   

Pseudomonas spp. Generalități 

• Au fost adăugate informații despre specie la „Meropenem (altele indicații decât meningită) 

• Au fost adăugate informații despre specie la „Meropenem (meningită)” 

Breakpoint-uri noi 

• Meropenem-vaborbactam (diametrul zonei) 

Breakpoint-uri revizuite 

• Meropenem (diametrul zonei), breakpoint-uri separate pentru P. aeruginosa și „Pseudomonas spp., altele decât P. aeruginosa” 

• „Meropenem (meningită)” (diametrul zonei) 

• Levofloxacin (CMI și diametrul zonei) 

• Colistin (paranteze adăugate, vezi Nota 11 din fișa de Notițe) 

ATU eliminate 

• Colistin (CMI) 

Comentarii noi 

• Comentariul 2 la Alți agenți 

Comentarii revizuite 

• Comentariul 1/A la aminoglicozide 

Acinetobacter spp. Breakpoint-uri revizuite 

• Colistin (paranteze adăugate, vezi Nota 11 din fișa de Notițe) 

Comentarii noi 

• Comentariul 2 la Alți agenți 

Comentarii revizuite 

• Comentariu 1/A la Aminoglicozide  

Staphylococcus spp. Generalități 

• Au fost actualizate informațiile și recomandările privind taxonomia S. saccharolyticus  

• Au fost actualizate informațiile despre speciile la Benzylpenicillin 

• Au fost actualizate informațiile despre speciile la „Oxacillin (doar screening)” 

• Au fost actualizate informațiile despre speciile la „Cefoxitin (doar screening)” (toate cele trei rânduri) 

• S-a adăugat „Erythromycin (doar screening)”. 

• S-a adăugat „Tetracycline (doar screening)”. 

• Au fost clarificate instrucțiunile de citire pentru Benzylpenicillin 

Breakpoint-uri revizuite 

• Cefoxitin (doar screening), S. epidermidis și S. lugdunensis 

• Delafloxacin (CMI), breakpoint-uri separate pentru „pneumonie comunitară” și „infecții ale pielii și structurii pielii” 

• Amikacin (CMI și diametrul zonei) 
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• Gentamicin (CMI) 

• Tobramycin (CMI și diametrul zonei) 

• Azithromycin (CMI) 

• Clindamycin (CMI și diametrul zonei) 

• Tedizolid (diametrul zonei) 

• Rifampicin (CMI și diametrul zonei) 

ATU adăugate 

• Cefoxitin (doar screening), S. lugdunensis 

• Tedizolid (diametrul zonei) 

ATU revizuite 

• Cefoxitin (doar screening), S. epidermidis 

ATU eliminate 

• Amikacin (diametrul zonei) 

Comentarii noi 

• Comentariul 1 la Alți agenți 

Comentarii revizuite 

• Comentariu 2/C la Peniciline 

• Comentariul B la Peniciline  

• Comentariu E la Peniciline 

• Comentariul 5/C la Cefalosporine  

• Comentariul C la Fluorochinolone  

• Comentariul 1/A la Aminoglicozide  

• Comentariul 1/A la Macrolide 

• Comentariul 1/A la Tetracicline  

Streptococcus grupele A, B, C și G Generalități 

• S-a adăugat „Tetracycline (doar screening)”. 

Breakpoint-uri revizuite 

• Rifampicin (CMI și diametrul zonei) 

Comentarii noi 

• Comentariul 1 la Alți agenți 

Comentarii revizuite 

• Comentariul C la Fluorochinolone  

• Comentariu 1/A la Tetracicline  

Streptococcus pneumoniae Generalități 

• S-a adăugat „Tetracycline (doar screening)”. 

• Format nou pentru diagrama de flux 

• Mai multe actualizări ale diagramei de flux (inclusiv modificarea breakpoint-ului inferior de screening al Oxacilinei de la <8mm la 

<9mm pentru agenți specifici, adăugarea de Imipenem și Meropenem la breakopint-ul inferior de screening al Oxacilinei și 
modificări ale recomandărilor pentru determinarea CMI în caz de meningită) 

Breakpoint-uri revizuite 
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• „Ampicillin (altele indicații decât meningita)” (CMI și diametrul zonei) 

• Rifampicin (CMI și diametrul zonei) 
Comentarii revizuite 

• Comentariul B la Peniciline  

• Comentariul B la Cefalosporine  

• Comentariul C la Carbapeneme  
• Comentariul B la Fluorochinolone  

• Comentariul 1/A la Tetracicline   

• Comentariul 1 la Alți agenți 
Comentariile eliminate 

• Comentariul D la Peniciline 

Streptococcus grup Viridans Comentarii revizuite 

• Comentariul 1/A la Peniciline 

Haemophilus influenzae Generalități 

• Rânduri separate pentru „Cefotaxime (altele indicații decât meningită)” și „Cefotaxime (meningită)” 

• Rânduri separate pentru „Ceftriaxone (altele indicații decât meningită)” și „Ceftriaxone (meningită)” 

• Format nou pentru diagrama de flux (fără modificări ale recomandărilor) 

Breakpoint-uri revizuite 

• Tetracycline (CIM și diametrul zonei) 

Comentarii noi 

• Comentariul D la Cefalosporine  

Comentarii revizuite 

• Comentariul F la Peniciline  

• Comentariul B la Fluorochinolone  

• Comentariu 1/A la Tetracicline  

Comentarii eliminate 

Comentariul 4 la Cefalosporine (informația mutată la denumirea agentului antimicrobian) 

Moraxella catarrhalis Breakpoint-uri revizuite 

• Tetracycline (CMI și diametrul zonei) 

Comentarii revizuite 

• Comentariul B la Fluorochinolone  

• Comentariu 1/A la Tetracicline  

Neisseria meningitidis Generalități 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru Bezylpenicillin 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru Cefotaxime 

• „(Toate indicațiile, inclusiv profilaxia)” adăugat pentru Ceftriaxone 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru Meropenem 

• „Meropenem (altele indicații decât meningita)” eliminat 

• „(Doar profilaxie)” adăugat pentru Ciprofloxacină 

• „(Doar profilaxie)” adăugat pentru Minocycline 
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• „(Doar ecranul)” adăugat pentru Tetracycline 

• „(Doar profilaxie)” adăugat pentru Rifampicin 

Comentarii revizuite 

• Comentariul 2 la Carbapeneme 

• Comentariul 3 la Carbapeneme 

Comentarii eliminate 

• Comentariul 1 la Fluorochinolone (informația mutată la denumirea preparatului antimicrobian) 

• Comentariul 2 la Alți agenți (informația mutată la denumirea preparatului antimicrobian) 

Bacterii anaerobe • Tabel nou cu breakpoint-uri specifice speciei, care înlocuiește tabele vechi pentru anaerobii gram-negativi,  gram-pozitivi și pentru 

C. difficile. Pentru speciile care nu sunt enumerate, vedeți documentul de îndrumare EUCAST privind modul de testare și 

interpretare a rezultatelor atunci când nu există breakpoint-uri. 

Listeria monocytogenes Generalități 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru „Ampicillin iv” 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru Meropenem 

• „(Altele indicații decât meningită)” adăugat pentru Erithromycin 

• „(Toate indicațiile)” adăugat pentru Trimetoprim-sulfametoxazol 

Pasteurella multocida Comentarii revizuite 

• Comentariul B la Fluorchinolone 

Kingella kingae Comentarii revizuite 

• Comentariul 1/A la Tetracicline 

Vibrio spp.  • Tabel nou 

Burkholderia pseudomallei • Breakpoint-ul de screening pentru Tetracycline și comentariul 1 pentru Tetracycline a fost revizuit pentru a se conforma cu noua 
terminologie privind testele de screening. Nu s-a făcut nici o modificare în raportarea rezultatelor. 

Agenți topici Generalități 

• S-au adăugat informații despre modul de raportare a rezultatelor pentru agenții topici 

Breakpoint-uri  revizuite 

• P. aeruginosa și Levofloxacin (diametrul zonei) 

Breakpoint-uri PK-PD  Breakpoint-uri noi 

• Temocillin 

Breakpoint-uri revizuite 

• Oritavancin (modificat în IE) 

Comentarii eliminate 

• Comentariul 2 la Glicopeptide și lipoglicopeptide  
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COMITETUL EUROPEAN PRIVIND TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA ANTIMICROBIENE (EUCAST)  

Tabele cu breakpoint-uri pentru interpretarea valorilor concentrațiilor minime inhibitorii (CMI) și diametrelor zonelor de inhibiție   
Versiunea 12.0, valabil din 01-01-2022 

Notițe 

1.Tabelele cu breakpoint-uri clinice EUCAST conțin breakpoint-uri clinice pentru CMI (determinate sau revizuite în perioada 2002-2021) și diametrul zonei de inhibiție corelate. 
Varianta 12.0 a tabelelor cu breakpoint-uri clinice EUCAST include erori tipografice corectate, clarificări, breakpoint-uri pentru agenți și/sau microoorganisme noi, breakpoint-uri 

pentru CMI revizuite și breakpoint-uri pentru diametrul zonei noi și revizuite. Schimbările sunt cel mai bine văzute pe ecran sau imprimate color, deoarece celulele care conțin o 

schimbare sunt colorate în galben. Comentariile noi sau revizuite sunt subliniate. Comentariile eliminate sunt afișate în stilul de font aliniat. 

2. Tabelele cu breakpoint-uri neasociate speciilor (PK-PD) sunt enumerate aparte. 
3. Notele numerotate se referă la observații generale și/sau breakpoint-uri pentru CMI. Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

4. Denumirile de agenți antimicrobieni colorate în albastru sunt legate de documentele de îndrumare EUCAST. Breakpoint-urile, pentru CMI și diametrul zonei, de culoare 

albastră sunt legate de pagina de căutare a bazei de date EUCAST pentru distribuția CMI și diametrului zonei. 
5. Documentul este lansat ca fișier Excel® adecvat pentru vizionarea pe ecran și ca fișier pdf Acrobat® adecvat pentru tipărire. Pentru a utiliza toate funcțiile din fișierul Excel®, 

utilizați numai programele originale Microsoft ™. Fișierul Excel® permite utilizatorilor să modifice lista agenților, pentru a fi adaptată la gama locală de agenți testați. Conținutul 

celulelor unice nu poate fi modificat. Ascundeți liniile, făcând clic dreapta pe numărul liniei și selectatați „ascunde”. Ascundeți coloanele, făcând clic dreapta pe litera coloanei și 

selectați „ascundeți”. 
6. Breakpoint-urile EUCAST sunt utilizate pentru a clasifica rezultatele în trei categorii de sensibilitate: 

S – Sensibil, regim standard de dozare: Un microorganism este clasificat ca sensibil, regim standard de dozare, atunci când există o probabilitate mare de succes terapeutic 

utilizând un regim standard de dozare a agentului. 
I - Sensibil, expunere înaltă: Un microorganism este clasificat ca fiind sensibil, expunere înaltă* atunci când există o probabilitate mare de succes terapeutic, deoarece expunerea 

la agent este înaltă prin ajustarea regimului de dozare sau prin concentrarea sa la locul infecției. 

R - Rezistent: Un microorganism este clasificat ca rezistent atunci când există o probabilitate mare de eșec terapeutic, chiar și atunci când există o expunere înaltă. 
* Expunerea este o funcție în care modul de administrare, doza, intervalul de dozare, timpul de perfuzare, precum și distribuția și excreția agentului antimicrobian vor influența 

microorganismul infectant la locul infecției. 

7. „-” indică faptul că testarea sensibilității nu este recomandată, deoarece specia este o țintă slabă pentru terapia cu agentul antimicrobian respectiv. Izolatele pot fi raportate ca R 

fără testare prealabilă. 
8. „IE” indică faptul că nu există dovezi suficiente că microorganismul sau grupul este o țintă bună pentru terapia cu agentul antimicrobian. Poate fi raportată o CMI cu un 

comentariu, dar fără o clasificare S, I sau R însoțitoare. 

9. Un test de screening folosește un agent antimicrobian pentru a prezice rezistența sau sensibilitatea la unul sau mai mulți agenți antimicrobieni din aceeași clasă. Testul de 
screening este adesea mai sensibil și/sau mai robust decât testarea agenților antimicrobieni individuali. Utilizarea unui test de screening va reduce adesea numărul de teste 

necesare în testarea de sensibilitate primară, deoarece va prezice sensibilitatea și/sau rezistența la mai mulți agenți antimicrobieni. Îndrumări cu privire la modul de acțiune 

privind testul de screening sunt descrise în Nota cu referire la fiecare test de screening specific. 
Test de screening negativ: CMI mai mic sau egal  SAU diametrul zonei mai mare sau egal cu breakpoint-ul sensibil pentru agentul de screening. Nu au fost detectate mecanisme 

de rezistență la clasa de antimicrobiene. 

Test de screening pozitiv: CMI mai mare sau diametrul zonei mai mic decât breakpoint-ul rezistent pentru agentul de screening. Au fost detectate mecanisme de rezistență la 

clasa de antimicrobiene. 
10. Pentru un agent antimicrobian și o specie, valoarea cut-off-ului epidemiologic (ECOFF) este cea mai mare CMI (sau cel mai mic diametru al zonei de inhibiție) pentru 

microorganismele fără mecanisme de rezistență dobândite, detectabile fenotipic. Breakpoint-urile între paranteze se bazează pe valorile ECOFF pentru speciile relevante. Acestea 

sunt utilizate pentru a face diferența între organismele cu și fără mecanisme de rezistență dobândite. ECOFF-urile nu prezic sensibilitatea clinică, dar în unele situații și/sau când 
agentul este combinat cu un alt agent activ, terapia poate fi luată în considerare. 

11. Breakpoint-urile între paranteze fac diferența între izolate fără și cu mecanisme de rezistență detectabile fenotipic. Acestea se bazează pe ECOFF, dar, deoarece pot fi atribuite 

la mai mult de o specie, valoarea poate reprezenta cea mai bună potrivire. Pentru acești agenți antimicrobieni, dovezile clinice pentru monoterapie de obicei lipsesc, dar pentru o 
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indicație specifică sau în combinație cu un alt agent antimicrobian activ sau altă măsură, acestea pot fi încă utilizate. Izolatele cu rezistență pot fi raportate R (rezistente). Dacă 

sunt raportate S sau I, trebuie să existe un comentariu pentru a explica notificarea menționată mai sus. 
12. Un breakpoint CMI S ≤ 0,001 mg/l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei „S ≥ 50 mm”) care clasifică 

microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență pentru agentul antimicrobian, detectabile fenotipic ) ca „Sensibil, expunere înaltă (I). Pentru 

aceste combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard (S) ”.  
13. Pentru unele combinații microorganism-agent antimicrobian, rezultatele se pot include într-o zonă în care interpretarea este incertă. EUCAST a desemnat această zonă de 

incertitudine tehnică (ATU, eng. Area of Technical Uncertainty). Corespunde cu o valoare CMI și / sau un interval de diametru al zonei în care categorizarea este îndoielnică. 

Vedeți pagina separată pentru mai multe informații despre ATU și cum să eliberați rezultatele în caz de ATU. 

14. Pentru a simplifica tabelele EUCAST, „Sensibil, expunere înaltă” (categoria I) nu este enumerată. Se interpretează ca valorile dintre breakpoint-urile S și R. De exemplu, 
pentru breakpoint-urile CMI enumerate ca S ≤ 1 mg/l  și R> 8 mg/l, categoria I este 2-8 (din punct de vedere tehnic > 1-8) mg/l, iar pentru breakpoint-uri cu diametrul zonei 

enumerate ca S ≥ 22 mm și R <18 mm, categoria I este de 18-21 mm. 

15. Pentru E. coli la Fosfomycin, Staphylococcus aureus la Benzylpenicillin, Enterococcus spp. la Vancomycin, Haemophilus influenzae la agenți beta-lactamici, 
Stenotrophomonas maltophilia, Aeromonas spp., Achromobacter xylosoxidans și Burkholderia psudomallei la  

Trimetoprim-sulfametoxazol și pentru bacteriile anaerobe în general, este esențial să urmați instrucțiunile de citire specifice pentru interpretarea corectă a testului disc-

difuzimetric. Pentru acestea, imaginile cu exemple de citire sunt incluse la sfârșitul tabelului corespunzător cu breakpoint-uri. Pentru instrucțiuni generale și alte instrucțiuni 

specifice de citire, vă rugăm să consultați Ghidul de citire EUCAST. 
16. Cu câteva excepții, EUCAST recomandă utilizarea metodei microdiluției în bulion ca metodă de referință, așa cum aceasta a fost descrisă de Organizația Internațională pentru 

Standardizare pentru determinarea CMI a microorganismelor nepretențioase. Pentru microorganismele pretențioase, EUCAST recomandă utilizarea aceleiași metodologii, dar cu 

utilizarea bulionului MH-F (bulion MH cu sânge lizat de cal și β-NAD), vedeți fișierul de pregătire a mediilor EUCAST la adresa www.eucast.org. Există o serie de metode 
comerciale disponibile, în cazul cărora este responsabilitatea producătorului de a garanta exactitatea sistemului și responsabilitatea utilizatorului de a controla calitatea 

rezultatelor. 

17. Prin convenție internațională, seriile de diluție pentru CMI se bazează pe diluții duble în sus și în jos de la 1 mg/l. În cazul diluțiilor sub 0,25 mg/l, aceasta conduce la 
concentrații cu zecimale multiple. Pentru a evita utilizarea acestora în tabele și documente, EUCAST a decis să folosească formatul următor (cu caractere îngroșate): 

0.125→0.125, 0.0625→0.06, 0.03125→0.03, 0.015625→0.016, 0.0078125→0.008, 0.00390625→0.004 și 0.001953125→0.002 mg/l. 

18. Definițiile „Infecții necomplicate ale tractului urinar” și „Infecții provenite din tractul urinar” utilizate cu breakpoint-urile EUCAST:  

Infecții necomplicate ale tractului urinar: infecții acute, sporadice sau recurente ale tractului urinar inferior, (cistită necomplicată) la pacienții fără anomalii anatomice sau 
funcționale relevante cunoscute ale tractul urinar sau comorbidități.  

Infecții provenite din tractul urinar: Infecții care provin, dar nu sunt limitate la tractul urinar, inclusiv pielonefrite acute și infecții ale fluxului sanguin. 

 
Abreviaturi: 

NA = Nu se aplică 

IP = În pregătire 
  



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

12 

 

Metodologia EUCAST și controlul calității 
pentru determinarea CMI 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 20776-1)  

Mediu: 
Inocul: 
Incubație:  
Citire:  
Controlul calității: 
 

Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: 
Inocul: 
Incubație:  
Citire:  
Controlul calității: 
 

Breakpoint-uri cu 

denumirea unei specii se 

aplică numai speciei 

respective (în acest 

exemplu S. aureus) 

Breakpoint-urile albastre ale 

diametrului zonei sunt legate de 

distribuțiile diametrului zonei  

Dovezi insuficiente  a faptului că 

microorganismul sau grupul este o 

țintă bună pentru terapia cu agentul 

antimicrobian respectiv 

Un breakpoint arbitrar „în afara 

scării” care clasifică 

microorganismele de tip 

sălbatic drept „Sensibil, 

expunere înaltă (I)”. 

Agenții antimicrobieni cu albastru 

sunt legați de documentele de 

îndrumare EUCAST 

Ghid de citire a tabelelor cu breakpoint-uri EUCAST 

 

 
 

 
 

Agentul antimicrobian 
 

 

Breakpoint-uri 
pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 
disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 
diametrul zonei (mm) 

Note.  
Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI.  
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Agent antimicrobian A 11 11  X 20A 20A  1. Note care sunt generale și/sau care se referă la breakpoint-uri ale CMI. 
2. Comentariu nou 
Comentariu eliminat 
 
A. Comentariu la metoda disc-difuzimetrică 

Agent antimicrobian B 22 4  Y 26 23  

Agent antimicrobian C 0,001 8  X 50 18  

Agent antimicrobian D, S. aureus IE IE   IE IE  

Agent antimicrobian E - -   - -  

Agent antimicrobian F  IP IP   IP   IP  

Agent antimicrobian G (doar 
screening) 

NA NA   
Y 

25 25  

Agent antimicrobian H 0,5 2  Z 30 24  

Agent antimicrobian I (8)1 (8)1  30 (18)A (18)A   

  
   

  

 
  

 

 

Metodologia EUCAST și 

controlul calității pentru metoda 

disc-difuzimetrică 

Categoria I nu este enumerată, ci este interpretată ca 

valorile dintre breakpoint-urile S și R. Dacă breakpoint-

urile S și R au aceeași valoare, nu există o categorie I. 

Agent A: Fără categorie I 

Agent B: Categoria I: 4 mg/L, 23-25 mm 

Agent G: Categoria I: 1-2 mg/L, 24-29 mm  

 

Schimbările din versiunea 

anterioară marcate cu galben 

 

Zona de incertitudine tehnică Vedeți 

informații specifice privind modul de 

gestionare a incertitudinii tehnice în ceea 

ce privește testarea sensibilității la 

antimicrobiene. 

 

Breakpoint-urile cu albastru sunt legate 

de distribuțiile CMI 

 

Un test de screening care utilizează un 

agent antimicrobian pentru a prezice 

rezistența sau sensibilitatea la unul sau 

mai mulți agenți antimicrobieni din 

aceeași clasă. Nu sunt breakpoint-uri. Testul 

de sensibilitate nu este 

recomandat 

 

În pregătire 

 

Neaplicabil 

 

Breakpoint-urile între paranteze sunt utilizate 

pentru a distinge între microorganismele cu și 

fără mecanisme de rezistență dobândite (vezi 

Notițe) 

 

http://www.eucast.org/documents/rd/
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=init
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
http://mic.eucast.org/Eucast2/SearchController/search.jsp?action=performSearch&amp;BeginIndex=0&amp;Micdif=dif&amp;NumberIndex=50&amp;Antib=-1&amp;Specium=-1
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Doze 

 

Breakpoint-urile EUCAST se bazează pe următoarele doze (vedeți secțiunea 8 din Documentele de îndrumare). Sunt acceptate scheme alternative de dozare care au ca 

rezultat o expunere echivalentă. Tabelul nu trebuie considerat o orientare exhaustivă pentru dozare în practica clinică și nu înlocuiește indicațiile locale de dozare, 

naționale sau regionale. Cu toate acestea, dacă practicile naționale diferă semnificativ de cele enumerate mai jos, este posibil ca breakpoint-urile EUCAST să nu fie 

valide. Situațiile în care se administrează mai puțin antibiotic ca doză standard sau doză mare trebuie discutate la nivel local sau regional. 

 

Infecții necomplicate ale tractului urinar: infecții acute, sporadice sau recurente ale tractului urinar inferior, (cistită necomplicată) la pacienții fără anomalii anatomice 

sau funcționale relevante cunoscute ale tractul urinar sau comorbidități. 

 

Peniciline Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Benzylpenicillin 0.6 g (1 MU) x 4 iv 1.2 g (2 MU) x 4-6 iv 

 Meningită cauzată de S. pneumoniae 
Pentru doza de 2.4 g (4 MU) x 6 iv, izolatele cu 

CMI≤0.06 mg/l sunt sensibile. 

Pneumonia cauzată de S. pneumoniae: 

breakpoint-urile sunt asociate:  

Pentru doza de 1.2 g (2 MU)  x 4 iv, izolatele cu 

CMI ≤0.5 mg/l sunt sensibile. 
Pentru doza de 2.4 g (4 MU) x 4 iv or 1.2 g (2 

MU) x 6 iv, izolatele cu CMI ≤1 mg/l sunt 

sensibile. 

Pentru doza de 2.4 g (4 MU) x 6 iv, izolatele cu 
CMI ≤2 mg/l sunt sensbile. 

Ampicillin 2 g x 3 iv 2 g x 4 iv  Meningită: 2 g x 6 iv 

Ampicillin-sulbactam 
(2 g ampicillin + 1 g 

sulbactam) x 3 iv 

(2 g ampicillin + 1 g 

sulbactam) x 4 iv 

  

Amoxicillin iv 1 g x 3-4 iv 
2 g x 6 iv 

 

 Meningită: 2 g x 6 iv 

Amoxicillin oral 0.5 g x 3 oral 0.75 g – 1 g x 3 oral 0.5 g x 3 oral  

Amoxicillin-clavulanic 
acid iv 

(1 g amoxicillin + 0.2 g 

clavulanic acid) x 3-4 

iv 

(2 g amoxicillin + 0.2 g 
clavulanic acid) x 3 iv 

  

Amoxicillin-clavulanic 
acid oral 

(0.5 g amoxicillin + 

0.125 g clavulanic 

acid) x 3 oral 

(0.875 g amoxicillin + 

0.125 g clavulanic 

acid) x 3 oral 

(0.5 g amoxicillin +0.125 g clavulanic acid) x 3 

oral 

Amoxicilin - acid clavulanic are breakpoint-uri 

separate pentru infecțiile sistemice și infecțiile 

necomplicate ale tractului urinar. Atunci când 

amoxicilin - acid clavulanic este raportat pentru 
infecții necomplicate ale tractului urinar, 

rezultatul trebuie să menționeze că categoria de 

sensibilitate este valabilă numai pentru o 
infecție necomplicată a tractului urinar. 
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Piperacillin 4 g x 4 iv 

4 g x 4 iv 

Prin perfuzie prelungită 
de 3 ore 

 Doză mare pentru multiple infecții grave 

Piperacicllin-tazobactam 

(4 g piperacillin + 0.5 g 
tazobactam) x 4 iv    

sau x 3 prin perfuzie 

prelungită de 4 ore 

 

(4 g piperacillin + 0.5 g 
tazobactam) x 4 iv 30 

min infuzie  sau  prin 

perfuzie prelungită de 4 

ore 

 O doză mai mică de (4 g piperacilină + 0,5 g 

tazobactam) x 3 iv este adecvată pentru unele 
infecții, cum ar fi infecțiile complicate ale 

tractului urinar, infecțiile intraabdominale și 

infecțiile piciorului diabetic, dar nu și pentru 

infecții cauzate de izolate rezistente la 
cefalosporine de generația a treia. 

Ticarcillin 3 g x 4 iv 3 g x 6 iv   

Ticarcillin-clavulanic 

acid 

(3 g ticarcillin + 0.1-

0.2 g clavulanic acid) x 
4 iv 

3 g ticarcillin + 0.1 g 

clavulanic acid) x 6 iv 

  

Temocillin 2 g x 2 iv 2 g x 3 iv 

 Doza de 2 g x 2 iv a fost utilizată în tratamentul 

infecțiile necomplicate ale tractului urinar  
cauzate de bacterii cu mecanisme de rezistență 

la beta-lactame. 

Phenoxymethylpenicillin 

0.5-2 g x 3-4 oral 

în funcție de specie 
și/sau tipul infecției 

None 

  

     

Oxacillin 1 g x 4 iv 1 g x 6 iv 

 Regimul de dozare cu expunere înaltă se referă 

la severitatea infecției sau expunerea la 
medicament la locul infecției. 

Cloxacillin 
0.5 g x 4 oral sau 1 g x 

4 iv 

1 g x 4 oral sau 2 g x 6 

iv 

 Regimul de dozare cu expunere înaltă se referă 

la severitatea infecției sau expunerea la 
medicament la locul infecției. 

Dicloxacillin 
0.5-1 g x 4 oral sau 1 g 

x 4 iv 
2 g x 4 oral sau 2 g x 6 

iv 

 Regimul de dozare cu expunere înaltă se referă 

la severitatea infecției sau expunerea la 

medicament la locul infecției. 

Flucloxacillin 
1 g x 3 oral sau 2 g x 4 

iv (sau 1 g x 6 iv) 

1 g x 4 oral sau 2 g x 6 

iv 

 Regimul de dozare cu expunere înaltă se referă 

la severitatea infecției sau expunerea la 

medicament la locul infecției. 

Mecillinam oral 
(pivmecillinam) 

None None 
0.2 – 0.4 g x 3 oral  

 

Cefalosporine
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Cefaclor 0.25-0.5 g x 3 oral  
în funcție de specie 

1 g x 3 oral 
 Staphylococcus spp.: Doză minimă 0.5 g x 3 

oral 
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și/sau tip de infecție 

Cefadroxil 0.5-1 g x 2 oral  None 0.5 – 1 g x 2 oral  

Cefalexin 0.25-1 g x 2-3 oral  
 

None 
0.25–1 g x 2-3 oral  

Cefazolin 1 g x 3 iv  2 g x3 iv   

Cefepime 1 g x 3 sau 2 g x 2 iv 2 g x 3 iv   

Cefiderocol 2 g x 3 iv timp de 3 
ore 

None 
  

Cefixime 
0.2-0.4 g x 2 oral None 

0.2-0.4 g x 2 oral Gonoreea necomplicată: 0.4 g oral într-o 

singură doză 

Cefotaxime 

1 g x 3 iv 2 g x 3 iv 
 Meningită: 2 g x 4 iv 

S. aureus: Doar în doză mare 

Cefpodoxime 0.1-0.2 g x 2 oral  

 
None 

0.1-0.2 g x 2 oral  

Ceftaroline  
0.6 g x 2 iv peste 1 

oră 

0.6 g x 3 iv peste 2 

ore 

 S. aureus în infecții complicate ale pielii și 

structurii pielii: Există unele dovezi PK-PD 

care sugerează că izolate cu CMI de 4 mg / l ar 

putea fi tratate cu o doză mare. 

Ceftazidime  
1 g x 3 iv 

2 g x 3 iv sau 1 g x 6 
iv 

  

Ceftazidime-avibactam (2 g ceftazidime + 0.5 g avibactam)  

x 3 peste 2 ore 
 

  

Ceftibuten 0.4 g x 1 oral None   

Ceftobiprole 0.5 g x 3 iv peste 2 

ore 
None 

  

Ceftolozane-tazobactam 

(infecție  intraabdominală și 

urinară) 

(1 g ceftolozane + 0.5 

g tazobactam)  

x 3 iv peste 1 oră 

None 

  

Ceftolozane-tazobactam 
(pneumonie 

intraspitalicească,pneumonie 

asociată ventilării artificiale) 

(1 g ceftolozane + 0.5 

g tazobactam)  
x 3 iv peste 1 oră 

None 

  

Ceftriaxone 

2 g x 1 iv 2 g x 2 iv sau 4gx1 iv 

 Meningită: 2 g x 2 iv sau 4 g x 1 iv 
S. aureus: Numai în doză mare 

Gonoreea necomplicată: 0.5-1 g oral într-o 

singură doză 

Cefuroxime iv 0.75 g x 3 iv 1.5 g x 3 iv   

Cefuroxime oral 0.25 g x 2 oral  

 

0.5 g x 2 oral  

 

0.25 g x 2 oral  
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Carbapeneme
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Doripenem 

0.5 g x 3 iv peste 1 oră 1 g x 3 iv peste 1 oră 

 HAP / VAP * datorită agenților patogeni Gram 
negativi non-fermentativ (ca Pseudomonas spp. și 

Acinetobacter spp.) trebuie tratată cu 1 g x 3 iv peste 

4 ore. 

Ertapenem  1 g x 1 iv peste 30 
minute 

None 
  

Imipenem  0.5 g x 4 iv peste 30 

minute 

1 g x 4 iv peste 30 

minutes 

  

Imipenem-
relebactam  

(0.5 g imipinem +0,25g 
relebactam) x4 iv peste 

30 minute 

None 
  

Meropenem  1 g x 3 iv peste30 minute 2 g x 3 iv peste 3 ore  Meningită: 2 g x 3 iv peste 30 minute (sau 3 ore) 

Meropenem-
vaborbactam 

(2 g meropenem + 2 g vaborbactam) x 3 iv peste 3 
ore 

  

* HAP / VAP = pneumonie asociată asistenței medicale / pneumonie asociată cu ventilatorul 

 

 

 

Aminoglicozide
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Amikacin 
25-30 mg/kg x 1 iv None 

  

 

Gentamicin 6-7 mg/kg x 1 iv None   

Netilmicin  
În proces de revizuire În proces de revizuire   

Tobramycin  6-7 mg/kg x 1 iv None   

Monobactams
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Aztreonam 1 g x 3 iv 2 g x 4 iv   

Fluorochinolone
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Ciprofloxacin  0.5 g x 2 oral sau 0.4 g x 

2 iv 

0.75 g x 2 oral sau 

0.4 g x 3 iv 

  

Delafloxacin 0.45 x 2 oral sau 0,3 x 2 
iv 

None 
  

Levofloxacin 0.5 g x 1 oral sau 0.5 g x 

1 iv 

0.5 g x 2 oral sau 0.5 

g x 2 iv 

  

Moxifloxacin 0.4 g x 1 oral sau 0.4 g x 
1 iv 

None 
  

Norfloxacin   None None 0.4 g x 2 oral  

Ofloxacin 0.2 g x 2 oral sau 0.2 g x 

2 iv 

0.4 g x 2 oral sau 0.4 

g x 2 iv 
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Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

 
Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Dalbavancin  1 g x 1 iv mai mult de 30 

minute pe zi 
Dacă e necesar, 0.5 g x 1 

iv peste 30 minute în 

ziua 8 

None  

 

Oritavancin 1.2 g x 1 (o singură 
doză) iv peste 3 ore 

None  
 

Teicoplanin 0.4 g x 1 iv 0.8 g x 1 iv   

Telavancin 10 mg/kg x 1 iv peste 1 

oră 
None  

 

Vancomycin 0.5 g x 4 iv sau 1 g x 2 

iv  

or 2 g x 1 prin infuzie 
continuă 

None  

În baza greutății corporale. Monitorizarea 

terapeutică a medicamentelor trebuie să determine 

dozarea. 

 

 

Tetracicline
 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Doxycycline 0.1 g x 1 oral 0.2 g x 1 oral   

Eravacycline 1 mg/kg x 2 iv None   

Minocycline 0.1 g x 2 oral None   

Macrolide, 

lincosamide și 

streptogramine 

Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Azithromycin 0.5 g x 1 oral sau 0.5 g x 1 

iv 
None  

Gonoree necomplicată: 2 g oral într-o singură 

doză 

Clarithromycin 0.25 g x 2 oral 0.5 g x 2 oral  
În unele țări, claritromicina este disponibilă 
pentru administrare intravenoasă 0.5 g x 2,  în 

principal pentru tratarea pneumoniei. 

Erythromycin 
0.5 g x 2-4 oral sau 0.5 g x 

2-4 iv 
1 g x 4 oral sau 1 g x 4 iv   

Roxithromycin 0.15 g x 2 oral None   

Telithromycin 0.8 g x 1 oral None   

Clindamycin 0.3 g x 2 oral or 0.6 g x 3 

iv 

0.3 g x 4 oral sau 0.9 g x 3 

iv 
 

Regimul de dozare cu expunere înaltă se referă 

la severitatea infecției sau expunerea la 
medicament la locul infecției. 

Quinupristin-

dalfopristin 
7.5 mg/kg x 2 iv 7.5 mg/kg x 3 iv   
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Tetracycline 0.25 g x 4 oral 0.5 g x 4 oral   

Tigecycline 0.1 g doză suplimentară 

urmată de 50 mg x 2 iv 
None 

 
 

 

Oxazolidinonele Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Linezolid 0.6 g x 2 oral sau 0.6 g x 2 

iv 
None 

  

Tedizolid 0.2 g x 1 oral sau 0.2 g x iv None   

 

Alți agenți Doza standard Doza înaltă Infecții necomplicate ale tractului urinar Situații speciale 

Chloramphenicol 
1 g x 4 oral sau 1 g x 4 

iv 
2 g x 4 oral sau 2 g x 4 iv 

 Pentru tratamentul cu cloranfenicol al 

meningitei, utilizați întotdeauna doze mari 

intravenoase. 

Colistin 4.5 MU x 2 iv cu o 
doză suplimentară de 9 

MU 

None 
  

Daptomycin (cSSTI 
** fără bacteriemie 

concomitentă de S. 

aureus) 

4 mg/kg x 1 iv None 

 

 

Daptomycin (cSSTI 
** cu bacteriemie 

concomitentă cu S. 

aureus; endocardită 
infecțioasă pe dreapta 

cauzată de S. aureus) 

6 mg/kg x 1 iv None 

 

Infecție enterococică a fluxului sangvin și 
endocardită, vedeți: 

http://www.eucast.org/guidance_documents/. 

Fidaxomicin 0.2 g x 2 oral None   

Fosfomycin iv 
4 g x 3 iv 8 g x 3 iv   

Fosfomycin oral  
None None 3 g x 1 oral într-o singură doză  

Fusidic acid 0.5 g x 2 oral sau 0.5 g 

x 2 iv 

0.5 g x 3 oral sau 0.5 g x 3 

iv 

 
 

Lefamulin 0.15 g x 2 iv sau 0.6 g 

x 2 oral 
None 

 
 

Metronidazole 0.4 g x 3 oral sau 0.4 g 

x 3 iv 

0.5 g x 3 oral sau 0.5 g x 3 

iv 

 
 

Nitrofuratoin  None None 50-100 mg x 3-4 oral Dozarea depinde de forma medicamentului. 

Nitroxoline  None None 0.25 g x 3 oral  

Rifampicin 0.6 g x 1 oral sau 0.6 g 

x 1 iv 
 

  

Spectinomycin 2 g x 1 im None   
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Trimethoprim  None None 0.16 g x 2 oral  

Trimethoprim-

sulfamethoxazole 

(0.16 g trimethoprim + 

0.8 g 

sulfamethoxazole) x 2 
oral sau (0.16 g 

trimethoprim + 0.8 g 

sulfamethoxazole) x 2 
iv 

(0.24 g trimethoprim + 1.2 

g sulfamethoxazole) x 2 
oral sau (0.24 g 

trimethoprim + 1.2 g 

sulfamethoxazole) x 2 iv 

(0.16 g trimethoprim + 0.8 g sulfamethoxazole) 

x 2 oral 

 

** cSSTI = infecție complicată a pielii și a structurii pielii 
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COMITETUL EUROPEAN PRIVIND TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA ANTIMICROBIENE (EUCAST) 

Tabele cu breakpoint-uri pentru interpretarea valorilor concentrațiilor minime inhibitorii (CMI) sau diametrelor zonelor de inhibiție 

Versiunea 12.0, valabil din 01-01-2022 

Cum să abordați incertitudinea tehnică în testarea sensibilității la antimicrobiene 

Toate măsurările sunt afectate de variație aleatorie, iar unele variații sistematice. Variațiile sistematice trebuie evitate și variațiile aleatorii - reduse cât mai mult posibil. Testul de 

sensibilitate la antimicrobiene (TSA) nu este o excepție, indiferent de metoda utilizată. 

EUCAST încearcă să reducă la minimum variațiile, prin furnizarea metodelor standardizate pentru determinarea CMI și testul disc-difuzimetric și prin evitarea stabilirii unor 

breakpoint-uri care afectează grav reproductibilitatea testului. Variația TSA poate fi redusă în continuare prin stabilirea unor standarde mai stricte pentru producătorii de materiale 

pentru TSA (bulion, agar, discuri antimicrobiene) și criterii pentru controlul calității proceselor de fabricare și a practicilor de laborator. 

Este tentant să credem că generarea unei valori CMI va rezolva toate problemele. Cu toate acestea, măsurările CMI au și variante și o singură valoare nu este corectă automat. 

Chiar și atunci când se folosește metoda de referință, CMI variază în dependență de zile și tehnicieni/efectori. În cele mai bune condiții, o CMI de 1,0 trebuie considerată ca o 

valoare cuprinsă între 0,5 și 2,0 mg/l. Nu rareori însă, există probleme cu sistemele de testare comercială, inclusiv testele de microdiluție în bulion, testele de gradient și 

dispozitivele TSA automate. 

Deși TSA este simplă pentru majoritatea agenților și speciilor, există zone problematice. Este important să se avertizeze laboratoarele despre acestea și despre incertitudinea de 

clasificare a sensibilității. Analiza datelor  EUCAST generate de-a lungul anilor a identificat astfel de situații, numite zone de incertitudine tehnică (ATU). ATU sunt 

avertismente pentru personalul laboratorului că există o incertitudine care trebuie abordată înainte de a raporta rezultatele TSA către colegii clinicieni. ATU nu trebuie 

transmisă colegilor clinicieni, decât în circumstanțe speciale și doar ca parte a unei discuții despre alternativele terapeutice în cazuri dificile. 

Mai jos sunt alternative pentru modul în care ATU pot fi tratate de către laborator. Care dintre aceste acțiuni sunt alese va depinde de situație. Tipul probei (hemocultura vs 

urocultura), numărul de agenți antimicrobieni alternativi disponibili, severitatea bolii, dacă este posibilă o consultare sau nu cu colegii clinicieni, va influența acțiunile întreprinse. 

• Repetați testul 

Acest lucru este relevant numai dacă există motive să se suspecteze o eroare tehnică în sistemul de TSA primară. Repetarea testului confirmând rezultatul cu un alt test este o 

bună practică de laborator. Dacă se efectuează un test CMI, este posibil ca și acest rezultat să ajungă în ATU. Dacă da, un test primar și un test alternativ pot indica atât un 

rezultat, cât și o interpretare în ATU. În acest caz, interpretați rezultatul în funcție de breakpoint-uri și raportați. 

• Utilizați un test alternativ (efectuați o CMI sau un test genotipic) 

Acest lucru poate fi relevant dacă raportul de sensibilitate lasă doar câteva alternative terapeutice sau dacă rezultatul este considerat important. În cazul în care microorganismul 

este multirezistent, este recomandabil să se efectueze determinarea CMI (vedeți mai sus informații privind acuratețea și precizia determinării CMI) pentru mai multe antibiotice, 

eventual extinderea TSA la antibiotice cum ar fi noile combinații de inhibitori beta-lactamici și colistină pentru bacterii Gram-negative. Uneori poate fi necesar să se efectueze 

caracterizarea genotipică sau fenotipică a mecanismului de rezistență pentru a obține mai multă informație. 
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• Reduceți categoria de sensibilitate 

În cazul în care există alte alternative terapeutice în raportul TSA, este permisă reducerea rezultatului (de la S la I sau de la I la R sau de la S la R). Cu toate acestea, ar trebui să 

fie inclus un comentariu și izolatul salvat pentru teste suplimentare. 

• Includeți incertitudinea ca parte a raportului 

Este o practică obișnuită în multe alte setări de laborator să se includă informații despre incertitudinea rezultatului raportat. Acest lucru poate fi tratat în mai multe moduri 

alternative: 

* Rezultatele raportului în ATU sunt „incerte”. Acest lucru se poate realiza lăsând interpretarea „necompletat + un comentariu”. 

* Dezvoltați sistemul LIS pentru a furniza un asterix sau o notă (în locul unui S, I sau R) care se referă la un comentariu care explică incertitudinea. 

* Clasificați rezultatul în funcție de breakpoint-uri, dar includeți informații despre dificultățile tehnice și / sau incertitudinea interpretării. În multe cazuri, un „R” este mai puțin 

ambiguu decât alte alternative, mai ales atunci când există agenți alternativi. Nu raportați „S” decât dacă nu ați confirmat rezultatul.  Pentru situații grave, profitați de ocazie 

pentru a contacta colegul clinician pentru a explica și a discuta rezultatele. 

• Omiteți un rezultat incert 

Când sunt mai multe opțiuni terapeutice sau când interpretările ambiguie nu pot fi rezolvate, un rezultat ATU este mai bine să nu fie raportat. 

Zona de incertitudine tehnică va fi prezentată în mod obișnuit ca o valoare CMI definită sau în metoda disc-difuzimetrică ca un interval de 2-4 mm. ATU vor fi enumerate numai 

atunci când este evident necesar. Absența unei ATU (CMI și / sau a unui diametru al zonei) înseamnă că nu este nevoie imediat de un avertisment. ATU-urile introduse în 2019 

(versiunea 9.0) vor fi evaluate și alte ATU-uri pot fi adăugate pe măsură ce se vor dezvolta mai multe informații. 

Trimitere la materialele de îndrumare disponibile pe site-ul web al EUCAST. 
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Enterobacterales * 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

 

* Studiile taxonomice recente au redus definiția familiei Enterobacteriaceae. Unii membri anteriori ai acestei familii sunt acum incluși în alte familii din Ordinul 

Enterobacterales. Breakpoint-urile din acest tabel se aplică tuturor membrilor Enterobacterales. 

 

Peniciline
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau 

breakpoint-urile pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin - -   - -  1. Breakpoint-urile aminopenicilinei pentru 

Enterobacterales se bazează pe administrarea intravenoasă. 
Breakpoint-urile  pentru administrare orală sunt relevante 

numai pentru infecțiile necomplicate ale tractului urinar. 

Breakpoint-urile pentru alte infecții sunt în curs de 
examinare. 

2. În scopul testării sensibilității, concentrația de sulbactam 

este fixată la 4 mg/l. 
3. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului 

clavulanic este fixată la 2 mg/l.  

Ampicillin1 8 8  10 14A 14A  

Ampicillin-sulbactam1 82 82  10-10 14A 14A  

Amoxicillin1 8 8  - NoteB NoteB  

Amoxicillin-clavulanic acid1 83 83  20-10 19A 19A 19-20 

Amoxicillin-clavulanic acid 
(doar pentru infecții necomplicate ale tractului 

urinar) 

323 323 

 
20-10 16A 16A  

Piperacillin 8 8  30 20 20  

Piperacicllin-tazobactam 84 84 16 30-6 20 20 19 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion în conformitate cu standardul ISO 

20776-1, cu excepția mecilinamului și fosfomicinei, unde se utilizează diluția în 

agar)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton  (pentru cefiderocol, vedeți  

http://www.eucast.org/guidance_documents/) 
Inocul: 5x105 UFC/ml  

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2 ore  

Citire: CMI-urile sunt citite la cea mai mică concentrație a agentului care inhibă 

complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de 
microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. Pentru agenții neacoperiți de 

această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al combinațiilor de 
inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: Aerob, 35±1ºC, 18±2 ore  

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat iluminat cu 

lumină reflectată.  Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. Pentru agenții neacoperiți de 
această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al combinațiilor de 

inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 
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Ticarcillin 8 16  75 23 20  4. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam 

este fixată la 4 mg/l. 
5. Diluția în agar este metoda de referință pentru 

determinarea CMI a mecilinamului.  

 

A. Ignorați creșterea care poate apărea ca o zonă interioară 
subțire pe câteva loturi de agar Mueller-Hinton.  

B. Sensibilitatea dedusă din ampicilină. 

C. Ignorați coloniile izolate în zona de inhibiție.  
 

Ticarcillin-clavulanic acid 83 163  75-10 23 20  

Temocillin (infecții provenite din tractul 

urinar), E.coli, Klebsiella spp. (cu excepția K. 

aerogenes) și P. mirabis. 

0.001 16 

 

30 50C 17C  

Phenoxymethylpenicillin  - -   - -  

Oxacillin - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral (pivmecillinam) (doar pentru 
infectii urinare necomplicate) E. coli, 

Citrobacter spp. Klebsiella spp., Raoultella 

spp. Enterobacter spp. și P. mirabilis 

85 85 

 

10 15C 15C  

 

Cefalosporine
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R 
< 

ATU 

Cefaclor - -   - -  1. Breakpoint-urile cefalosporinelor pentru Enterobacterales vor detecta 

toate mecanismele de rezistență importante din punct de vedere clinic 

(incluzând ESBL și AmpC mediată de plasmide). Unele izolate care 
produc beta-lactamaze sunt sensibile la cefalosporine de generația a treia 

sau a patra cu aceste breakpoint-uri și trebuie raportate ca testate, adică 

prezența sau absența unei ESBL nu influențează în sine clasificarea 
sensibilității. Detectarea și caracterizarea ESBL sunt recomandate pentru 

sănătatea publică și pentru controlul infecțiilor. 

2/A Izolatele sensibile la cefadroxil și / sau cefalexin pot fi raportate 

„sensibil, expunere înaltă” (I) la cefazolin. 
3.Microdiluția bulionului la determinarea CMI trebuie efectuată în bulion 

Mueller-Hinton cu fier și trebuie respectate instrucțiunile de citire 

specifice. Pentru condiții de testare și instrucțiuni de citire, consultați 
http://www.eucast.org/guidance_documents/.  

4. ECOFF-ul cefoxitinei (8 mg/l) are o sensibilitate ridicată, dar o 

specificitate slabă pentru identificarea Enterobacterales producătoare de 
AmpC, deoarece acest agent este de asemenea afectat de alterarea 

permeabilității și de unele carbapenemaze. Neproducătorii clasici de 

AmpC sunt de tip sălbatic, în timp ce producătorii de AmpC plasmidică 

sau hiperproducătorii de AmpC cromozomică sunt non-sălbatici. 

Cefadroxil (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 
16 16 

 
30 12 12  

Cefalexin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 
16 16 

 
30 14 14  

Cefazolin (infecții provenite din tractul 

urinar), E. coli și Klebsiella spp. (cu 
excepția K. aerogenes) 

0.0012 42 

 

30 50A 20A  

Cefepime 1 4  30 27 24  

Cefiderocol 23 23  30 22 22 18-22 

Cefixime (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

1 1 
 

5 17 17  

Cefotaxime (cu excepția meningitelor) 1 2  5 20 17  

Cefotaxime (meningite) 1 1  5 20 20  

Cefoxitin (doar screening)4 Note4 Note4  30 19 19  

Cefpodoxime (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

1 1 
 

10 21 21  

Ceftaroline 0,5 0,5  5 23 23 22-23 

Ceftazidime  1 4  10 22 19  

Ceftazidime-avibactam 85 85  10-4 13 13  

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Mecillinam_rationale_Nov2010_v_1.0.pdf
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Ceftibuten (infecții provenite din 

tractul urinar) 
1 1 

 
30 23 23  

5. În scopul testării sensibilității, concentrația de avibactam este fixată la 

4 mg/l. 
6. Vedeți tabelul de doze pentru dozare în cazul diferitor indicații. 

7. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 

 

Ceftobiprole  0,25 0,25  5 23 23  

Ceftolozane-tazobactam6 27 27  30-10 22 22 19-21 

Ceftriaxone (cu excepția meningitelor) 1 2  30 25 22  

Ceftriaxone (meningite)  1 1  30 25 25  

Cefuroxime iv, 
E.coli, Klebsiella spp. (cu excepția K. 

aerogenes), Ratoutella spp. și P. 

mirabilis 

0.001 8  30 50 19 

 

Cefuroxime oral (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

E.coli, Klebsiella spp. (cu excepția K. 

aerogenes), Ratoutella spp. și P. 
mirabilis 

8 8  30 19 19 

 

 

Carbapeneme
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 1. Unele izolate care produc carbapenemază sunt clasificate ca sensibile cu 

breakpoint-urile curente și trebuie raportate ca testate, adică prezența sau 
absența unei carbapenemaze nu influențează în sine clasificarea sensibilității.. 

Detectarea și caracterizarea carbapenemazei sunt recomandate pentru sănătate 

publică și controlul infecțiilor. Pentru screeningul carbapenemazei, se 
recomandă un cut-off al screeningului cu meropenem > 0,125 mg/l (diametrul 

zonei <28 mm). 

2. Activitatea intrinsecă scăzută a imipenemului împotriva Morganella 
morganii, Proteus spp. și Providencia spp. necesită o expunere înaltă la 

imipenem. 

3. În scopul testării sensibilității, concentrația de relebactam este fixată la 4 

mg/l. 
4. În scopul testării sensibilității, concentrația de vaborbactam este fixată la 8 

mg/l. 

 
A. Pentru izolatele din zona de incertitudine tehnică (ATU), dacă sunt rezistente 

la meropenem, raportați rezistența la meropenem-vaborbactam. Dacă nu sunt 

rezistente la meropenem, testați în continuare. 

Doripenem 1 2  10 24 21  

Ertapenem 0,5 0,5  10 25 25  

Imipenem, Enterobacterales cu 

excepția Morganellaceae 

2 4  10 22 19  

Imipenem2, Morganellaceae 0,001 4  10 50 19  

Imipinem-relebactam, 
Enterobacterales, cu excepția 

Morganellaceae 

23  23  10-25 22 22  

Meropenem (alte indicații decât 

meningita) 

2 8  10 22 16  

Meropenem (meningită) 2 2  10 22 22  

Meropenem-vaborbactam 84 84  20-10 20 20 15-19A 

 



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

25 

 

 

 

Aminoglicozide
1,2 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin (infecții sistemice) (8)1 (8)1  30 (18)A (18)A  1/A. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 

consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 
2. Breakpoint-urile nu se aplică pentru Plesiomonas shigelloides, deoarece 

Amikacin (infecții provenite din 

tractul urinar) 

8 8  30 18 18  

Monobactame
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam1 1 4  30 26 21  1. Breakpoint-urile aztreonamului pentru Enterobacterales vor detecta 
mecanisme de rezistență clinic importante (inclusiv ESBL). Unele izolate care 

produc beta-lactamaze sunt sensibile la aztreonam cu aceste breakpoint-uri și 

trebuie raportate ca fiind testate, adică prezența sau absența unei ESBL nu 
influențează în sine clasificarea sensibilității. Detectarea și caracterizarea ESBL 

sunt recomandate pentru sănătatea publică și pentru controlul infecțiilor. 

Fluorchinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,25 0,5 0,5 5 25 22 22-24 1.Există dovezi clinice că ciprofloxacina indică un răspuns slab la infecțiile 
sistemice cauzate de Salmonella spp. cu rezistență scăzută la ciprofloxacină 

(CMI>0,06 mg/l). Datele disponibile se referă în principal la Salmonella 

Typhi, dar există, de asemenea, rapoarte de caz privind răspunsul slab la alte 

specii de Salmonella. 
2/C. Breakpoint-ul pefloxacinei de 5 μg utilizat pentru screening-ul rezistenței 

clinice la fluoroquinolonă a Salmonella spp., poate fi, de asemenea, utilizat 

pentru detectarea mecanismelor de rezistență la fluoroquinolone pentru alte 
Enterobacterales, cum ar fi E. coli, K. pneumoniae și Shigella spp. 

 

A. Testele cu un disc de ciprofloxacină 5 μg nu vor detecta în mod fiabil 
rezistența scăzută a Salmonella spp. Pentru a examina rezistența la 

ciprofloxacină a Salmonella spp., utilizați discul pefloxacin 5 μg.  

Vedeți nota B. 

B. Sensibilitatea Salmonella spp. la ciprofloxacină poate fi dedusă din 
sensibilitatea disc-difuzimetrică cu pefloxacină. 

D.  Un test disc-difuzimetric nu este încă dezvoltat. Efectuați un test CMI. 

Ciprofloxacin1, Salmonella spp. 0,06 0,06   NoteA NoteA  

Pefloxacin (doar screening) 1,2, 

Salmonella spp. 
NA NA  5 24B,C 24B,C  

Delafloxacin, E. coli 0,125 0,125   NoteD NoteD  

Levofloxacin 0,5 1  5 23 19  

Moxifloxacin 0,25 0,25  5 22 22  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar ) 

0,5 0,5  10 22 22  

Ofloxacin  0,25 0,5  5 24 22  
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Gentamicin (infecții sistemice) (2)1 (2)1  10 (17)A (17)A  aminoglicozidele au activitate intrinsecă scăzută împotriva acestei specii. 

 Gentamicin (infecții provenite din 
tractul urinar) 

2 2  10 17 17  

Netilmicin 

IE IE  10 IE IE  

Tobramycin (infecții sistemice) (2)1 (2)1   (16)A (16)A  

Tobramycin (infecții provenite din 

tractul urinar) 

2 2  10 16 16  

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin - -   - -   

Oritavancin - -   - -  

Teicoplanin  - -   - -  

Telavancin - -   - -  

Vancomycin  - -   - -  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin1 - -   - -  1.Azitromicina a fost utilizată în tratamentul infecțiilor cu Salmonella Typhi 

(CMI≤16 mg/l pentru zolate de tip sălbatic) și Shigella spp. 

Pentru izolatele de tip sălbatic ale ambelor specii, CMI sunt ≤16 mg/l și 
diametrul zonei de inhibare pentru discul de azitromicină de 15 μg ≥12 mm. 

Clarithromycin - -   - -  

Erythromycin - -   - -  

Roxithromycin - -   - -  

Telithromycin - -   - -  

Clindamycin - -   - -  

Quinupristin-dalfopristin - -   - -  

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  - -   - -  1. Tetraciclina a fost folosită pentru a prezice sensibilitatea la doxicilină, pentru 

tratamentul infecțiilor cu Yersinia enterocolitica (tetracycline CMI≤4 mg/l pentru 

izolatele de tip sălbatic). Diametrul zonei corespunzătoare pentru tetraciclină cu 
Eravacycline, E. coli 0,5 0,5  20 17 17  

Minocycline - -   - -  
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Tetracycline1 - -   - -  discul 30 µg este ≥19 mm. 

2. Pentru determinarea CMI a tigeciclinei prin microdiluția în bulion, mediul 
trebuie să fie pregătit proaspăt în ziua utilizării. 

3/A. Pentru alte Enterobacterales, activitatea tigeciclinei variază de la insuficient 

pentru Proteus spp., Morganella morganii și Providencia spp., până la variabil 

pentru alte specii. Pentru alte informații, vedeți  
http://www.eucast.org/guidance_documents/. 

 

B. Breakpoint-uri pentru diametrul zonei validate numai pentru E. coli. Pentru 
C.koseri, folosiți o metodă CMI. 

Tigecycline, E. coli și C. koseri 0,52,3 0,52,3  15 18A,B 18A,B  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid - -   - -   

Tedizolid  - -   - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol1 8 8  30 17 17  1. Eficacitatea clinică a cloramfenicolului în caz de meningită a fost pusă la 

îndoială, iar breakpoint-urile în prezent sunt în curs de revizuire. Pentru 

tratamentul cu cloramfenicol în caz de meningită, vedeți tabelul de doze. 
2. Determinarea CMI a colistinei trebuie efectuată prin microdiluție în bulion. 

Controlul calității trebuie realizat atât cu o tulpină QC sensibilă (E. coli ATCC 

25922 sau P. aeruginosa ATCC 27853), cât și cu E. coli NCTC 13846 rezistentă 

la colistină (mcr-1 pozitiv). 
3. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 

consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

4. Diluția în agar este metoda de referință pentru fosfomicină. CMI-urile trebuie 
determinate în prezența glucoz-6-fosfatului (25 mg/l în mediu). Urmați 

instrucțiunile producătorilor pentru sistemele comerciale. 

5. Trimetoprim-sulfametoxazol în raport de 1:19. Breakpoint-urile sunt 

exprimate ca concentrația de trimetoprim. 
 

A. Utilizați o metodă CMI (numai microdiluție în bulion). 

B. Discurile de fosfomicină 200 μg trebuie să conțină 50 μg glucoz-6-fosfat. 
C. Breakpoint-urile pentru diametrul zonei se aplică doar la E. coli. Pentru alte 

Colistin2 (2)3 (2)3   NoteA NoteA  

Daptomycin - -   - -  

Fosfomycin iv 324 324  200B 21C,D 21C,D  

Fosfomycin oral (doar pentru 
infecții necomplicate ale tractului 

urinar), E.coli 

84 84  200B 24D 24D  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin - -   - -  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin 

(doar pentru infecții necomplicate 

ale tractului urinar), E.coli 

64 64  100 11 11  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar), 

E. coli 

16 16  30 15 15  

Rifampicin - -   - -  

Spectinomycin - -   - -  

http://www.eucast.org/guidance_documents/
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Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 
urinar) 

4 4  5 15 15  Enterobacterales, utilizați o metodă CMI. 

D. Ignorați coloniile izolate în zona de inhibiție (vedeți imaginile de mai jos). 

Trimethoprim-sulfamethoxazole3 2 4  1,25-23,75 14 11  

 

               
 

Exemple de zone de inhibiție pentru Escherichia coli cu fosfomicină. 

a-c) Ignorați toate coloniile și citiți marginea zonei exterioare. 

d) Înregistrați ca fără zonă de inhibiție.  

a) b) d) 

Lipsa zonei 

c) 
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Pseudomonas spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint-uri CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică organismele de tip sălbatic (organisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste combinații 

organism-agent, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion în conformitate cu standardul 

ISO 20776-1, cu excepția fosfomicinei, pentru care se utilizează diluția în 

agar) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton (pentru cefiderocol, vedeți  

http://www.eucast.org/guidance_documents/) 
Inoculum: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 
EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 
combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton 
Inocul: McFarland 0.5 

Incubație: Aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții 
neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Pseudomonas aeruginosa este cea mai frecventă specie din acest gen. Alte tipuri mai puțin frecvente de Pseudomonas recuperate din probele clinice sunt:  

grupul P. fluorescens, grupul P. putida și grupul P. stutzeri. 

 

Peniciline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R 

> 

ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin  - -   - -  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 mg/l. 
2. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixată la 2 

mg/l. 
Ampicillin - -   - -  

Ampicillin-sulbactam - -   - -  

Amoxicillin  - -   - -  

Amoxicillin-clavulanic acid - -   - -  

Piperacillin 0,001 16  30 50 18 18-19 

Piperacillin-tazobactam 0,0011 161  30-6 50 18 18-19 

Ticarcillin 0,001 16  75 50 18  

Ticarcillin-clavulanic acid 0,0012 162  75-10 50 18  

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin - -   - -  
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Oxacillin - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral (pivmecillinam) 

(doar pentru infecții necomplicate 

ale tractului urinar) 

- -   - -  

 

Cefalosporine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R 

> 
ATU S ≥ R 

< 
ATU 

Cefaclor - -   - -  1.Microdiluția în bulion pentru determinarea CMI trebuie efectuată în bulion 

Mueller-Hinton cu fier și trebuie respectate instrucțiunile de citire specifice. 

Pentru condiții de testare și instrucțiuni de citire, consulțați 
http://www.eucast.org/guidance_documents/.  

2. În scopul testării sensibilității, concentrația de avibactam este fixată la 4 mg/l. 

3. Vedeți tabelul de doze pentru dozare în cazul diferitor indicații. 
4. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 mg/l. 

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
0,001 8  30 50 21  

Cefiderocol, P.aeruginosa 21 21  30 22 22 14-22 

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime - -   - -  

Cefoxitin - -   - -  

Cefpodoxime - -   - -  

Ceftaroline  - -   - -  

Ceftazidime 0.001 8  10 50 17  

Ceftazidime-avibactam, P. 

aeruginosa 
82 82 

 
10-4 17 17 16-17 

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole  IE IE   IE IE  

Ceftolozane-tazobactam3, P. 

aeruginosa 
44 44 

 
30-10 23 23  

Ceftriaxone - -   - -  

Cefuroxime iv - -   - -  

Cefuroxime oral - -   - -  
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Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem 0,001 2  10 50 22  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de relebactam este fixată la 4 

mg/l. 

2. În scopul testării sensibilității, concentrația de vaborbactam este fixată la 
8mg/l. 

Ertapenem - -   - -  

Imipenem 0,001 4  10 50 20  

Imipinem-relebactam, P. 

aeruginosa 21 21  10-25 22 22  

Meropenem, (alte indicații decât 

meningita), P. aeruginosa 

2 8  10 20 14  

Meropenem, (alte indicații decât 
meningita) alte Pseudomonas spp. 

decât P. aeruginosa  

2 8  10 24 18  

Meropenem (meningită), P. 
aeruginosa 

2 2  10 20 20  

Meropenem-vaborbactam, P. 

aeruginosa 

82 82  20-10 14 14  

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R 
> 

ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam 0,001 16  30 50 18   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin 0,001 0,5  5 50 26   

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin  0,001 2  5 50 18  

Moxifloxacin - -   - -  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar ) 

- -   - -  
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Aminoglicozide
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin (infecții sistemice) (16)1 (16)1  30 (15)A (15)A  1/A. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 
consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. Amikacin (infecții provenite din 

tractul urinar) 
16 16  30 15 15  

Gentamicin (infecții sistemice) IE IE   IE IE  

Gentamicin (infecții provenite din 
tractul urinar) 

IE IE   IE IE  

Netilmicin IE IE   IE IE  

Tobramycin (infecții sistemice) (2)1 (2)1  10 (18)A (18)A  

Tobramycin (infecții provenite din 
tractul urinar) 

2 2  10 18 18  

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin - -   - -   

 Oritavancin - -   - -  

Teicoplanin  - -   - -  

Telavancin - -   - -  

Vancomycin  - -   - -  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin - -   - -   

Clarithromycin - -   - -  

Erythromycin - -   - -  

Roxithromycin - -   - -  

Telithromycin - -   - -  

Clindamycin - -   - -  

Quinupristin-dalfopristin - -   - -  

 

Ofloxacin  - -   - -  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  - -   - -   

 Eravacycline - -   - -  

Minocycline - -   - -  

Tetracycline - -   - -  

Tigecycline - -   - -  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid - -   - -   

Tedizolid  - -   - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol - -   - -  1. Determinarea CMI a colistinei trebuie efectuată prin microdiluție în bulion. 

Controlul calității trebuie realizat atât cu o tulpină QC sensibilă (E. coli ATCC 

25922 sau P. aeruginosa ATCC 27853), cât și cu E. coli NCTC 13846 rezistentă 

la colistină (mcr-1 pozitiv). 
2. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 

consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

3. Diluția în agar este metoda de referință pentru fosfomicină. CMI-urile trebuie 
determinate în prezența glucoz-6-fosfatului (25 mg/l în mediu). Urmați 

instrucțiunile producătorilor pentru sistemele comerciale. Infecțiile cauzate de 

izolatele de tip sălbatic (ECOFF: CMI 128 mg/l, diametrul zonei corespunzătoare 
12 mm, utilizând potența discului și instrucțiunile de citire pentru E. coli) au fost 

tratat cu fosfomicină în combinație cu alți agenți. 

 

A. Utilizați o metodă CMI (numai microdiluție cu bulion). 

Colistin1 (4)2 (4)2 4  NoteA NoteA  

Daptomycin - -   - -  

Fosfomycin iv3 - -   - -  

Fosfomycin oral3 - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin - -   - -  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin - -   - -  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole - -   - -  
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Stenotrophomonas maltophilia 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Trimetoprim-sulfametoxazol este singurul agent pentru care sunt acum disponibile breakpoint-uri EUCAST. Pentru informații suplimentare, consultați documentul 

de îndrumare EUCAST pentru S. maltophilia. 
 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui pbreakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion în conformitate cu 

standardul ISO 20776-1, cu excepția mecilinamului și fosfomicinei, 

pentru care se utilizează diluția în agar)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton (pentru cefiderocol, vedeți  

http://www.eucast.org/guidance_documents/) 
Inocul: 5x105 UFC/ml  

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2 ore  

Citire: Pentru trimetoprim-sulfametoxazol, CMI trebuie citită la cea mai 

mică concentrație care inhibă aproximativ 80% din creștere comparativ cu 
controlul creșterii. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de 

microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton  
Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: Aerob, 35±1ºC, 18±2 ore  

Citire: Citiți marginile zonei, luând ca reper punctul unde nu este creștere, privit din 
spatele plăcii pe un fundal întunecat iluminat cu lumină reflectată (citiți mai jos 

instrucțiunile specifice). Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922.  

 

Cefalosporine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R 

> 
ATU S ≥ R < ATU 

Cefiderocol IE1 IE1  

 

NoteA NoteA 

 

1.Microdiluția în bulion pentru determinarea CMI trebuie efectuată în bulion 

Mueller-Hinton cu fier și trebuie respectate instrucțiunile de citire specifice. 

Pentru condiții de testare și instrucțiuni de citire, consultați 
http://www.eucast.org/guidance_documents/. 

 

A.. Diametrul zonei ≥20 mm pentru discul cefiderocol 30 μg corespunde 
valorilor CMI sub breakpoint-ul PK-PD de S ≤ 2 mg/l. 

 

 

 

 

http://www.eucast.org/guidance_documents/
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Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R 
> 

ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-sulfamethoxazole1 0,001 4 

 

 1.25-23.75 50A 

 

16A,B 

 

 1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raportul 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 
 

A. Pot exista creșteri în zona de inhibare. Densitatea creșterii poate varia de la o 

ceață fină la o creștere substanțială (vedeți imaginile de mai jos). Dacă se vede o 

margine de zonă, ignorați creșterea în zona de inhibare și citiți diametrul zonei. 
B. Rezistența la trimetoprim-sulfametoxazol pentru S. maltophilia este rară și 

trebuie confirmată printr-un test CMI. 

 

   
 

 

 

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Stenotrophomonas maltophilia cu trimetoprim-sulfametoxazol. 

a-c) Se poate observa o zonă exterioară. Citiți marginea zonei exterioare și interpretați în funcție de breakpoint-uri. 
d) Creșterea până la disc și nici un semn de zonă de inhibiție. Raportați rezistent. 

  

a) b) c) d) 

Lipsa zonei 
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Acinetobacter spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton  (pentru cefiderocol, vedeți  

http://www.eucast.org/guidance_documents/) 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 
Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: Aerob, 35±1ºC, 18±2 ore  

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 

Acest gen include câteva specii. Cele mai frecvente specii de Acinetobacter recuperate din izolatele clinice sunt cele incluse în grupul A. baumannii, care include A. 

baumannii, A. nosocomialis, A. pittii, A. dijkshoorniae și A. seifertii . Alte specii sunt A. haemolyticus, A. junii, A. lwoffii, A. ursingii și A. variabilis. 

 

Peniciline
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru 

diametrul zonei 

(mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin - -   - -  1. Testarea sensibilității Acinetobacter spp. la peniciline nu este relevantă. În 

majoritatea cazurilor, Acinetobacter spp. sunt rezistente la peniciline. Ampicillin - -   - -  

Ampicillin-sulbactam IE IE   IE IE  

Amoxicillin - -   - -  

Amoxicillin-clavulanic acid - -   - -  

Piperacillin IE IE   IE IE  

Piperacicllin-tazobactam IE IE   IE IE  

Ticarcillin IE IE   IE IE  

Ticarcillin-clavulanic acid IE IE   IE IE  

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin  - -   - -  

Oxacillin - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  
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Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral (pivmecillinam) 

(doar pentru infecții necomplicate 
ale tractului urinar) 

- - 

 

 - -  

 

Cefalosporine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor - -   - -  1.Microdiluția în bulion pentru determinarea CMI trebuie efectuată în bulion 

Mueller-Hinton cu fier și trebuie respectate instrucțiunile de citire specifice. 

Pentru condiții de testare și instrucțiuni de citire, consultați 
http://www.eucast.org/guidance_documents/. 

 

A.. Diametrul zonei ≥17 mm pentru discul cefiderocol 30 μg corespunde 

valorilor CMI sub breakpoint-ul PK-PD de S ≤ 2 mg/l. 

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
- -   - -  

Cefiderocol IE1 IE1   NoteA NoteA 
 

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime - -   - -  

Cefoxitin - -   - -  

Cefpodoxime - -   - -  

Ceftaroline  - -   - -  

Ceftazidime  - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole  - -   - -  

Ceftolozane-tazobactam - -   - -  

Ceftriaxone - -   - -  

Cefuroxime iv - -   - -  

Cefuroxime oral - -   - -  

 

Carbapeneme 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem 0.001 2  10 50 22  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de relebactam este fixată la 4 

mg/l. 

2/A. Beta-lactamazele produse de microorganisme fie nu modifică 

carbapenemul părinte, fie nu sunt afectate de inhibitor. Prin urmare, adăugarea 
inhibitorului beta-lactamazei nu aduce beneficii clinice. 

Ertapenem  - -   - -  

Imipenem  2 4  10 24 21  

Imipinem-relebactam2 
21 21  10-25 24 24  

Meropenem  (alte indicații decât 

meningita) 
2 8 

 
10 21 15  
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Meropenem (meningită) 2 2  10 21 21  

Meropenem-vaborbactam2 
Note2 Note2   NoteA NoteA  

 

 

 

Aminoglicozide
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin (infecții sistemice) (8)1 (8)1  30 (19)A (19)A  1/A. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 
consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

 
Amikacin (infecții provenite din 
tractul urinar) 

8 8  30 19 19  

Gentamicin (infecții sistemice) (4)1 (4)1  10 (17)A (17)A  

Gentamicin (infecții provenite 

din tractul urinar) 

4 4  10 17 17  

Netilmicin IE IE   IE IE  

Tobramycin (infecții sistemice) (4)1 (4)1  10 (17)A (17)A  

Tobramycin (infecții provenite 
din tractul urinar) 

4 4  10 17 17  

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,001 1  5 50 21   

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin  0,5 1  5 23 20  

Moxifloxacin - -   - -  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar ) 

- -   - -  

Ofloxacin  - -   - -  

https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/
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Glicopeptide și lipoglicopeptide 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin - -   - -   

Oritavancin - -   - -  

Teicoplanin  - -   - -  

Telavancin - -   - -  

Vancomycin  - -   - -  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpont-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin - -   - -   

Clarithromycin - -   - -  

Erythromycin - -   - -  

Roxithromycin - -   - -  

Telithromycin - -   - -  

Clindamycin - -   - -  

Quinupristin-dalfopristin - -   - -  

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  - -   - -   

Eravacycline IE IE   IE IE  

Minocycline IE IE   IE IE  

Tetracycline - -   - -  

Tigecycline IE IE   IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-urile 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid - -   - -   

Tedizolid  - -   - -  
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Alți agenți 

Breakpoint-urile 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol - -   - -  1. Determinarea CMI a colistinei trebuie efectuată prin microdiluție în bulion. 

Controlul calității trebuie realizat atât cu o tulpină QC sensibilă (E. coli ATCC 

25922 sau P. aeruginosa ATCC 27853), cât și cu E. coli NCTC 13846 rezistentă 
la colistină (mcr-1 pozitiv). 

2. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 

consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

3. Trimetoprim: sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate ca 
concentrația de trimetoprim. 

 

A. Utilizați o metodă CMI (numai microdiluție în bulion). 
 

Colistin1 (2)2 (2)2   NoteA NoteA  

Daptomycin - -   - -  

Fosfomycin iv - -   - -  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin - -   - -  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar)  

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin - -   - -  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 

urinar) 

- -   - -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole3 2 4  1,25-23,75 14 11  
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Staphylococcus spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 20776-1, 

cu excepția fosfomicinei, pentru care se utilizează diluția în agar) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 

Inocul: 5x105 UFC/ml 
Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Staphylococcus aureus ATCC 29213. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (Metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton 

Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: Aerob, 35±1ºC, 18±2h 
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată (cu excepția benzilpenicilinei și linezolidului, vedeți mai jos). 

Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-difuzimetrică” pentru 
informații suplimentare. 

Controlul calității: Staphylococcus aureus ATCC 29213. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, breakpoint-urile se aplică tuturor membrilor genului Staphylococcus. Acolo unde există astfel de informații, sunt 

breakpoint-uri specifice. 

• Pentru speciile coagulazo-pozitive, altele decât S. aureus (S. argenteus, S. schweizeri, S. intermedius, S. pseudintermedius și S. coagulans) există informații limitate 

cu privire la performanța breakpoint-urilor pentru majoritatea agenților antimicrobieni. Pentru S. argenteus, pot fi utilizate breakpoint-urile pentru S. aureus 

fără notificări. 

• Stafilococii coagulazo-negativi includ S. capitis, S. cohnii, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. hyicus, S. lugdunensis, S. pettenkoferi, S. saprophyticus, S. 

schleiferi, S. sciuri, S . simulans, S. warneri și S. xylosus.  

• Pentru S.saccharolyticus, utilizați metodologia și breakpoint-uri pentru bacteriile anaerobe gram-pozitive consultați Documentul de îndrumare EUCAST privind 

modul de interpretare a rezultatelor atunci când nu există breakpoint-uri, https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

 

Peniciline
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținut

ul 

discululu

i (μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin, S. aureus 0,1251 0,1251  1 unit 26A,B 26A,B  1/A. Majoritatea S.aureus sunt producători de penicilinaze, iar unii sunt 
rezistenți la meticilină. Oricare dintre mecanisme îi face rezistenți la 

benzilpenicilină, fenoximetilpenicilină, ampicilină, amoxicilină, 

piperacilină și ticarcilină. Izolatele care în urma testării sunt sensibile la 
benzilpenicilină și cefoxitină, pot fi raportate sensibile la toate penicilinele. 

Izolatele care în urma testării sunt rezistente la benzilpenicilină, dar 

Benzylpenicillin, S. 

lugdunensis 
0,125 0,125 

 1 unit 
26 26  

Benzylpenicillin, alți 

stafilococi 
Note2 Note2 

  
NoteC NoteC  

Ampicillin, S. saprophyticus Note2,3 Note2,3  2 18C,D 18C,D  
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Ampicillin-sulbactam Note1,2,3 Note1,2,3   NoteA,C,D NoteA,C,D  sensibile la cefoxitină, sunt sensibile la combinații de inhibitori de β-

lactamază, izoxazolilpeniciline (oxacilină, cloxacilină, dicloxacilină și 
flucloxacilină) și nafcilină. Pentru agenții administrați oral, trebuie să aveți 

grijă să obțineți o expunere suficientă la locul infecției. Izolatele care în 

urma testării sunt rezistente la cefoxitină, sunt rezistente la toate 

penicilinele. 
2/C. Majoritatea stafilococilor coagulazo-negativi sunt producători de 

penicilinază și unii sunt rezistenți la meticilină. Oricare dintre aceste 

mecanisme le face rezistenți la benzilpenicilină, phenoxymethylpenicillin, 
ampicilină, amoxicilină, piperacilină și ticarcilină. Nici o metodă 

disponibilă în prezent nu poate detecta în mod fiabil producția de 

penicilinază la toate speciile de stafilococi, dar rezistența la meticilină poate 
fi detectată cu cefoxitină așa cum este descris. 

3/D. S. saprophyticus sensibil la ampicilină este mecA-negativ și sensibil la 

ampicilină, amoxicilină și piperacilină (fără sau cu un inhibitor beta-

lactamazic). 
B. Pentru S. aureus, metoda difuzimetrică este mult mai sigură decât 

determinarea CMI pentru detectarea producătorilor de penicilinaze, cu 

condiția ca să se măsoare diametrul zonei și marginea zonei să fie 
inspectată îndeaproape (vedeți imaginile de mai jos). Examinați marginea 

zonei cu lumină transmisă (placa este ținută deasupra luminei). Dacă 

diametrul zonei este <26 mm, atunci raportați rezistent. Dacă diametrul 

zonei este ≥26 mm și muchia zonei este ascuțită (nici o reducere a creșterii 
către marginea zonei, ca o „stâncă”), atunci raportați rezistent. Dacă nu este 

ascuțită (reducerea creșterii către marginea zonei, ca o „plajă”), atunci 

raportați sensibil și, dacă nu sunteți siguri, raportați rezistent. Testele beta-
lactamazice pe bază de cefalosporine cromogene nu detectează în mod 

fiabil penicilinaza stafilococică. 

E. Pentru screening-ul rezistenței la meticilină a S. pseudintermedius, S. 
Schleiferi și S. cuagulans. 

4. S. aureus, S. lugdunensis și S. saprophyticus cu valorile CMI ale 

oxacilinei >2 mg/l sunt în mare parte rezistente la meticilină din cauza 

prezenței genei mecA sau mecC. Ocazional valorile CMI ale oxacilinei sunt 
ridicate la S. aureus, în absența rezistenței mediate de gena mec. Aceste 

tulpini au fost denumite BORSA (S. aureus cu rezistență de limită la 

oxacilină).  EUCAST nu recomandă screening-ul sistematic pentru 
BORSA. Pentru stafilococi coagulazo-negativi, alții decât S. saprophyticus 

și S. lugdunensis, CMI a oxacilinei la tulpini rezistente la meticilină este 

>0,25 mg/l. 

Amoxicillin Note1,2,3 Note1,2,3   NoteA,C,D NoteA,C,D  

Amoxicillin-clavulanic acid Note1,2,3 Note1,2,3   NoteA,C,D NoteA,C,D  

Piperacillin Note1,2,3 Note1,2,3   NoteA,C,D NoteA,C,D  

Piperacicllin-tazobactam Note1,2,3 Note1,2,3   NoteA,C,D NoteA,C,D  

Ticarcillin Note1,2 Note1,2   NoteA,C NoteA,C  

Ticarcillin-clavulanic acid Note1,2 Note1,2   NoteA,C NoteA,C  

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin, S. 

aureus 
Note1 Note1 

 
 NoteA NoteA  

Phenoxymethylpenicillin, 

stafilococi coagulazo-negativi 
-2 -2 

 
 NoteC NoteC  

Oxacillin (doar screening), S. 

pseudintermedius, S. schleiferi 

și S. coagulans 

NA NA 

 

1 20E 20E  

Oxacillin
4
, alți stafilococi Note1,4 Note1,4   NoteA NoteA  

Cloxacillin Note1,2 Note1,2   NoteA,C NoteA,C  

Dicloxacillin Note1,2 Note1,2   NoteA,C NoteA,C  

Flucloxacillin Note1,2 Note1,2 
 

 NoteA,C NoteA,C  

Mecillinam oral 

(pivmecillinam) (doar pentru 
infecții necomplicate ale 

tractului urinar) 

- -   - -  
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Cefalosporine 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținu

tul 

disculul

ui (μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor2 Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Sensibilitatea stafilococilor la cefalosporine se deduce din sensibilitatea 

cefoxitinei, cu excepția cefiximei, ceftazidimei, ceftazidime-avibactamului, 
ceftibutenului și ceftolozanului-tazobactamului, care nu au breakpoint-uri și 

nu trebuie utilizate pentru infecții stafilococice. Pentru agenții administrați 

oral, trebuie să aveți grijă să obțineți o expunere suficientă la locul infecției. 
Dacă cefotaxime și ceftriaxone sunt raportate pentru stafilococi sensibili la 

meticilină, acestea trebuie raportate „Sensibil, expunere înaltă” (I). Unii S. 

aureus rezistenți la meticilină sunt sensibili la ceftarolină și ceftobiprol, 

vedeți notele 5/D și 7/F. 
2. Vedeți tabelul de doze. 

3. S. aureus și S. lugdunensis cu valorile CMI a cefoxitinei >4 mg/l și S. 

saprophyticus cu valorile CMI a cefoxitinei >8 mg/l sunt rezistente la 
meticilină, în mare parte datorită prezenței genei mecA sau mecC. Metoda 

disc-difuzimetrică prezice rezistența la meticilină. 

4. Pentru stafilococi, alții decât S. aureus, S. lugdunensis și S. saprophyticus, 
CMI a cefoxitinei este un predictor mai slab al rezistenței la meticilină, decât 

testul disc-difuzimetric. 

5/C. La S.pseudintermedius, S.schleiferi și S. coagulans discul de cefoxitină 

este mai puțin predictiv pentru detectarea rezistenței la meticilină decât la alți 
stafilococi. Utilizați discul de oxacilină de 1μg cu breakpoint-uri cu 

diametrul zonei S≥20, R <20 mm. 

6D. Izolatele sensibile la meticilină pot fi raportate sensibile la ceftarolină 
fără teste suplimentare. 

7/E. Izolatele rezistente sunt rare. 

8/F. Izolatele sensibile la meticilină pot fi raportate sensibile la ceftobiprol 

fără alte teste. 
 

B. Dacă stafilococii coagulazo-negativi nu sunt identificați la nivelul 

speciilor, utilizați ca breakpoint-uri cu diametrul zonei S ≥25, R <25 mm. 

Cefadroxil Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefalexin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefazolin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefepime Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefiderocol - -   - -  

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime2 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefoxitin (doar screening), S. 

aureus și stafilococi coagulazo-

negativi, cu excepția S. 
epidermidis și S. lungdunensis 

Note3,4 Note3,4 

 

30 22A,B 22A,B  

Cefoxitin (doar screening), S. 

epidermidis și S. lungdunensis 
Note4 Note4 

 
30 27A,B 27A,B 27 

Cefoxitin (doar screening), S. 
pseudintermedius, S. schleiferi 

și S. coagulans 

Note5 Note5 
 

 NoteC NoteC  

Cefpodoxime Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ceftaroline, S. aureus (alte 

indicații decât pneumonia) 
16 26,7 1 5 20D 17D,E 19-20 

Ceftaroline, S. aureus 

(pneumonie) 
16 16 1 5 20D 20D 19-20

 

Ceftazidime - -   - -  

Ceftazidime-avibactam  - -   - -  

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole, S. aureus 28 28 2 5 17F 17F 16-17 

Ceftolozane-tazobactam - -   - -  

Ceftriaxone2 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefuroxime iv Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefuroxime oral Note1 Note1   NoteA NoteA  

 

Carbapeneme
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem Note1 Note1   NoteA NoteA   
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Ertapenem  Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Sensibilitatea stafilococilor la carbapeneme se deduce din sensibilitatea 

cefoxitinei. 
 

 

Imipenem  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Imipinem-relebactam Note1 Note1   NoteA NoteA  

Meropenem Note1 Note1   NoteA NoteA  

Meropenem-vaborbactam Note1 Note1   NoteA NoteA  

 

 

 

Aminoglicozide
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin2, S. aureus (16)1 (16)1  30 (15)A (15)A  1/A. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 

consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

2. Rezistența la amikacină este determinată în mod sigur prin testarea cu 
Amikacin2, stafilococi 

coagulazo-negativi 

(16)1 (16)1  30 (15)A (15)A  

Monobactame
 

Breakpoint-uri  

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin,  S. aureus 0,001 1  5 50A 21A  1. Pentru breakpoint-urile altor fluorochinolone (de exemplu, pefloxacină și 
enoxacină), consultați breakpoint-urile stabilite de comisiile naționale pentru 

breakpoint-uri. 

2/D. Breakpoint-urile ofloxacinei pentru Staphylococcus spp. au fost îndepărtate 

deoarece în infecțiile sistemice cu stafilococi agentul este inferior altor 
fluorochinolone. Pentru utilizarea topică a ofloxacinei, consultați tabelele cu 

agenți antimicrobieni topici. 

 

A. Testul disc-difuzimetric cu norfloxacină poate fi folosit pentru a verifica 

rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota C. 

B. Un test disc-difuzimetric nu este încă dezvoltat. Efectuați un test CMI. 
C.  Izolatele clasificate ca screening negativ pot fi raportate sensibile la 

moxifloxacin și „Sensibil, expunere înaltă” (I) la ciprofloxacin și levofloxacin. 

Pentru izolatele clasificate ca screening pozitiv, trebuie testată sensibilitatea la 

fiecare agent antimicrobian în parte sau raportate ca rezistent. 

Ciprofloxacin, stafilococi 

coagulazo-negativi 

0,001 1 
 

5 50A 24A  

Delafloxacin, (pneumonie 
comunitară), S. aureus 

0,016 0,016 
 

 
NoteB NoteB 

 

Delafloxacin, (infecții ale pielii 

și structurilor pielii), S. aureus 

0,25 0,25 
 

 
NoteB NoteB 

 

Levofloxacin , S. aureus 0,001 1  5 50A 22A  

Levofloxacin,  stafilococi 

coagulazo-negativi 

0,001 1 
 

5 50A 24A  

Moxifloxacin, S. aureus 0,25 0,25  5 25A 25A  

Moxifloxacin,  stafilococi 

coagulazo-negativi 

0,25 0,25 
 

5 28A 28A  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar screening) NA NA  10 17C 17C  

Ofloxacin Note2 Note2   NoteD NoteD  
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Gentamicin S. aureus (2)1 (2)1  10 (18)A (18)A  kanamicină (CMI > 8 mg/l). Diametrul zonei corespunzătoare pentru discul de 

kanamicină 30 µg este R <18 mm pentru S. aureus și R <22 mm pentru 
stafilococii coagulazo-negativi. 

Gentamicin, stafilococi 
coagulazo-negativi 

(2)1 (2)1  10 (22)A (22)A  

Netilmicin IE IE   IE IE  

Tobramycin S. aureus (2)1 (2)1  10 (18)A (18)A  

Tobramycin, stafilococi 

coagulazo-negativi 

(2)1 (2)1  10 (20)A (20)A  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
1 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin2 0,1253,4 0,1253   NoteA NoteA  1. CMI-urile pentru glicopeptide sunt dependente de metodă și trebuie determinate 
prin microdiluție în bulion (standardul ISO 20776-1). S. aureus cu valorile CMI 

vancomicinei de 2 mg/l sunt la limita distribuției de tip sălbatic și poate exista un 

răspuns clinic slab.  
2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de 

identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat trebuie 

confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

3. CMI-urile trebuie determinate în prezența polisorbatului-80 (0,002% în mediu 
pentru metodele de microdiluție în bulion; metodele de diluție în agar nu au fost 

validate). Urmați instrucțiunile producătorului pentru sistemele comerciale. 

4. Izolatele S. aureus sensibile la vancomicină pot fi raportate sensibile la 
dalbavancin și oritavancin. 

5. Izolatele MRSA sensibile la vancomicină pot fi raportate sensibile la telavancin. 

 

A. Metoda disc-difuzimetrică nu este sigură și nu poate face distincția între 
izolatele de tip sălbatic și cele cu rezistență la glicopeptide non-vanA-mediate. 

Oritavancin2, S. aureus 0,1253,4 0,1253   NoteA NoteA  

Teicoplanin2, S. aureus 2 2   NoteA NoteA  

Teicoplanin, stafilococi 

coagulazo-negativi 

4 4  
 NoteA NoteA  

Telavancin2, MRSA 0,1253,5 0,1253   NoteA NoteA  

Vancomycin2 , S. aureus 2 2   NoteA NoteA  

Vancomycin2, stafilococi 

coagulazo-negativi 

4 4   NoteA NoteA  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 21 21   NoteA NoteA  1/A. Eritromicina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea stafilococilor la 
macrolide. Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi raportate ca sensibile la 

azitromicină, claritromicină și roxitromicină. Pentru izolatele categorizate ca 

screening pozitiv trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent antimicrobian în parte 

sau raportate ca fiind rezistente. 
2. Rezistența inductibilă la clindamicinei poate fi detectată prin antagonismul 

activității clindamicinei de către un agent macrolidic. Dacă nu este detectată, atunci 

Clarithromycin 11 21   NoteA NoteA  

Erythromycin 1 2  15 21 18  

Erythromycin (doar 

screening) 
11 11  15 21A 21A  

Roxithromycin 11 21   NoteA NoteA  

Telithromycin IE IE   IE IE  
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Clindamycin2 0,25 0,25  2 22B 22B  raportați testat în funcție de breakpoint-uri clinice. Dacă este detectată, raportați-l ca 

fiind rezistent și luați în considerare adăugarea acestui comentariu în raport: 
Clindamicina poate fi folosită în continuare pentru terapia pe termen scurt a 

infecțiilor cutanate și a țesuturilor moi mai puțin grave, deoarece rezistența 

constitutivă este puțin probabil să se dezvolte în timpul unei astfel de terapii. 

 

B. Așezați discurile de eritromicină și clindamicină la distanță de 12-20 mm (de la o 

margine până la altă margine) și căutați antagonismul (fenomenul D) pentru a detecta 

rezistența inductibilă la clindamicină. 
C. Izolatele rezistente prin metoda disc-difuzimetrică trebuie confirmate prin testarea 

CMI. 

Quinupristin-dalfopristin 1 2  15 21 18C  

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  11 21   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi folosită în screening-ul rezistenței la agenții antimicrobieni 
tetraciclinici. Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi raportate ca sensibile 

la doxiciclină și minociclină. Pentru izolatele categorizate ca screening pozitiv 

trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent antimicrobian în parte sau raportate ca 
fiind rezistente. 

2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de 

identificare și de sensibilitate la antimicrobiene pe orice astfel de izolat trebuie 

confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 
3. Pentru determinarea CMI tigeciclină prin microdiluție în bulion, mediul trebuie să 

fie pregătit proaspăt în ziua utilizării. 

 
B. Pentru MRSA testat sensibil cu metoda disc-difuzimetrică, rezultatele trebuie 

confirmate cu un test CMI. 

Eravacycline, S. aureus 0.25 0,25  20 20B 20B  

Minocycline 0,51 0,51  30 23A 23A  

Tetracycline 1 2  30 22 19  

Tetracycline (doar 
screening) 

11 11  30 22A 22A  

Tigecycline2 0,53 0,53  15 19 19  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 4 4  10 21 21  1. Izolatele sensibile la linezolid pot fi raportate sensibile la tedizolid.  
 Tedizolid 0,51 0,5  2 20A 20 19 
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Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol1 8 8  30 18 18  1. Eficacitatea clinică a cloramfenicolului în caz de meningită este îndoielnică, 

iar breakpoint-urile sunt în curs de revizuire. Pentru tratamentul cu 

cloramfenicol în caz de meningită, vedeți tabelul de doze. 
2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 

de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene pe orice astfel de izolat 

trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

3. CMI-urile daptomicinei trebuie determinate în prezența Ca2+ (50 mg/l în 
mediu pentru metodele de microdiluție în bulion; metodele de diluție în agar nu 

au fost validate). Urmați instrucțiunile producătorilor pentru sistemele 

comerciale. 
4. Diluția în agar este metoda de referință pentru fosfomicină. CMI-urile trebuie 

determinate în prezența glucoz-6-fosfatului (25 mg/l în mediu). Urmați 

instrucțiunile producătorilor pentru sistemele comerciale. 

5. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport de 1:19. Breakpoint-uri sunt exprimate 
ca concentrația de trimetoprim. 

 

A. Utilizați o metodă CMI. 

Colistin - -   - -  

Daptomycin2 13 13   NoteA NoteA  

Fosfomycin iv 324 324   NoteA NoteA  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Fusidic acid 1 1  10 24 24  

Lefamulin, S.aureus 0,25 0,25  5 23 23  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 

urinar), S. saprophyticus 

64 64  100 13 13  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

IE IE   IE IE  

Rifampicin 0,06 0,06  5 26 26  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 
urinar) 

4 4  

5 

14 14  

Trimethoprim-sulfamethoxazole5 2 4  1,25-23,75 17 14  

 

    a)                b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Staphylococcus aureus cu benzilpenicilină. 

a) Marginea zonei neregulată (reducerea creșterii către marginea zonei, ca o „plajă”) și diametrul zonei ≥ 26 mm. Raportați sensibil. 

b) Marginea zonei ascuțită (nici o reducere a creșterii către marginea zonei, ca o „stâncă”) și diametrul zonei ≥ 26 mm. Raportați rezistent. 
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Enterococcus spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

În endocardită, consultați ghidurile naționale sau internaționale privind breakpoint-urile pentru Enterococcus spp.  

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 
agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 
Controlul calității: Enterococcus faecalis ATCC 29212. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (difuzimetrică cu disc standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton 

Inocul: McFarland 0.5 

Incubarea: Aerob, 35±1°C, 18±2ore (pentru glicopeptide 24 ore) 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul unde nu 

este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu lumină 
reflectată (cu excepția vancomicinei, vedeți mai jos). Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda disc-difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Enterococcus faecalis ATCC 29212. Pentru agenții neacoperiți de 
această tulpină și pentru controlul componentul inhibitor al combinațiilor de inhibitori 

beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Acest gen include câteva specii. Cele mai frecvente specii de enterococi recuperate în probele clinice sunt: E. faecalis, E. faecium, E. avium, E. casseliflavus, E. durans, 

E. gallinarum, E. hirae, E. mundtii și E. raffinosus.  Dacă nu este indicat altfel, breakpoint-urile se aplică pentru toți membrii genului Enterococcus. 

 

Peniciline 
1 

Breakpoint-urile 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin - -   - -  1. Breakpoint-uri aminopenicilinei la enterococi se bazează pe administrarea 

intravenoasă. Administrarea orală este relevantă numai pentru infecțiile tractului 

urinar. 
2/A. Sensibilitatea la ampicilină, amoxicilină și piperacilină (cu sau fără 

inhibitor de beta-lactamază) poate fi dedusă din ampicilină. Rezistența la 

ampicilină este neobișnuită la E. faecalis (se confirmă cu CMI), dar este comună 

la E. faecium.  
3. În scopul testării sensibilității, concentrația de sulbactam este fixată la 4 mg/l. 

4. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixată la 2 

Ampicillin1 42 82  2 10A 8A  

Ampicillin-sulbactam1 42,3 82,3   NoteA NoteA  

Amoxicillin1 42 82   NoteA NoteA  

Amoxicillin-clavulanic acid1 42,4 82,4   NoteA NoteA  

Piperacillin Note2 Note2   NoteA NoteA  

Piperacicllin-tazobactam Note2 Note2   NoteA NoteA  

Ticarcillin - -   - -  

Ticarcillin-clavulanic acid - -   - -  
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Temocillin - -   - -  mg/l. 

 Phenoxymethylpenicillin - -   - -  

Oxacillin - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral 
(pivmecillinam) (doar pentru 

infecții necomplicate ale 

tractului urinar) 

- - 

 

 - -  

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor - -   - -   

 Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
- -   - -  

Cefiderocol - -   - -  

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime - -   - -  

Cefoxitin - -   - -  

Cefpodoxime - -   - -  

Ceftaroline  - -   - -  

Ceftazidime  - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole - -   - -  

Ceftolozane-tazobactam - -   - -  

Ceftriaxone - -   - -  

Cefuroxime iv - -   - -  

Cefuroxime oral - -   - -  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem  - -   - -   
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Ertapenem  - -   - -  1/A. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu aduce beneficii clinice. 

Imipenem  0,001 4  10 50 21  

Imipinem-relebactam1 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Meropenem  - -   - -  

Meropenem-vaborbactam - -   - -  

 

 

 

Aminoglicozide 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin Note2 Note2   NoteA NoteA  1. Enterococii sunt rezistenți intrinsec la aminoglicozide și monoterapia cu 

aminoglicozide este ineficientă. Este probabil să existe sinergie între 

aminoglicozide și peniciline sau glicopeptide împotriva enterococilor, fără a se 
obține o rezistență de nivel înalt față de aminoglicozide. Prin urmare, toate 

testele trebuie să facă distincția între rezistența intrinsecă și cea dobândită de 

nivel înalt. 

2/A. Gentamicina poate fi utilizată pentru screening-ul rezistenței de nivel înalt 

Gentamicin, (test pentru 

rezistența de nivel înalt la 

aminoglicozide) 

Note2 Note2  30 NoteA NoteA  

Netilmicin Note2 Note2   NoteA NoteA  

Streptomycin, (test pentru 

rezistența de nivel înalt la 

Note3 Note3  300 NoteB NoteB  

Monobactame
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-uri pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin, (doar pentru 

infecții necomplicate ale 
tractului urinar) 

4 4  5 15A 15A  1/B.  Nu există breakpoint-uri clinice pentru Enterococcus spp. la moxifloxacină, 

dar moxifloxacina a fost utilizată pentru tratamentul treptat oral al endocarditei 
cauzate de Enterococcus spp. Testul disc-difuzimetric cu norfloxacină sau 

moxifloxacină CMI ECOFF (1 mg/l) pot fi utilizate pentru a detecta mecanismele 

de rezistență. Atunci când screening-ul este negativ, izolatul trebuie raportat „de 

tip sălbatic” sau „lipsit de mecanisme de rezistență la fluorochinolone”, dar nu ca 
sensibil la moxifloxacină. 

 

A. Testul disc-difuzimetric la norfloxacină poate fi folosit pentru a verifica 
rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota C. 

B. Sensibilitatea ciprofloxacinei și a levofloxacinei poate fi dedusă din 

sensibilitatea la norfloxacină. Pentru moxifloxacină, vedeți comentariul 1/B. 

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin, (doar pentru 

infecții necomplicate ale 
tractului urinar) 

4 4  5 15A 15A  

Moxifloxacin Note1 Note1   NoteB NoteB  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar screening) NA NA  10 12C 12C  

Ofloxacin - -   - -  



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

51 

 

aminoglicozide) față de aminoglicozide (HLAR). 

Test negativ: Izolatele cu CMI a gentamicinei ≤128 mg/l sau cu diametrul zonei 
≥8 mm. Izolatul este de tip sălbatic are rezistență intrinsecă la nivel scăzut la 

gentamicină. Pentru alte aminoglicozide, acest lucru nu poate fi aplicabil. Poate 

fi așteptată o sinergie cu peniciline sau glicopeptide, dacă izolatul este sensibil la 

peniciline sau glicopeptide. 
Test pozitiv: Izolatele cu CMI a gentamicinei >128 mg/l sau cu diametrul zonei 

< 8 mm. Izolatul este rezistent la gentamicină și alte aminoglicozide, cu excepția 

streptomicinei, care trebuie testată separat, dacă este necesar (vedeți nota 3/B). 
Nu va exista sinergie cu peniciline sau glicopeptide. 

3/B. Izolatele cu rezistență înaltă la gentamicină pot să nu fie rezistente la nivel 

înalt la streptomicină. 
Test negativ: Izolate cu CMI a streptomicinei ≤512 mg/l sau cu diametrul zonei 

≥14 mm. Izolatul de tip sălbatic are rezistență intrinsecă la nivel scăzut la 

streptomicină. Poate exista o sinergie cu peniciline sau glicopeptide, dacă 

izolatul este sensibil la peniciline sau glicopeptide. 
Test pozitiv: Izolate cu CMI a streptomicinei >512 mg/l sau cu diametrul zonei 

<14 mm. Izolatul este rezistent de nivel înalt față de streptomicină. Nu va exista 

sinergie cu peniciline sau glicopeptide. 

Tobramycin Note2 Note2   NoteA NoteA  

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin IE IE   IE IE  A. Enterococii sensibili la vancomicină prezintă margini ascuțite ale zonei și nu 

prezintă colonii în zona de inhibiție. Examinați marginile zonei cu lumină transmisă 

(placa este ținută deasupra luminei). Dacă marginea zonei este neclară, coloniile 
cresc în zonă sau dacă nu sunteți sigur, efectuați teste de confirmare cu PCR sau 

raportați ca rezistent (vedeți imaginile de mai jos) chiar dacă diametrul zonei este 

≥12 mm. Izolatele nu trebuie raportate sensibile înainte de 24 de ore de incubație. 

Oritavancin  IE  IE   IE IE  

Teicoplanin 2 2  30 16 16  

Telavancin IE IE   IE IE  

Vancomycin 4 4  5 12A 12A  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin - -   - -   

Clarithromycin - -   - -  

Erythromycin - -   - -  

Roxithromycin - -   - -  

Telithromycin - -   - -  

Clindamycin - -   - -  
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Quinupristin-dalfopristin, E. 

faecium 

1 4  15 22 20  

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  - -   - -  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de 

identificare și de sensibilitate la antimicrobiene efectuate pe orice astfel de izolat 

trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 
2. Pentru determinarea CMI a tigeciclinei prin microdiluție în bulion, mediul trebuie 

să fie pregătit proaspăt în ziua utilizării. 

Eravacycline, E. faecalis 0,125 0,125  20 22 22  

Eravacycline, E. faecium 0,125 0,125  20 24 24  

Minocycline - -   - -  

Tetracycline - -   - -  

Tigecycline1, E. faecalis 0,252 0,252  15 20 20  

Tigecycline1, E. faecium 0,252 0,252  15 22 22  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 4 4  10 20 20   

Tedizolid IE IE   IE IE  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol - -   - -  1. Pentru mai multe informații, consultați:  

http://www.eucast.org/guidance_documents/ . 
2/A. Lefamulina are activitate insuficientă împotriva E. faecalis. Pentru E. 

faecium, ECOFF de 0,5 mg/l poate fi utilizat pentru a distinge tipurile 

sălbatice de izolatele de tipurile non-sălbatice. 
3/B. Activitatea trimetoprimului și trimetoprim-sulfametoxazolului este 

incertă împotriva enterococilor, nu este posibil să se prevadă rezultatul clinic. 

ECOFF pentru clasificarea izolatelor drept tip sălbatic sau nesălbatic atât 

pentru E. faecalis cât și pentru E. faecium este de 1 mg/l, cu un diametru al 
zonei corespunzătoare ECOFF de 21 mm pentru trimetoprim și de 23 mm 

pentru trimetoprim-sulfametoxazol. 

4.Trimetoprim-sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 
ca concentrația de trimetoprim.  

Colistin - -   - -  

Daptomycin1 IE IE   IE IE  

Fosfomycin iv - -   - -  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin Note2 Note2   NoteA NoteA  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru 
infecții necomplicate ale 

tractului urinar), E. faecalis 

64 64  100 15 15  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului 

IE IE   IE IE  

http://www.eucast.org/guidance_documents/
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urinar) 

Rifampicin - -   - -  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale 

tractului urinar) 

Note3 Note3  5 NoteB NoteB 

 

Trimethoprim-
sulfamethoxazole4 Note3 Note3  1,25-23,75 NoteB NoteB 

 

 

    

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Enterococcus spp. cu vancomicină. 

a) Marginea zonei ascuțite și diametrul zonei ≥ 12 mm. Raportați sensibil. 
b-d) Marginea zonei neregulate sau coloniile în zonă. Efectuați teste de confirmare prin PCR sau raportați rezistent, chiar dacă diametrul zonei ≥ 12 mm. 

 

  

a) b) c) d) 
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Streptococcus grupele A, B, C și G 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/L β-NAD 

(bulion MH-F) 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 
EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru 
agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinizat de cal 5% și 20 mg/L β-NAD (MH-

F) 

Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei luând ca reper punctul unde nu 

este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu lumină 

reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-difuzimetrică” 
pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 

Acest grup de bacterii include multe specii, care pot fi grupate după cum urmează: 

Grupul A: S. pyogenes 
Grupul B: S. agalactiae 

Grupul C: S. dysgalactiae (plus S. equi mai rar izolate) 

Grupul G: S. dysgalactiae și S. canis 

S. dysgalactiae include subspecie equisimilis și dysgalactiae, S. equi include subspecie equi și zooepidemicus. 

 

Peniciline 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin (alte indicații 

decât meningita)2 0,25 0,25  1 unit 
18 18  1/A. Sensibilitatea streptococilor din grupele A, B, C și G la peniciline se deduce 

din sensibilitatea la benzilpenicilină, (alte indicații decât meningita) cu excepția 

fenoximetilpenicilinei și izoxazolilpenicilinelor pentru streptococii din grupa B. 
2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 

de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 

trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

3. Adăugarea unui inhibitor beta-lactamazic nu aduce beneficii clinice. 
 

Benzylpenicillin (meningită)2, 

S.agalactiae (Streptococii 
grupei B) 

0,125 0,125 

 

1 unit 19 19  

Ampicillin  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ampicillin-sulbactam3 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Amoxicillin Note1 Note1   NoteA NoteA  
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Amoxicillin-clavulanic acid3 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Piperacillin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Piperacicllin-tazobactam3 Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ticarcillin - -   - -  

Ticarcillin-clavulanic acid - -   - -  

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin  
Streptococcus grupele A, C și G 

Note1 Note1  
 NoteA NoteA  

Oxacillin, Streptococcus 

grupele A, C și G 
Note1 Note1  

 NoteA NoteA  

Cloxacillin, Streptococcus 
grupele A, C și G 

Note1 Note1 
 

 NoteA NoteA  

Dicloxacillin, Streptococcus 

grupele A, C și G 
Note1 Note1 

 
 NoteA NoteA  

Flucloxacillin, Streptococcus 
grupele A, C și G 

Note1 Note1 
 

 NoteA NoteA  

Mecillinam oral 

(pivmecillinam) (doar pentru 

infecții necomplicate ale 
tractului urinar) 

- - 

 

 - -  

 

Cefalosporine
1 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Sensibilitatea streptococilor din grupele A, B, C și G la cefalosporine se 

deduce din sensibilitatea la benzilpenicilină. 
2. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu aduce beneficii clinice. 

 

Cefadroxil Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefalexin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefazolin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefepime Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefiderocol IE IE   IE IE  

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefoxitin  IE IE   IE IE  

Cefpodoxime Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ceftaroline  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ceftazidime  - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten Note1 Note1   NoteA NoteA  

Ceftobiprole IE IE   IE IE  
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Ceftolozane-tazobactam2 IE IE   IE IE  

Ceftriaxone Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefuroxime iv Note1 Note1   NoteA NoteA  

Cefuroxime oral Note1 Note1   NoteA NoteA  

 

Carbapeneme 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem Note1 Note1   NoteA NoteA   

Ertapenem  Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Sensibilitatea streptococilor din grupele A, B, C și G la carbapeneme se 

deduce din sensibilitatea la benzilpenicilină.  
2/B. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu aduce beneficii clinice. 

Imipenem  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Imipinem-relebactam2 Note2 Note2   NoteB NoteB  

Meropenem  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Meropenem-vaborbactam2 Note2 Note2   NoteB NoteB  

 

 

 

 

 

 

Monobactame
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  - -   - -  A. Un test disc-difuzimetric nu este încă dezvoltat. Efectuați un test CMI. 

B. Testul disc-difuzimetric cu norfloxacină poate fi folosit pentru a verifica 
rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota C. 

C. Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi raportate sensibile la 

moxifloxacină și „sensibil, expunere înaltă” (I) la levofloxacină. Pentru izolatele 
categorizate ca screening pozitiv trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent 

antimicrobian în parte sau raportate ca fiind rezistente. 

Delafloxacin 0,03 0,03   NoteA NoteA  

Levofloxacin 0,001 2  5 50B 17B  

Moxifloxacin 0,5 0,5  5 19B 19B  

Nalidixic acid (doar 

screening) 

NA NA   NA NA  

Norfloxacin  (doar screening) NA NA  10 12C 12C  

Ofloxacin - -   - -  
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Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin - -   - -   

 Gentamicin - -   - -  

Netilmicin  - -   - -  

Tobramycin  - -   - -  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin1 0,1252,3 0,1252   NoteA NoteA  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 
de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 

trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

2. CMI-urile trebuie determinate în prezența polisorbatului-80 (0,002% în 

mediu pentru metodele de microdiluție în bulion, metodele de diluție în agar nu 
au fost validate). Urmați instrucțiunile producătorului pentru sistemele 

comerciale. 

3. Izolatele sensibile la vancomicină pot fi raportate sensibile la dalbavancină 
și oritavancină. 

 

A. Criteriile disc-difuzimetrice nu au fost definite și ar trebui utilizată o metodă 
CMI. 

B. Izolatele de tip non-sălbatic nu au fost disponibile la elaborarea metodei 

disc-difuzimetrice. 

Oritavancin.1 0,252,3 0,252   NoteA NoteA  

Teicoplanin1  2 2  30 15B 15 B  

Telavancin IE IE   IE IE  

Vancomycin1 2 2  5 13B 13B  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  1/A. Eritromicina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea la 

azitromicină, claritromicină și roxitromicină. 

2. Rezistența inductibilă la clindamicină poate fi detectată prin antagonizarea 
activității clindamicinei de către un agent macrolidic. Dacă nu este detectată, 

atunci raportați ca testat în funcție de breakpoint-urile clinice. Dacă este 

detectată, raportați ca fiind rezistent și luați în considerare adăugarea acestui 
comentariu în raport: „Clindamicina poate fi folosită în continuare pentru terapia 

pe termen scurt a infecțiilor cutanate și a țesuturilor moi mai puțin grave, 

deoarece rezistența constitutivă este puțin probabil să se dezvolte în timpul unei 

Clarithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  

Erythromycin 0,251 0,51  15 21A 18A  

Roxithromycin 0,51 11   NoteA NoteA  

Telithromycin 0,25 0,5  15 20 17  

Clindamycin2 0,5 0,5  2 17B 17B  

Quinupristin-dalfopristin,  - -   - -  
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astfel de terapii”. Importanța clinică a rezistenței inductibile la clindamicină în 

tratamentul combinat al infecțiilor cu S. pyogenes severe nu este cunoscută. 
 

B. Așezați discurile de eritromicină și clindamicină la distanță de 12-16 mm (de 

la o margine până la altă margine) și căutați antagonismul (fenomenul D) pentru 

a detecta rezistența inductibilă la clindamicină. 

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  11 21   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a detecta rezistența la agenții 

antimicrobieni tetraciclinici. Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi 
raportate sensibile la doxiciclină și minociclină. Pentru izolatele categorizate ca 

screening pozitiv trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent antimicrobian în 

parte sau raportate ca fiind rezistente. 

2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 
de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 

trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

3. Pentru determinarea CMI pentru tigeciclină prin microdiluție în bulion, 
mediul trebuie să fie pregătit în stare proaspătă în ziua utilizării.  

Eravacycline IE IE   IE IE  

Minocycline 0,51 0,51  30 23A 23A  

Tetracycline 1 2  30 23 20  

Tetracycline (doar 

screening) 

11 11  
30 

23A 23A  

Tigecycline2 0,1253 0,1253  15 19 19  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid1 
2 2  10 19 19  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 

de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 
trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

2/A. Izolatele sensibile la linezolid pot fi raportate sensibile la tedizolid.  

Tedizolid1 0,52 0,5  2 18A 18A  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol1 8 8  30 19 19  1. Eficacitatea clinică a cloramfenicolului în caz de meningită este îndoielnică, 

iar breakpoint-urile sunt în curs de revizuire. Pentru tratamentul cu 
cloramfenicol în caz de meningită, vedeți tabelul de doze. 

2. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 

de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 

Colistin - -   - -  

Daptomycin2 13 13   NoteA NoteA  

Fosfomycin iv - -   - -  

Fosfomycin oral  - -   - -  
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Fusidic acid IE IE   IE IE  trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

3. CMI-urile daptomicinei trebuie determinate în prezența Ca2+ (50 mg/l în 
mediu pentru metodele de microdiluție în bulion; metodele de diluție în agar 

nu au fost validate). Urmați instrucțiunile producătorului pentru sistemele 

comerciale. 

4. Trimetoprim-sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-uri sunt exprimate 
ca concentrația de trimetoprim. 

 

A. Utilizați o metodă CMI. 

Lefamulin IE IE   IE IE  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar infecții 

necomplicate ale tractului 

urinar),  

S. agalactiae (Streptococcus 
grup B) 

64 64  100 15 15  

Nitroxoline (doar infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin 0,06 0,06  5 21 21  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar infecții 
necomplicate ale tractului 

urinar), S. agalactiae 

(Streptococcus grup B) 

2 2  

5 

IP IP  

Trimethoprim-sulfamethoxazole4 1 2  1,25-23,75 18 15  
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Streptococcus pneumoniae 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion în conformitate cu standardul 

ISO 20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/L β-NAD 

(bulion MH-F) 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 3 ±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 
EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru agenții 
care nu sunt acoperite de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinizat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD (MH-F) 

Inocul: McFarland 0.5 din geloză-sânge sau McFarland 1.0 din geloză-ciocolată 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2 ore 
Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul unde nu 

este creștere, privit din fața plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu lumină reflectată. 

Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-difuzimetrică” pentru 

informații suplimentare. 
Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 

Peniciline 
1 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conțin

utul 

disculu

lui (μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 

(alte indicații decât 

meningita)2 

0,06 2 

  

NoteA NoteA  

1/A. Testul screening cu discul de oxacilină de 1 unitate sau un test CMI al 

benzilpenicilinei va fi utilizat pentru a exclude mecanismele de rezistență la 

beta-lactamice. Atunci când screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥20 
mm sau CMI al benzilpenicilinei ≤0.06 mg/l), toți agenții beta-lactamici 

pentru care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, inclusiv cele cu „Note”, 

pot fi raportate sensibile fără teste suplimentare, cu excepția cefaclorului, 
acesta trebuie raportat „sensibil, expunere înaltă” (I). Când screening-ul este 

pozitiv (zona de inhibiție <20 mm sau CMI al benzilpenicilinei >0.06 mg/l), 

vedeți diagrama de mai jos pentru interpretare. 

2. Pentru breakpoint-uri și dozare în pneumonie, vedeți tabelul de doze. 

3. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu adaugă beneficii clinice. 
4/C. Sensibilitatea dedusă din ampicilină (alte indicații decât meningita). 

5.  În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixată 

la 2 mg/l. 
 

B. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină 1µg <9 mm, 

Benzylpenicillin 

(meningita) 
0,06 0,06   

NoteA NoteA  

Ampicillin (alte indicații 

decât meningita) 
0,5 1 

 
2 22 19  

Ampicillin (meningită) 0,5 0,5   NoteA,B NoteA,B  

Ampicillin-sulbactam3 Note1,4 Note1,4   NoteA,C NoteA,C  

Amoxicillin iv (alte indicații 

decât meningita) Note1,4 Note1,4  
 NoteA,C NoteA,C  

Amoxicillin iv (meningită) 0,5 0,5   NoteA,B NoteA,B  

Amoxicillin oral 0,5 1   NoteA,D NoteA,D  

Amoxicillin-clavulanic acid 

iv3 Note1,4 Note1,4  
 NoteA,C NoteA,C  

Amoxicillin-clavulanic acid 0,5 5 1 5   NoteA,D NoteA,D  
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oral3 determinați CMI. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină 1µg ≥9 

mm, raportați sensibil fără teste suplimentare. 
D. Efectuați un test CMI sau deduceți sensibilitatea din sensibilitatea la 

ampicilină 2 μg prin testul disc-difuzimetric cu breakpoint-urile pentru 

ampicilină S≥22, R<19 mm. 

D. Pentru interpretarea screening-ului cu discul de oxacilină, vedeți 

diagrama de mai jos.  

Piperacillin Note1,4 Note1,4   NoteA,C NoteA,C  

Piperacicllin-tazobactam3 Note1,4 Note1,4   NoteA,C NoteA,C  

Ticarcillin - -   - -  

Ticarcillin-clavulanic acid - -   - -  

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin  Note1 Note1   NoteA NoteA  

Oxacillin (doar screening) NA NA  1 20D NoteD  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral 
(pivmecillinam)  (doar 

pentru infecții necomplicate 

ale tractului urinar) 

- - 

 

 - -  

 

Cefalosporine
1 

Breakpoint-urile 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul zonei 

(mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor 0,001 0,5  30 50 28  1/A. Testul screening cu discul de oxacilină de 1 unitate sau un test CMI al 

benzilpenicilinei va fi utilizat pentru a exclude mecanismele de rezistență la 

beta-lactamice. Atunci când screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥20 
mm sau CMI al benzilpenicilinei ≤0.06 mg/l), toți agenții beta-lactamici pentru 

care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, inclusiv cele cu „Notă”, pot fi 

raportate sensibile fără teste suplimentare, cu excepția cefaclorului, acesta 

trebuie raportat „sensibil, expunere înaltă”(I). Când screening-ul este pozitiv 
(zona de inhibiție <20 mm sau CMI al benzilpenicilinei>0.06 mg/l), vedeți 

diagrama de mai jos pentru interpretare. 

 
B. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină 1  <9 mm, determinați 

CMI. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină ≥9 mm, raportați 

sensibil fără teste suplimentare. 

 

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
 1  2    NoteA  NoteA  

Cefiderocol IE IE   IE IE  

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime (alte indicații decât 
meningita) 

0,5 2 
 

 NoteA NoteA  

Cefotaxime (meningită) 0,5 0,5   NoteA,B NoteA,B  

Cefoxitin  IE IE   IE IE  

Cefpodoxime 0,25 0,5   NoteA NoteA  

Ceftaroline  0,25 0,25   NoteA NoteA  

Ceftazidime  - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole 0,5 0,5   NoteA NoteA  

Ceftolozane-tazobactam - -   - -  

Ceftriaxone (alte indicații decât 0,5 2   NoteA NoteA  
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meningita) 

Ceftriaxone (meningită) 0,5 0,5   NoteA,B NoteA,B  

Cefuroxime iv 0,5 1   NoteA NoteA  

Cefuroxime oral 0,25 0,5   NoteA NoteA  

 

Carbapeneme
1,2 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem 1 1   NoteA NoteA   

Ertapenem 0,5 0,5   NoteA NoteA  1/A. Testul screening la  oxacilină cu discul de 1 μg sau un test CMI al 
benzilpenicilinei va fi utilizat pentru a exclude mecanismele de rezistență la 

beta-lactamice. Atunci când screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥20 

mm sau CMI al benzilpenicilinei ≤0.06 mg/l), toți agenții beta-lactamici pentru 
care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, inclusiv cele cu „Note”, pot fi 

raportate sensibile fără teste suplimentare, cu excepția cefaclorului, acesta 

trebuie raportat „sensibil, expunere înaltă” (I). Când screening-ul este pozitiv 

(zona de inhibare <20 mm sau CMI al benzilpenicilinei>0.06 mg/l), vedeți 

diagrama de mai jos pentru interpretare. 

2. Meropenem este singurul carbapenem utilizat pentru meningită. 

3/B. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu adaugă beneficii clinice. 
 

C. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină 1  <9 mm, determinați 

CMI. Pentru izolatele cu o zonă de inhibiție la Oxacilină ≥9 mm, raportați 

sensibil fără teste suplimentare. 

Imipenem 2 2   NoteA NoteA  

Imipinem-relebactam3 Note3 Note3   NoteB NoteB  

Meropenem (alte indicații 

decât meningita) 2 2  
 NoteA NoteA  

Meropenem (meningită) 0,25 0,25   NoteA,C NoteA,C  

Meropenem-vaborbactam3 

Note3 Note3 

 

 NoteB NoteB  

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  - -   - -  A. Testul disc-difuzimetric cu norfloxacină poate fi folosit pentru a verifica 

rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota B. 

B. Izolatele categorizate ca screening negativ cu norfloxacină pot fi raportate 
sensibil la moxifloxacină și „sensibil, expunere înaltă”(I) la levofloxacină. Pentru 

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin 0,001 2  5 50A 16A  

Moxifloxacin 0,5 0,5  5 22A 22A  
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Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin - -   - -   

Gentamicin - -   - -  

Netilmicin  - -   - -  

Tobramycin  - -   - -  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin IE IE   IE IE  1.Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de 

identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricarui fel de izolat trebuie 

confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 
 

A. Izolatele de tip non-sălbatic nu au fost disponibile la elaborarea metodei disc-

difuzimetrice. 

Oritavancin. IE IE   IE IE  

Teicoplanin1  2 2  30 17A 17A  

Telavancin IE IE   IE IE  

Vancomycin1 2 2  5 16A 16A  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  1/A. Eritromicina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea la 

azitromicină, claritromicină și roxitromicină. 
2. Rezistența inductibilă la clindamicină poate fi detectată prin antagonizarea 

activității clindamicinei de către un agent macrolidic. Dacă nu este detectată, 

atunci raportați ca testat în funcție de breakpoint-uri clinice. Dacă este detectată, 

raportați ca rezistent. 
 

B. Așezați discurile de eritromicină și clindamicină la distanță de 12-16 mm (de la 

o margine până la altă margine) și căutați antagonism (fenomenul D) pentru a 
detecta rezistența indictibilă la clindamicină. 

Clarithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  

Erythromycin 0,251 0,51  15 22A 19A  

Roxithromycin 0,51 11   NoteA NoteA  

Telithromycin 0,25 0,5  15 23 20  

Clindamycin2 0,5 0,5  2 19B 19B  

Quinupristin-dalfopristin - -   - -  

 

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  izolatele categorizate ca screening pozitiv, trebuie testată sensibilitatea la fiecare 

agent antimicrobian în parte sau raportate ca rezistent. Norfloxacin (doar screening) NA NA  10 10B 10B  

Ofloxacin - -   - -  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline 11 21   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a detecta rezistența agenților 

antimicrobieni tetraciclinici. Izolatele categprozate drept screening negativ pot fi 
raportate sensibile la doxiciclină și minociclină.  Pentru izolatele categorizate ca 

fiind screening pozitive trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent antimicrobian 

în parte sau raportate ca fiind rezistente. 

Eravacycline IE IE   IE IE  

Minocycline 0,51 0,51  30 24A 24A  

Tetracycline 1 2  30 25 22  

Tetracycline (doar screening) 11 21  30 25A 25A  

Tigecycline IE IE   IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 2 2  10 22 22   
 Tedizolid IE IE   IE IE  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol1 8 8  30 21 21  1. Eficacitatea clinică a cloramfenicolului în caz de meningită este îndoielnică, iar 

breakpoint-urile sunt în curs de revizuire. Pentru tratamentul cu cloramfenicol în 
caz de meningită, vedeți tabelul de doze. 

2. Trimetoprim: sulfametoxazol în raportul 1:19. Breakpoint-uri sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 

 

Colistin - -   - -  

Daptomycin IE IE   IE IE  

Fosfomycin iv IE IE   IE IE  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin 0,5 0,5  5 12 12  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru 

infecții necomplicate ale 
tractului urinar)  

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin 0,125 0,125  5 22 22  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale 

- -  
 

- -  
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tractului urinar) 

Trimethoprim-sulfamethoxazole2 1 2  1,25-23,75 13 10  
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Streptococcus pneumoniae: Diagramă bazată pe testul de screening cu Oxacilină pentru 

mecanismele de rezistență la beta-lactamice cu scopul de a reduce numărul de teste specifice 

pentru agenții beta-lactamici 

Diametrul zonei Oxacilinei ≥ 20 mm  

(sau CMI a benzilpenicilinei ≤ 0.06 mg/l) 

Mecanism: exclude toate mecanismele de rezistență la beta-

lactamice 

Raportare: sensibil  (S) la agenții beta-lactamici pentru care sunt 

disponibile breakpoint-uri clinice, inclusiv cei cu „Notă” și cei cu 

breakpoint-uri în caz de meningită.  

Excepție: Cefaclor este raportat „sensibil, expunere înaltă” (I). 

 

Nu sunt necesare alte teste. 

Diametrul zonei Oxacilinei < 20 mm 

(sau CMI al benzilpenicilinei > 0.06 mg/l) 

 

Mecanism: rezistență la beta-lactamice detectată 

Raportare: rezistent (R) la benzilpenicilină (meningită) și 

fenoximetilpenicilină (toate indicațiile). 

 

Pentru benzilpenicilină (altele indicații decât meningită), efectuați și 

interpretați un test CMI în funcție de breakpoint-urile 

corespunzătoare. 

 

Pentru alți agenți beta-lactamici, vedeți mai jos. 

Vedeți avertizarea EUCAST privind utilizarea 

testelor de gradient pentru benzilpenicilină la 

http://www.eucast.org/warnings 

Diametrul zonei Oxacilinei 9-19 mm 

 

Raportați sensibil (S) fără alte teste antimicrobienele: ampicilină, amoxicilină 

și piperacilină (fără și cu inhibitor de beta-lactamază), cefepim, cefotaxim, 

ceftarolin, ceftobiprol, ceftriaxon, imipenem și meropenem. 
 

Pentru alți agenți beta-lactamici, efectuați teste de sensibilitate pentru agentul 

antimicrobian relevant și interpretați în funcție de breakpoint-urile 

corespunzătoare. 
 

Această ghidare este valabilă și pentru breakpoint-urile în caz de meningită. 

Diametrul zonei Oxacilinei < 9 mm 

 

Efectuați teste de sensibilitate pentru agentul antimicrobian 

relevant și interpretați în funcție de breakpoint-urile 

corespunzătoare. 
 

Această ghidare este valabilă și pentru breakpoint-urile în caz de 

meningită 

http://www.eucast.org/warnings
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Streptococcus grup Viridans 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

În caz de endocardite, consultați ghidurile naționale sau internaționale privind breakpoint-urile streptococilor grupului viridans. 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/L β-NAD 

(bulion MH-F) 

Inocul: 5x105 UFC/ml 
Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 
suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru agenții 

care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinizat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD 
(MH-F) 

Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Pentru agenții care 

nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 

Acest grup de bacterii include multe specii, care pot fi grupate după cum urmează:  

Grupul S. anginosus: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius 

Grupul S. mitis: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis, S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis 

Grupul S. sanguinis: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii 
Grupul S. bovis: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius 

Grupul S. salivarius: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophiles 

Grupul S. mutans: S. mutans, S. sobrinus 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,25 2  1 unit 18 12  1/A. Benzilpenicilina (CMI sau metoda disc-difuzimetrică) poate fi utilizată 

pentru a depista rezistența beta-lactamică la streptococii din grupul viridans. 

Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi raportate drept sensibile la 

agenții beta-lactamici pentru care sunt enumerate breakpoint-urile clinice 
(inclusiv cele cu „Note”). Izolatele categorizate drept screening pozitiv 

trebuie testate la sensibilitate pentru fiecare agent antimicrobian în parte sau 

raportate ca rezistente. 
2.  Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu adaugă beneficii clinice. 

3/B. Pentru izolatele testate screening negativ cu benzilpenicilină (zona de 

inhibiție ≥18 mm sau CMI ≤0,25 mg/l), sensibilitatea poate fi dedusă din 

Benzylpenicillin (doar 

screening) 
 0,251 0,251  1 unit 

18A 18A  

Ampicillin  0,5 2  2 21 15  

Ampicillin-sulbactam2 Note1,3 Note1,3   NoteA,B NoteA,B  

Amoxicillin 0,5 2   NoteA,B NoteA,B  

Amoxicillin-clavulanic acid2 Note1,3 Note1,3   NoteA,B NoteA,B  

Piperacillin Note1,3 Note1,3   NoteA,B NoteA,B  

Piperacicllin-tazobactam2 Note1,3 Note1,3   NoteA,B NoteA,B  

Ticarcillin IE IE   IE IE  



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

68 

 

Ticarcillin-clavulanic acid2 IE IE   IE IE  benzilpenicilină sau ampicilină. Pentru izolatele testate screening pozitiv cu 

benzilpenicilină (zona de inhibiție <18 mm sau CMI> 0,25 mg/l), 
sensibilitatea se deduce din ampicilină. 

 

Temocillin - -   - -  

Phenoxymethylpenicillin  IE IE   IE IE  

Oxacillin  - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral 
(pivmecillinam) (doar pentru 

infecții necomplicate ale 

tractului urinar) 

- -   - - 

 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor - -   - -  1. Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu adaugă beneficii clinice. 

 

A. Benzilpenicilina (CMI sau metoda disc-difuzimetrică) poate fi utilizată 
pentru a identifica rezistența la beta-lactamice a streptococilor grupului 

Viridans. Vedeți nota 1/A privind penicilinele. 

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
0,5 0,5  30 25A 25A  

Cefiderocol IE IE   IE IE  

Cefixime - -   - -  

Cefotaxime 0,5 0,5  5 23A 23A  

Cefoxitin  IE IE   IE IE  

Cefpodoxime - -   - -  

Ceftaroline  - -   - -  

Ceftazidime  - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten - -   - -  

Ceftobiprole - -   - -  

Ceftolozane-tazobactam1, grupul S. 
anginosus  

IE IE  
 IE IE  

Ceftriaxone 0,5 0,5  30 27A 27A  

Cefuroxime iv 0,5 0,5  30 26A 26A  

Cefuroxime oral - -   - -  
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Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem 1 1    NoteA  NoteA   

Ertapenem  0,5 0,5   NoteA NoteA  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de relebactam este fixată la 
4 mg/l. 

2/B Adăugarea unui inhibitor de beta-lactamază nu adaugă beneficii 

clinice. 

A. Benzilpenicilina (CMI sau metoda disc-difuzimetrică) poate fi utilizată 
pentru a identifica rezistența la beta-lactamice a streptococilor grupului 

Viridans. Vedeți nota 1/A privind penicilinele. 

Imipenem  2 2   NoteA NoteA  

Imipinem-relebactam2 21 21   NoteA,B NoteA,B  

Meropenem  
2 2   NoteA NoteA  

Meropenem-vaborbactam2 Note2 Note2   NoteB NoteB 

 

 

 

 

Aminoglicozide 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin Note2 Note2   - -  1. Streptococii grupului viridans sunt rezistenți intrinsec la aminoglicozide și 

monoterapia cu aminoglicozide este ineficientă. Este probabil să existe sinergie Gentamicin (test pentru Note2 Note2   - -  

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam - -   - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  - -   - -  1/B. Nu există breakpoint-uri clinice  streptococilor din grupul Viridans pentru 

moxifloxacină, dar moxifloxacina a fost utilizată pentru tratamentul treptat oral 
al endocarditei cauzate de streptococii din grupul Viridans. Moxifloxacina CMI 

ECOFF (0.5 mg/l) poate fi utilizată ca screening pentru a detecta mecanismele 

de rezistență. În caz de screening negativ izolatul trebuie raportat „de tip 
sălbatic” sau „lipsit de mecanisme de rezistență la fluorochinolone”, dar nu ca 

sensibil la moxifloxacină. 

 

A. Un test disc-difuzimetric nu este încă dezvoltat. Efectuați un test CMI. 

Delafloxacin, grupul S. 

anginosus 
0,03 0,03   NoteA NoteA  

Levofloxacin IE IE   IE IE  

Moxifloxacin 
Note1 Note1   NoteB NoteB  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA   NA NA  

Norfloxacin (doar pentru 
infecții necomplicate ale 

tractului urinar)  

- -  
 

- -  

Ofloxacin - -   - -  
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rezistența de nivel înalt la 

aminoglicozide) 

între aminoglicozide și peniciline sau glicopeptide împotriva streptococilor fără 

rezistență de nivel înalt la aminoglicozide. Prin urmare, toate testele trebuie să 
facă diferența între rezistența intrinsecă și cea dobândită de nivel înalt. 

2. Gentamicina poate fi utilizată pentru screening-ul rezistenței de nivel înalt 

(HLAR) la aminoglicozide. 

Test negativ: Izolat cu CMI a gentamicinei ≤128 mg/l. Izolatul este de tip 
sălbatic și are rezistență intrinsecă la nivel scăzut la gentamicină. Pentru alte 

aminoglicozide, acest lucru poate să nu fie aplicabil. Poate exista o sinergie cu 

penicilinele sau glicopeptidele, dacă izolatul este sensibil la penicilină sau 
glicopeptide. 

Test pozitiv: Izolat cu CMI al gentamicinei>128 mg/l. Izolatul este rezistent la 

gentamicină și alte aminoglicozide de nivel înalt, cu excepția streptomicinei. Nu 
va exista sinergie cu penicilinele sau glicopeptidele.  

Netilmicin  Note2 Note2   - -  

Tobramycin  Note2 Note2   - -  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin, grupul S. 

anginosus1 

0,1252,3 0,1252   
NoteA NoteA  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului 

de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat 
trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de referință. 

2. CMI-urile trebuie determinate în prezența polisorbatului-80 (0,002% în 

mediu pentru metodele de microdiluție în bulion, metodele de diluție în agar 

nu au fost validate). Urmați instrucțiunile producătorului pentru sistemele 
comerciale. 

3. Izolatele sensibile la vancomicină pot fi raportate sensibile la dalbavancin și 

oritavancin. 
 

A. Criteriile metodei disc-difuzimetrice nu au fost definite și ar trebui utilizată 

o metodă CMI. 
B. Izolatele de tip non-sălbatic nu au fost disponibile la elaborarea metodei 

disc-difuzimetrice. 

Oritavancin., grupul S. 
anginosus1 

0,252,3 0,252   
NoteA NoteA  

Teicoplanin1  2 2  30 16B 16B  

Telavancin IE IE   IE IE  

Vancomycin1 2 2  5 15B 15B  

 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoin-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin IE IE   IE IE  1. Rezistența inductibilă la clindamicină poate fi detectată prin antagonizarea 
activității clindamicinei de către un agent macrolidic. Dacă nu este detectată, atunci 

raportați testat în funcție de breakpoint-urile clinice. Dacă este detectată, raportați ca 

rezistent. 

Clarithromycin IE IE   IE IE  

Erythromycin IE IE  15 IE IE  

Roxithromycin IE IE   IE IE  



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

71 

 

Telithromycin IE IE   IE IE   

B. Așezați discurile de eritromicină și clindamicină la distanță de 12-16 mm (de la o 
margine până la altă margine) și căutați antagonism (fenomenul D) pentru a detecta 

rezistența inductibilă la clindamicină. 

Clindamycin1 0,5 0,5  2 19A 19A  

Quinupristin-dalfopristin IE IE   IE IE  

 

Tetracicline 

Breakpoint-urile 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  - -   - -   

Eravacycline 0,125 0,125  20 17 17  

Minocycline - -   - -  

Tetracycline - -   - -  

Tigecycline IE IE   IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-urile 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 
IE IE   IE IE   

 Tedizolid, grupul S. 

anginosus  
0,5 0,5  2 18 18  

 

Alți agenți 

Breakpoint-urile 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-urile 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol - -   - -  1/A. Nu există breakpoint-urile clinice la rifampicină pentru streptococii din 

grupul Viridans, dar rifampicina a fost utilizată pentru tratamentul treptat oral 
al endocarditei cauzate de streptococii din grupul Viridans. Rifampicina CMI 

ECOFF (0.125 mg/l) poate fi utilizată la screening pentru a detecta 

mecanismele de rezistență. În caz de screening negativ, izolatul trebuie raportat 

„de tip sălbatic” sau „lipsit de mecanisme de rezistență la rifampicină”, dar nu 
ca sensibil la rifampicină. 

Colistin - -   - -  

Daptomycin - -   - -  

Fosfomycin iv - -   - -  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin IE IE   IE IE  

Metronidazole - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar)  

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin Note1 Note1   NoteA NoteA  
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Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 
urinar) 

- -  

 

- -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole - -   - -  
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Haemophilus influenzae 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Breakpoint-uri EUCAST au fost definite numai pentru H. influenzae. Datele clinice pentru alte specii de Haemophilus sunt rare. Distribuțiile CMI pentru H. 

parainfluenzae sunt similare cu cele pentru H. influenzae. În absența breakpoint-urile specifice, breakpoint-urile pentru CMI ale H. influenzae pot fi aplicate la H. 

parainfluenzae. 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/L β-NAD 

(bulion MH-F) 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 
EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții 
neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinizat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD 

(MH-F) 

Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-
difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 
combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Peniciline
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin IE IE   IE IE  1/A. Testul screening cu disc de benzilpenicilină de 1 unitate va fi utilizat 

pentru a exclude mecanismele de rezistență la beta-lactamice. Atunci când 
screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥12 mm), toți agenții beta-

lactamici pentru care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, inclusiv cele 

cu „Note”, pot fi raportate sensibile fără teste suplimentare, cu excepția 
amoxicilinei oral și amoxiclavului oral, care trebuie raportate „Sensibil, 

expunere înaltă” (I). Când screening-ul este pozitiv (zona de inhibare <12 

mm), consultați diagrama de mai jos pentru interpretare.  

2. Izolatele pozitive la beta-lactamază pot fi raportate rezistente la 
ampicilină, amoxicilină și piperacilină fără inhibitori. Testele bazate pe o 

Benzylpenicillin (doar 
screening)1 

NA NA  1 unit 
12A,B NoteA,B  

Ampicillin (alte indicații 

decât meningita)2 1 1 
 

2 18A,B 18A,B  

Ampicillin (meningita)2 IE IE   IE IE  

Ampicillin-sulbactam 13,4 13,4  10-10 NoteA,D NoteA,D  

Amoxicillin iv (alte indicații 

decât meningita)  2 
2 2  

 NoteA,E NoteA,E  

Amoxicillin iv (meningita) 2 IE IE   IE IE  
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Amoxicillin oral2 0,001 2   NoteA,F NoteA,F  cefalosporină cromogenă pot fi utilizate pentru detectarea beta-

lactamazei. 
3. În scopul testării sensibilității, concentrația de sulbactam este fixată la 4 

mg/l. 

4/D. Sensibilitatea poate fi dedusă din amoxicilină-acid clavulanic. 

5. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este 
fixată la 2 mg/l. 

6. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 
 

B. Citiți marginea exterioară a zonelor în care o zonă de inhibiție limpede 

conține de creștere în jurul discului, vedeți imaginile de mai jos. 

C. ATU este relevant doar dacă screening-ul cu benzilpenicilină de 1 

unitate este pozitiv (zona de inhibiție <12 mm). 

E. Sensibilitatea poate fi dedusă din ampicilină. 

F. Izolatele sensibile la ampicilină pot fi raportate „Sensibil, expunere 
înaltă” (I) la amoxicilină orală. Izolatele rezistente la ampicilină pot fi 

raportate ca fiind rezistente la amoxicilină orală.” 

Amoxicillin-clavulanic acid 

iv 
25 25  

2-1 15A,B 15A,B  

Amoxicillin-clavulanic acid 

oral 
0,0015 25  

2-1 50A,B 15A,B  

Piperacillin2 IE IE   IE IE  

Piperacicllin-tazobactam 0,256 0,256  30-6 27A,B 27A,B 24-27B,C 

Ticarcillin IE IE   IE IE  

Ticarcillin-clavulanic acid IE IE   IE IE  

Temocillin IE IE   IE IE  

Phenoxymethylpenicillin  IE IE   IE IE  

Oxacillin  - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral 
(pivmecillinam) (doar pentru 

infecții necoplicate ale 

tractului urinar) 

- - 

 

 - -  

 

Cefalosporine
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor - -   - -  1/A. Testul screening cu discul de benzilpenicilină de 1 unitate va fi 

utilizat pentru a exclude mecanismele de rezistență la beta-lactamice. 

Atunci când screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥12 mm), toate 
cefalosporinele pentru care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, 

inclusiv cele cu „Note”, pot fi raportate sensibile fără teste suplimentare, 

cu excepția cefuroxime oral, acesta trebuie raportat „Sensibil, expunere 
înaltă” (I). Când screening-ul este pozitiv (zona de inhibiție<12 mm), 

consultați diagrama de mai jos pentru interpretare.  

2. Vedeți tabelul de doze pentru dozare în cazul diferitor indicații. 

3/C. ATU este relevant doar dacă screening-ul cu benzilpenicilină de 1 
unitate este pozitiv (zona de inhibiție <12 mm). 

4. Breakpoint-urile se aplică și în caz de meningită. 

 
B. Citiți marginea exterioară a zonelor în care o zonă de inhibiție clară 

conține o zonă de creștere în jurul discului, vedeți imaginile de mai jos. 

D. Pentru izolatele pozitive la screening-ul cu discul de benzilpenicilină 1 

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 

0,25 0,25 
 

30 28A,B 28A,B 
28-33 

B,C 

Cefiderocol IE IE   IE IE  

Cefixime 0,125 0,125  5 26A,B 26A,B  

Cefotaxime (alte indicații decât 

meningita) 0,125 0,125 
 

5 27A,B 27A,B 
25-27 

B,C 

Cefotaxime (meningita) 

0,125 0,125 
 

5 27A,B,D 27A,B,D 
25-27 

B,D 

Cefoxitin  IE IE   IE IE  

Cefpodoxime 
0,25 0,25 

 
10 26A,B 26A,B 26-29 

B,C 

Ceftaroline  0,03 0,03   NoteA  NoteA  
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Ceftazidime  - -   - -  unitate (zona de inhibare <12 mm), determinați CMI. 

 

 

 

 

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten 1 1  30 25A,B 25A,B  

Ceftobiprole IE IE   IE IE  

Ceftolozane-tazobactam 
(pneumonie)2 

0,5 0,5  
30-10 23A,B 23A,B 22-23 

B,C 

Ceftriaxone (alte indicații decât 

meningita) 0,125 0,125  
30 32A,B 32A,B 31-33 

B,C 

Ceftriaxone (meningita) 

0,125 0,125  
30 32A,B,D 32A,B,D 31-33 

B,D 

Cefuroxime iv 
1 2 23 

30 27A,B 25A,B 25-27 
B,C 

Cefuroxime oral 
0,001 1  

30 50A,B 27A,B 25-27 
B,C 

 

Carbapeneme
1,2 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem 1 1  10 23A.B 23A,B  1/A. Testul screening cu discul de benzilpenicilină de 1 unitate va fi 
utilizat pentru a exclude mecanismele de rezistență la beta-lactamice. 

Atunci când screening-ul este negativ (zona de inhibiție ≥12 mm), toți 

agenții beta-lactamici pentru care sunt disponibile breakpoint-uri clinice, 
inclusiv cele cu „Note”, pot fi raportate sensibile fără teste suplimentare. 

Când screening-ul este pozitiv (zona de inhibiție <12 mm), vedeți 

diagrama de mai jos pentru interpretare.  

2. Meropenem este singurul carbapenem utilizat pentru meningită. 
3/E. Beta-lactamazele produse de microorganism fie nu modifică 

carbapenemul părinte, fie nu sunt afectate de inhibitor. Prin urmare, 

adăugarea inhibitorului beta-lactamazei nu aduce beneficii clinice. 
 

B. Citiți marginea exterioară a zonelor în care o zonă de inhibiție limpede 

conține de creștere în jurul discului, vedeți imaginile de mai jos. 

C. ATU este relevant doar dacă screening-ul cu 1 unitate de 
benzilpenicilină este pozitiv (zona de inhibiție <12 mm). 

D. Pentru screening-ul pozitiv cu benzilpenicilină 1 unitate (zonă de 

inhibiție <12 mm), determinați CMI pentru meropenem. 

Ertapenem  0,5 0,5  10 23A.B 23A,B  

Imipenem  

2 2  
10 20A,B 20A,B 6-19 

B,C 

Imipinem-relebactam3 Note3 Note3   NoteE NoteE  

Meropenem (alte indicații decât 

meningita) 2 2  
10 20A,B 20A,B  

Meropenem (meningită) 0,25 0,25   NoteA,D NoteA,D  

Meropenem-vaborbactam3 Note3 Note3   NoteE NoteE 
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Aminoglicozide
 

Breakpoin-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin IE IE   IE IE   

Gentamicin IE IE   IE IE  

Netilmicin 
IE IE   IE IE  

Tobramycin  IE IE   IE IE  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin - -   - -   

 Oritavancin - -   - -  

Teicoplanin - -   - -  

Telavancin - -   - -  

Vancomycin - -   - -  

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam IE IE   IE IE   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,06 0,06  5 30A 30A  A.  Testul disc-difuzimetric cu acid nalidixic poate fi folosit pentru a verifica 

rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota B. 

B. Izolatele categorizate ca screening negativ cu acid nalidixic pot fi raportate 
sensibile la ciprofloxacină, levofloxacină, moxifloxacină și ofloxacină. Izolatele 

categorizate ca screening pozitiv pot avea rezistență la fluorochinolone și 

trebuie testate la toți agenții antimicrobieni în parte sau raportate ca rezistente.  

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin 0,06 0,06  5 30A 30A  

Moxifloxacin 0,125 0,125  5 28A 28A  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA  30 23B 23B  

Norfloxacin (doar pentru 

infecții necomplicate ale 
tractului urinar)  

- -  

 

- -  

Ofloxacin 0,06 0,06  5 30A 30A  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  11 21   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a detecta rezistența agenților 
antimicrobieni tetraciclinici. Izolatele clasificate drept sensibile la tetraciclină pot fi 

raportate sensibile la doxiciclină și minociclină.  Pentru izolatele categorizate ca 

screening pozitive, trebuie testată sensibilitatea la fiecare agent antimicrobian în 
parte sau raportate ca fiind rezistente. 

Eravacycline IE IE   IE IE  

Minocycline 11 11  30 24A 24A  

Tetracycline 21 21  30 25A 25A  

Tigecycline IE IE   IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 
- -   - -   

 Tedizolid - -   - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol1 2 2  30 28 28  1. Pentru tratamentul cu cloramfenicol în caz de meningită, vedeți tabelul de 
doze. 

2. Trimetoprim:sulfametoxazol în raportul 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 
 

Colistin - -   - -  

Daptomycin - -   - -  

Fosfomycin iv IE IE   IE IE  

Fosfomycin oral  - -   - -  

Macrolide
1
, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Dovezile clinice privind eficacitatea macrolidelor la infecțiile respiratorii 

cu H. influenzae sunt contradictorii, din cauza ratelor ridicate de vindecare 

spontană. În cazul în care este necesară testarea oricărui macrolid la această 
specie, se recomandă utilizarea cut-off-urilor epidemiologice (ECOFF) pentru 

detectarea tulpinilor cu rezistență dobândită. ECOFF pentru fiecare agent sunt: 

azitromicină 4 mg/l, claritromicină 32 mg/l, eritromicină 16 mg/l și 
telitromicină 8 mg/l. Nu există date suficiente pentru stabilirea unui ECOFF 

pentru roxitromicină. 

Clarithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Erythromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Roxithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Telithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Clindamycin - -   - -  

Quinupristin-dalfopristin  - -   - -  
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Fusidic acid - -   - -   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lefamulin IE IE   IE IE  

Metronidazole  - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar)  

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin (doar pentru 

profilactică) 

1 1  5 18 18  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 
infecții necoplicate ale tractului 

urinar) 

- -  

 
- -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole2 0,5 1  1,25-23,75 23 20  

 

 

  
 

Exemple de zone de inhibiție pentru H. influenzae și un agent beta-lactam în care o zonă de inhibare clară conține creștere în jurul discului.  

Citiți marginea exterioară a zonelor în care o zonă de inhibiție limpede conține de creștere în jurul discului. 
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Haemophilus influenzae: Diagramă bazată pe testul de screening cu benzilpenicilină (PCG) pentru mecanismele de rezistență la beta-lactamice în scopul 

de a reduce numărul de teste specifice pentru agenții beta-lactamici 
 

Pentru a profita pe deplin de procedură, includeți discul de amoxicilină-acid clavulanic 2-1 µg, dar citiți și interpretați numai pe izolate pozitive la beta-lactamază. 

Diametrul zonei PCG 1 unitate ≥12 mm 
 

Mecanism: exclude toate mecanismele de rezistență la beta-lactamice  
Raportați sensibil (S) toți agenții beta-lactamici pentru care sunt 

disponibile breakpoint-uri, inclusiv cele cu „Notă” și cele cu breakpoint-uri 

în caz de meningită.  

Excepție: amoxiclinin oral, amoxicillin-acid clavulanic oral și cefuroxime 

oral, care trebuie raportate ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). 

Nu sunt necesare alte teste. 

Diametrul zonei PCG 1 unitate <12 mm 
 

Mecanism: beta-lactamază și/sau mutații PBP3 
 

Testare ulterioară: test la beta-lactamaze. 
 

În caz de meningită, determinați CMI pentru agentul utilizat clinic și 

interpretați în funcție de breakpoint-urile clinice. 

 

Beta-lactamază pozitivă 

Mecanism: beta-lactamaze cu sau fără mutații PBP3 

Raportați rezistent (R) la ampicilină, amoxicilină și piperacilină (fără 

inhibitor de beta-lactamaze). 

Pentru alți agenți beta-lactamici, citiți discul de amoxicilină-acid 

clavulanic 2-1 µg și interpretați după cum urmează. 

Beta-lactameză negativă 

Mecanism: doar mutații PBP3 

Efectuați teste de sensibilitate pentru agenții relevanți și interpretați în funcție 

de breakpoint-uri. 

Pentru cefepim, cefpodoxim și imipenem, dacă PCG 1 unitate < 12 mm și  

testul disc-difuzimetric este sensibil, se determină CMI-ul agentului 

antimicrobian și se interpretează în funcție de breakpoint-urile clinice. 

Amoxicilin - acid clavulanic 2-1 μg <15 mm 

Mecanism: beta-lactamază și mutații PBP3 
 

Efectuați teste de sensibilitate pentru agenții relevanți și interpretați în 

funcție de breakpoint-uri. 
 

Pentru cefepim, cefpodoxim și imipenem, dacă PCG 1 unitate < 12 mm și 

testul disc-difuzimetric este sensibil, se determină CMI-ul agentului 

antimicrobian și se interpretează în funcție de breakpoint-urile clinice. 

Amoxicilin- acid clavulanic 2-1 μg ≥ 15 mm 

Mecanism: doar beta-lactamază 
 

Raportați sensibil (S) la agenții antimicrobieni (cu excepția: ampicilină, 

amoxicilină și piperacilină) pentru care sunt disponibile breakpoint clinice, 

inclusiv cele cu „Notă” și cele în caz de meningită. 
 

Excepție: Amoxicilină-acid clavulanic oral și cefuroxim oral sunt raportate 

„Sensibile, expunere înaltă” (I). 
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Moraxella catarrhalis 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint-uri CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + sânge lizat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD 

(bulion MH-F) 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 
agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 
Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentul inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinizat de cal 5% și 20 mg/l β -NAD 

(MH-F) 

Inocul: McFarland 0.5 
Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper 

punctul unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, 
iluminat cu lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru 

metoda disc-difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții 
neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin - -   - -  1. Majoritatea M. catarrhalis produc beta-lactamază, deși producția de beta-
lactamază este lentă și poate da rezultate slabe prin teste in vitro. Producătorii 

de beta-lactamază trebuie raportați rezistenți la peniciline și aminopeniciline 

fără inhibitori. 

2. În scopul testării sensibilității, concentrația de sulbactam este fixată la 4 
mg/l. 

3/A. Sensibilitatea poate fi dedusă din amoxicilină-acid clavulanic. 

4. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixată la 
2 mg/l. 

Ampicillin -1 -1   - -  

Ampicillin-sulbactam 12,3 12,3   NoteA NoteA  

Amoxicillin -1 -1   - -  

Amoxicillin-clavulanic acid 14 14  2-1 19 19  

Piperacillin -1 -1   - -  

Piperacicllin-tazobactam Note3 Note3   NoteA NoteA  

Ticarcillin IE IE   IE IE  

Ticarcillin-clavulanic acid IE IE   IE IE  

Temocillin IE IE   IE IE  

Phenoxymethylpenicillin  - -   - -  

Oxacillin  - -   - -  

Cloxacillin - -   - -  

Dicloxacillin - -   - -  



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

81 

 

Flucloxacillin - -   - -  

Mecillinam oral 

(pivmecillinam)  (doar pentru 
infecții necomplicate ale 

tractului urinar) 

- -   - - 

 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefaclor - -   - -   

Cefadroxil - -   - -  

Cefalexin - -   - -  

Cefazolin - -   - -  

Cefepime 
4 4  30 20  20  

Cefiderocol IE IE   IE IE  

Cefixime 0,5 1  5 21 18  

Cefotaxime 1 2  5 20 17  

Cefoxitin  IE IE   IE IE  

Cefpodoxime IP IP  10 IP IP  

Ceftaroline IE IE   IE IE  

Ceftazidime - -   - -  

Ceftazidime-avibactam - -   - -  

Ceftibuten IE IE   IE IE  

Ceftobiprole IE IE   IE IE  

Ceftolozane-tazobactam IE IE   IE IE  

Ceftriaxone 1 2  30 24 21  

Cefuroxime iv 4 8  30 21 18  

Cefuroxime oral 0,001 4  30 50 21  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doripenem1 1 1  10 30 30  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul 

testului de identificare și de sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel 

de izolat trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un laborator de 
referință. 

2/A. Beta-lactamazele produse de microorganism fie nu modifică 

Ertapenem1 0,5 0,5  10 29 29  

Imipenem1 2 2  10 29 29  

Imipinem-relebactam2 Note2 Note2   NoteA NoteA  

Meropenem1 2 2  10 33 33  
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Meropenem-vaborbactam2 

Note2 Note2  
 NoteA NoteA  

carbapenemul părinte, fie nu sunt afectate de inhibitor. Prin urmare, 

adăugarea inhibitorului beta-lactamazei nu aduce beneficii clinice. 

 

 

 

Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amikacin IE IE   IE IE   

Gentamicin IE IE   IE IE  

Netilmicin  
IE IE   IE IE  

Tobramycin  IE IE   IE IE  

 

Glicopeptide și 

lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Dalbavancin  - -   - -   
 Oritavancin - -   - -  

Teicoplanin - -   - -  

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam IE IE   IE IE   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,125 0,125  5 31A 31A  A. Testul disc-difuzimetric cu acid nalidixic poate fi utilizat pentru a verifica 
rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota B. 

B. Izolatele clasificate ca screening pozitiv cu  la acid nalidixic pot fi raportate 

sensibile la ciprofloxacină, levofloxacină, moxifloxacină și ofloxacină. Izolatele 
clasificate ca screening pozitiv pot avea rezistență la fluorochinolone și trebuie 

testați fiecare agent antimicrobian în parte sau raportat ca rezistent. 

Delafloxacin IE IE   IE IE  

Levofloxacin 0,125 0,125  5 29A 29A  

Moxifloxacin 0,25 0,25  5 26A 26A  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA  30 23B 23B  

Norfloxacin (doar pentru 

infecții necomplicate ale 

tractului urinar)  

- -  

 

- -  

Ofloxacin 0,25 0,25  5 28A 28A  
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Telavancin - -   - -  

Vancomycin - -   - -  

 

 

Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  11 21   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a detecta rezistența agenților 

antimicrobieni tetraciclinici. Izolatele clasificate ca sensibile la tetraciclină pot fi 
raportate sensibile la doxiciclină și minociclină. Izolatele clasificate ca rezistente 

la tetraciclină trebuie testate pentru fiecare agent antimicrobian în parte sau 

raportate ca fiind rezistente. 

Eravacycline IE IE   IE IE  

Minocycline 11 11  30 25A 25A  

Tetracycline 21 21  30 26A 26A  

Tigecycline IE IE   IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid - -   - -   
 Tedizolid - -   - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chloramphenicol Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Pentru utilizarea topică a cloramfenicolului, consultați tabelele cu agenți 

topici. 
2. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

Colistin - -   - -  

Daptomycin - -   - -  

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  1/A.Eritromicina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea la 
azitromicină, claritromicină și roxitromicină. Clarithromycin 0,251 0,51   NoteA NoteA  

Erythromycin 0,25 0,5  15 23A 20A  

Roxithromycin 0,51 11   NoteA NoteA  

Telithromycin 0,25  0,5  15 23 20  

Clindamycin - -   - -  

Quinupristin-dalfopristin,  - -   - -  
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Fosfomycin iv IE IE   IE IE  ca concentrația de trimetoprim. 

Fosfomycin oral - -   - -  

Fusidic acid - -   - -  

Lefamulin  IE IE   IE IE  

Metronidazole  - -   - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar)  

- -   - -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -   - -  

Rifampicin - -   - -  

Spectinomycin - -   - -  

Trimethoprim (doar pentru 

infecții necomplicate ale tractului 

urinar) 

- -  

 

- -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole2 0,5 1  1,25-23,75 18 15  
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Neisseria gonorrhoeae 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Pentru observații privind dozele legate de breakpoint-uri, consultați tabelul cu doze. 

 

 Criteriile metodei disc-difuzimetrice pentru testarea sensibilității la antimicrobiene la 

Neisseria gonorrhoeae nu au fost încă definite și trebuie utilizată o metodă CMI. Dacă 
se utilizează o metodă comercială CMI, urmați instrucțiunile producătorului. 

Laboratoarele cu puține izolate sunt încurajate să le adreseze unui laborator de referință 

pentru testare. 

 

Peniciline 
1 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Benzylpenicillin (agent surogat)1 0,061 1  1. Întotdeauna testați pentru beta-lactamază (pot fi utilizate testele bazate pe o cefalosporină cromogenă). Dacă 
testul este pozitiv, raportați rezistent la ampicilină și amoxicilină. Dacă testul este negativ, determinați CMI 

pentru benzilpenicilină. Sensibilitatea izolatelor negative beta-lactamice la ampicilină și amoxicilină poate fi 

dedusă din CMI a benzilpenicilinei (nu raportați sensibilitatea la benzilpenicilină). 

Ampicillin1 Note1 Note1  

Ampicillin-sulbactam IE IE  

Amoxicillin1 Note1 Note1  

Amoxicillin-clavulanic acid IE IE  

Piperacillin - -  

Piperacicllin-tazobactam - -  

Ticarcillin - -  

Ticarcillin-clavulanic acid - -  

Temocillin IE IE  

Phenoxymethylpenicillin  - -  

Oxacillin  - -  

Cloxacillin - -  

Dicloxacillin - -  

Flucloxacillin - -  

Mecillinam oral (pivmecillinam) 

(doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- - 

 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI.  

S ≤ R > ATU 

Cefaclor - -   

 Cefadroxil - -  

Cefalexin - -  
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Cefazolin - -  

Cefepime 
- -  

Cefiderocol IE IE  

Cefixime 0,125 0,125  

Cefotaxime 0,125 0,125  

Cefoxitin  IE IE  

Cefpodoxime - -  

Ceftaroline  - -  

Ceftazidime  - -  

Ceftazidime-avibactam  - -  

Ceftibuten - -  

Ceftobiprole - -  

Ceftolozane-tazobactam - -  

Ceftriaxone 0,125 0,125  

Cefuroxime iv - -  

Cefuroxime oral - -  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Doripenem  IE IE   

Ertapenem  IE IE  

Imipenem IE IE  

Imipinem-relebactam IE IE  

Meropenem 
IE IE  

Meropenem-vaborbactam IE IE  

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Aztreonam IE IE   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 
 

S ≤ R > ATU 

Ciprofloxacin  0,03 0,06   
 

 
Delafloxacin IE IE  

Levofloxacin IE IE  
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Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Amikacin - -   

Gentamicin - -  

Netilmicin  - -  

Tobramycin  - -  

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Dalbavancin  - -   

 Oritavancin - -  

Teicoplanin - -  

Telavancin - -  

Vancomycin - -  

 

 

 

 

Moxifloxacin IE IE  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA  

Norfloxacin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar)  

- -  

Ofloxacin 0,125 0,25  

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Azithromycin Note1 Note1  1. Azitromicina este folosită întotdeauna împreună cu un alt agent eficient. În testare, cu scopul de a detecta 

mecanismele de rezistență dobândite, ECOFF este de 1 mg/l. Clarithromycin - -  

Erythromycin - -  

Roxithromycin - -  

Telithromycin  -  -  

Clindamycin - -  

Quinupristin-dalfopristin,  - -  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Doxycycline  IE IE   

Eravacycline IE IE  

Minocycline IE IE  

Tetracycline 0,5 1  

Tigecycline IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Linezolid 
- -   

 Tedizolid - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Chloramphenicol - -   

 Colistin - -  

Daptomycin - -  

Fosfomycin iv - -  

Fosfomycin oral  - -  

Fusidic acid - -  

Lefamulin IE IE  

Metronidazole - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar)  

- -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -  

Rifampicin  - -  

Spectinomycin 64 64  

Trimethoprim (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole - -  
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Neisseria meningitidis 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

 Criteriile metodei difuzimetrice nu au fost încă definite pentru testarea sensibilității la 

antimicrobiene a Neisseria meningitidis. Dacă se utilizează o metodă comercială CMI, urmați 

instrucțiunile producătorului 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Benzylpenicillin (toate 
indicațiile) 

0,25 0,25  1. Toate breakpoint-urile se referă la administrarea iv.  

Ampicillin (alte indicații decât 

meningita) 0,125 1  

Ampicillin (meningită) IE IE  

Ampicillin-sulbactam IE IE  

Amoxicillin (alte indicații decât 

meningita) 0,125 1  

Amoxicillin (meningită) IE IE  

Amoxicillin-clavulanic acid - -  

Piperacillin - -  

Piperacicllin-tazobactam - -  

Ticarcillin - -  

Ticarcillin-clavulanic acid - -  

Temocillin - -  

Phenoxymethylpenicillin  - -  

Oxacillin  - -  

Cloxacillin - -  

Dicloxacillin - -  

Flucloxacillin - -  

Mecillinam oral (pivmecillinam) 

(doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -  

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

 S ≤ R > ATU 

Cefaclor - -  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de identificare și de 

sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un 

laborator de referință. 
Cefadroxil - -  

Cefalexin - -  
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Cefazolin - -   

Cefepime 
- -  

Cefiderocol IE IE  

Cefixime - -  

Cefotaxime (toate indicațiile)1 0,125 0,125  

Cefoxitin  - -  

Cefpodoxime - -  

Ceftaroline  - -  

Ceftazidime  - -  

Ceftazidime-avibactam  - -  

Ceftibuten - -  

Ceftobiprole - -  

Ceftolozane-tazobactam - -  

Ceftriaxone (toate indicațiile 

inclusiv profilaxia)1 
0,125 0,125  

Cefuroxime iv - -  

Cefuroxime oral - -  

 

Carbapeneme
1,2 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Doripenem Note2 Note2   

Ertapenem  IE IE  1. Izolatele rezistente sunt rare sau nu au fost încă raportate. Rezultatul testului de identificare și de 

sensibilitate la antimicrobiene al oricărui astfel de izolat trebuie confirmat și izolatul trebuie trimis la un 
laborator de referință. 

2.  Breakpoint-urile pentru infecțiile sistemice grave cu N.meningitidis (meningită cu sau fără septicemie) au 

fost determinate numai pentru meropenem. Breakpoint-ul în caz de meningită poate fi utilizat pentru a 
categoriza meropenemul în caz de alte infecții grave. 

3. Beta-lactamazele produse de microorganism fie nu modifică carbapenemul părinte, fie nu sunt afectate de 

inhibitor. Prin urmare, adăugarea inhibitorului beta-lactamazei nu aduce beneficii clinice. 

Imipenem  Note2 Note2  

Imipinem-relebactam3 Note2,3 Note2,3  

Meropenem (alte indicații decât 

meningita) 
Note2 Note2  

Meropenem (toate indicațiile)1,2 0,25 0,25  

Meropenem-vaborbactam3 

Note2,3 Note2,3  

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Aztreonam - -   

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

 
S ≤ R > ATU 
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Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Amikacin - -   

Gentamicin - -  

Netilmicin  - -  

Tobramycin  - -  

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide 
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Dalbavancin  - -   

Oritavancin - -  

Teicoplanin - -  

Telavancin - -  

Vancomycin - -  

 

 

Ciprofloxacin  (doar profilaxie) 0,03 0,03  1. Breakpoint-urile se aplică numai pentru utilizarea în profilaxia bolii meningococice. 

 
 

 

 

Delafloxacin IE IE  

Levofloxacin IE IE  

Moxifloxacin IE IE  

Nalidixic acid (doar screening) NA NA  

Norfloxacin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar)  

- -  

Ofloxacin IE IE  

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Azithromycin - -   

Clarithromycin - -  

Erythromycin - -  

Roxithromycin - -  

Telithromycin  -  -  

Clindamycin - -  

Quinupristin-dalfopristin - -  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Doxycycline - -  1. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a prezice sensibilitatea la minociclină pentru profilaxia împotriva 

infecțiilor cu N. meningitidis. Eravacycline IE IE  

Minocycline (doar profilaxie) 11 11  

Tetracycline (doar screening) 21 21  

Tigecycline IE IE  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Linezolid 
- -   

 Tedizolid - -  

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

 

S ≤ R > ATU 

Chloramphenicol (meningită)1 2 2  1. Pentru tratamentul cu cloramfenicol în meningită, vezi tabelul de doze. 

2. Numai pentru profilaxia meningitei (vedeți ghidurile naționale). 
 

Colistin - -  

Daptomycin - -  

Fosfomycin iv - -  

Fosfomycin oral  - -  

Fusidic acid - -  

Lefamulin - -  

Metronidazole - -  

Nitrofuratoin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar)  

- -  

Nitroxoline (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -  

Rifampicin (doar profilaxie) 0,25 0,25  

Spectinomycin - -  

Trimethoprim (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 

- -  

Trimethoprim-sulfamethoxazole - -  
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Bacterii anaerobe  

Pentru speciile care nu sunt enumerate mai jos, vedeți documentul de îndrumare  EUCAST privind modul de testare și interpretare a rezultatelor atunci când nu există 

breakpoint-uri 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (diluție în agar) 

Mediu: Agar pentru anaerobi pretențioși (FAA) 

Inocul: 5x105 UFC/loc 

Incubare: Mediu anaerob, 35-37°C, 48 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 
agentului care inhibă complet creșterea vizibilă.  

Controlul calității: Bacteroides fragilis ATCC 25285 și Clostridium 

perfringens ATCC 13124.  
Clostridium perfringens. Pentru controlul componentul inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

Clostridium perfringens DSM 25589 cu un disc de metronidazol de 5 µg 
pentru a monitoriza atmosfera anaerobă. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar pentru anaerobi pretențioși (FAA). Plăcile trebuie să fie uscate înainte de 

inoculare (la 20-25 0C peste noapte sau la 35 0C timp de 15 minute, cu scoaterea 

capacului) 

Inocul: McFarland 1.0  
Incubare: Mediu anaerob, 35-37°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul unde 

nu este creștere, privit din fața plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu lumină 
reflectată.  

Pentru informații suplimentare vedeți imaginile de mai jos și Ghidul de citire 

EUCAST pentru metoda disc-difuzimetrică a bacteriilor anaerobe. 
Controlul calității: Bacteroides fragilis ATCC 25285 și Clostridium perfringens 

ATCC 13124. Pentru controlul componentul inhibitor al combinațiilor de inhibitori 

beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC.  

Clostridium perfringens DSM 25589 cu un disc de metronidazol de 5 µg pentru a 
monitoriza atmosfera anaerobă.. 

 

Bacteroides spp. 

Agentul 

antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Piperacicllin-

tazobactam 81 81 
 

30-6 20 20  
1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 

mg/l. 
2/A. Breakpoint-ul diametrului zonei Meropenemului va detecta toată rezistența 

la carbapeneme mediată de gena cfiA la Bacteroides fragilis. Unele izolate cu 

CMI de 1 mg/l pot purta gena cfiA. 

3/B. Pentru informații despre cum să utilizați breakpoint-urile între paranteze, 
consultați https://www.eucast.org/eucastguidancedocuments/. 

 

C. Examinați cu atenție zonele la prezența coloniilor din interiorul zonelor. 
Coloniile ar trebui să fie luate în considerare atunci când are loc citirea. 

Piperacillin 
tazobactam, B. 

thetaiotaomicron 

IE IE 
 

 IE IE  

Meropenem 12 12  10 28A 28A  

Clindamycin (4)3 (4)3  2 (10)B,C (10)B,C  

Metronidazole 4 4  5 25 25  
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Prevotella spp. 

Agentul antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,5 0,5  1 unit 20 20  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 
 

A. Examinați cu atenție zonele la prezența coloniilor din interiorul 

zonelor. Coloniile ar trebui să fie luate în considerare atunci când are loc 

citirea. 

Piperacillin-tazobactam 0,51 0,51  30-6 26 26  

Meropenem 0,25 0,25  10 34 34  

Clindamycin 0,25 0,25  2 31A 31A  

Metronidazole 4 4  5 22 22  

 

Fusobacterium necrophorum 

Agentul antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,06 0,06  1 unit 25 25  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 

 

A. Examinați cu atenție zonele la prezența coloniilor din interiorul 
zonelor. Coloniile ar trebui să fie luate în considerare atunci când are loc 

citirea. 

Piperacillin-tazobactam 0,51 0,51  30-6 32 32  

Meropenem 0,03 0,03  10 35 35  

Clindamycin 0,25 0,25  2 30A 30A  

Metronidazole 0,5 0,5  5 30 30  

 

Clostridium perfringens 

Agentul antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,5 0,5  1 unit 15 15  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 
 

A. Examinați cu atenție zonele la prezența coloniilor din interiorul 

zonelor. Coloniile ar trebui să fie luate în considerare atunci când are loc 
citirea. 

Piperacillin-tazobactam 0,51 0,51  30-6 24 24  

Meropenem 0,125 0,125  10 25 25  

Vancomycin 2 2  10 12 12  

Clindamycin 0,25 0,25  2 19A 19A  

Metronidazole 4 4  5 16 16  
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Cutibacterium acnes 

Agentul antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 
S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,06 0,06  1 unit 24 24  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 

4 mg/l. 
 

A. Examinați cu atenție zonele la prezența coloniilor din interiorul 

zonelor. Coloniile ar trebui să fie luate în considerare atunci când are loc 

citirea. 

Piperacillin-tazobactam 0,251 0,251  30-6 27 27  

Meropenem 0,125 0,125  10 28 28  

Vancomycin 2 2  10 22 22  

Clindamycin 0,25 0,25  2 26A 26A  

 

Clostridioides difficile 

Agentul antimicrobian
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-

urile pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Vancomycin 21 21  1 unit IP IP  1. Breakpoint-urile se bazează pe valorile limită (cut-off) epidemiologice 

(ECOFF) și se aplică tratamentului oral al infecțiilor cu C. difficile. Nu 

există date clinice concludente cu privire la relația dintre CMI și rezultate. 

2. Breakpoint-urile pentru fidaxomicină și ECOFF nu au fost stabilite, 
deoarece datele disponibile arată variații majore în distribuțiile CMI între 

studii. 

Fidaxomicin IE2 IE2  30-6 IE IE  

Metronidazole 21 21  10 IP IP 
 

 

A B C 

Exemple de zone de inhibiție pentru bacterii anaerobe.  

a) Dacă apare ceață în interiorul zonei, citiți cea mai evidentă margine a zonei. Înclinați placa spre dvs. pentru a defini mai bine marginea zonei evidente. 
b) Coloniile izolate din zona de inhibiție trebuie luate în considerare. Pentru clindamicină, este deosebit de important să se examineze cu atenție zonele la prezența 

coloniilor care cresc în interiorul zonei. 

c) Ignorați hemoliza la citirea zonelor.   

c) a) b) 

Lipsa zonei 



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

96 

 

 

Helicobacter pylori 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

 Criteriile metodei difuzimetrice pentru testarea sensibilității la antimicrobiene a Helicobacter 
pylori nu au fost încă definite și trebuie utilizată o metoda CMI. Dacă se utilizează o metodă 

comercială CMI, urmați instrucțiunile producătorului. 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Amoxicillin oral 0,125 0,125   

 

 

 

 

 

  

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Levofloxacin 1 1   

Macrolide
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Clarithromycin 0,25 0,5   

Tetracicline
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Tetracycline   1 1   

Alți agenți 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Metronidazole 8 8   

Rifampicin 1 1  
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Listeria monocytogenes 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 20776-

1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/l β-NAD (bulion 
MH-F) 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți valorile CMI la cea mai mică 
concentrație. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție 

în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619.  
Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD (MH-

F) 
Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2 ore 

Citirea: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 
lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619.  
Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST 

QC. 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin (alte 
indicații decât meningita) 

1 1  1 unit 
13 13   

 

Benzylpenicillin 

(meningită) 
IE IE   

IE IE  

Ampicillin iv (toate 
indicațiile) 

1 1  2 
16 16  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Meropenem (toate 

indicațiile) 
0,25 0,25  10 

26 26  
 

 

Macrolide
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Erythromycin (toate 

indicațiile în afară de 

meningită) 

1 1  

15 

25 25  
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Alți agenți
 

Breakpoint-uri pentru 

CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-
sulfamethoxazole (toate 

indicațiile)1 

0,06 0,06  1,25-23,75 29 29  
1. Trimetoprim-sulfametoxazol în raport 1:19.  Breakpoint-urile sunt exprimate 
ca concentrația de trimetoprim. 
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Pasteurella multocida  

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1) 

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/l β-NAD 
(bulion MH-F) 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1°C, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți valorile CMI la cea mai mică 
concentrație. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de 

microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766.  
Pentru agenții neacoperiți de această tulpină și pentru controlul 

componentului inhibitor al combinatiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți 

tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton + sânge defibrinat de cal 5% și 20 mg/l β-NAD (MH-

F) 
Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2 ore 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 
lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții 
neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,5 0,5  1 unit 17 17  1. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixată la 2 mg/l. 

 

A. Sensibilitatea se raportează după sensibilitatea la benzilpenicilină.  
Ampicillin 1 1   NoteA NoteA  

Amoxicillin  1 1   NoteA NoteA  

Amoxicillin-clavulanic 
acid 

11 11  2-1 
15 15  

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile CMI.  
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefotaxime  0,03 0,03  5 26 26   

 

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-uri CMI.  

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,06 0,06  5 27A 27A  A. Testul disc-difuzimetric cu acid nalidixic poate fi folosit ca screening pentru 

rezistența la fluorochinolone. Vedeți nota B. 

B. Izolatele categorizate drept screening negativ cu acid nalidixic pot fi raportate 

sensibile la ciprofloxacină și levofloxacină. Izolatele categorizate ca screening pozitiv 

Levofloxacin  0,06 0,06  5 27A 27A  

Nalidixic acid (doar 

screening) 
NA NA  

30 
23B 23B  
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pot avea rezistență la fluorochinolone și trebuie testați toți agenții antimicrobieni în 

parte. 

 

Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline 1 1   NoteA NoteA  A. Sensibilitatea poate fi dedusă din testul screening cu tetraciclină. 

Tetracycline (doar 

screenig) 
NA NA  30 

24A 24A  

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole1 0,25 0,25  1,25-23,75 
23 23  

1. Trimetoprim-sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate ca 

concentrația de trimetoprim. 
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Campylobacter jejuni și coli 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în mediu în conformitate cu standardul ISO 

20776-1) 

 Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat cde cal și 20 mg/L β-NAD (bulion 

MH-F) 

 Inocul: 5x105 CFU/ml 
 Incubare: mediu microaerob, 41±1ºC, 24 ore. Izolatele cu creștere insuficientă după 

24 ore de incubare sunt reincubate imediat și CMI-urile sunt citite după o incubare 

totală de 40-48 ore.  
 Citire: Dacă nu se specifică altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a agentului 

care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru 

metoda de microdiluție în bulion” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Staphylococcus aureus ATCC 29213 (condiții standard pentru 
stafilococi) 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton + 5% sânge defibrinat de cal și 20 mg/L β-NAD (MH-

F). Plăcile MH-F trebuie să fie uscate înainte de inoculare pentru a reduce umflarea 

(la 20-25°C peste noapte sau la 35°C, cu capacul îndepărtat, timp de 15 minute). 

Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: Mediu microaerob, 41±1ºC, 24 ore. Izolatele cu creștere insuficientă după 

24 de ore de incubare sunt reincubate imediat și zonele de inhibare sunt citite după o 

incubare totală de 40-48 ore.  
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privind din partea frontală a plăcii cu capacul îndepărtat și cu 

lumina reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Campylobacter jejuni ATCC 33560 

 

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,001 0,5  5 50 26   

 

 

 

 

 

Macrolide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Eritromicina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea la azitromicină 
și claritromicină. Clarithromycin Note1 Note1   NoteA NoteA  

Erythromycin, C. jejuni 41 41  15 20A 20A  

Erythromycin, C. coli 81 81  15 24A 24A  
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Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline Note1 Note1   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi utilizată pentru a determina sensibilitatea la doxiciclină. 

Tetracycline  21 21  30 30A 30A  
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Corynebacterium spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Breakpoint-urile pentru corinebacterii au fost dezvoltate pentru alte specii decât C. diphtheriae. Într-un studiu în desfășurare, rezultatele preliminare indică faptul că 

brerakpoint-urile curente pentru benzilpenicilină și rifampicină nu sunt utile pentru C. diphtheriae. 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în mediu în conformitate cu 

standardul ISO 20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/l β-NAD 
(bulion MH-F) 

Inocul: 5x105 UFC/ml, aerob, 35±1 ° C, 18±2 ore.  Izolatele cu creștere 

insuficientă după incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și CMI-

urile sunt citite după o incubare totală de 40-44 ore.  
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică 

concentrație a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați 

„Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” 
pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. 

Pentru agenții neacoperiți de aceasta tulpină, consultați tabelele EUCAST 

QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton + 5%  sânge defibrinat de cal și 20 mg/l Β-NAD 

(MH-F) 
Inocul: McFarland 0.5 

Incubare: 5% CO2 35±1ºC 18±2h. Izolatele cu creștere insuficientă după 

incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și zonele de inhibare sunt citite 

după o incubare totală de 40-44 ore.  
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-
difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. 

Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC.  

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,125 0,125  1 unit 29 29   

 

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,001 1  5 50 25   
 Moxifloxacin  0,5 0,5  5 25 25  

 

 



 

EUCAST Tabele cu breakpoint-uri v. 12.0, valabil din 01-01-2022 

104 

 

Aminoglicozide 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Gentamicin  IE IE   IE IE   

 

Glicopeptide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Vancomycin  2 2  5 
17A 17A  

A. Izolatele de tip non-sălbatic nu au fost disponibile la elaborarea metodei disc-
difuzimetrice. 

 

Macrolide și lincosamide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Erythromycin IP IP  15 IP IP  1. Rezistența inductibilă la clindamicină poate apărea la Corynebacteria. Acest lucru 

poate fi detectat prin antagonismul activității clindamicinei de către un agent 
macrolid. Semnificația clinică nu este cunoscută. În prezent nu există nici o 

recomandare pentru testare. 
Clindamycin1 0,5 0,5  

2 
20 20  

 

Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Tetracycline  2 2  30 24 24   

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 2 2  10 25 25   

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Rifampicin 0,06 0,5  5 30 25   
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Aerococcus sanguinicola și urinae 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea MIC (microdiluție în bulion în conformitate cu standardul 

ISO 20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal  și 20 mg/l β-NAD 
(bulion MH-F) 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: aerob, 35±1 ° C, 18±2 ore. Izolatele cu creștere insuficientă după 

incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și CMI-urile sunt citite după o 
incubare totală de 40-44 ore. 

Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație a 

agentului care inhibă complet creșterea vizibilă.  Consultați „Ghidul de citire 
EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619.  
Pentru agenții neacoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC. 
1Pentru fluorochinolone, diluția în agar poate produce obiective mai clare. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton + 5% sânge defibrinat de cal și 20 mg/l Β-NAD (MH-

F) 
Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: 5% CO2 35 ± 1ºC 18 ± 2 ore. Izolatele cu creștere insuficientă după 

incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și zonele de inhibare sunt citite după o 

incubare totală de 40-44 ore.  
Citirea: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-
difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. 

Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST 
QC 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,125 0,125  1 unit 21 21  1/A. Sensibilitatea se interpretează după sensibilitatea la ampicilină. 

Ampicillin 0,25 0,25  2 26 26  

Amoxicillin  Note1 Note1   NoteA NoteA  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Meropenem 0,25 0,25  10 31 31   

 

Fluorochinolone 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 
2 2  5 21A 21A  1. Sensibilitatea poate fi interpretată după sensibilitatea la ciprofloxacină. 

 

A. Sensibilitatea poate fi interpretată după sensibilitatea la norfloxacină. 

Vedeți nota C. 
Levofloxacin (doar pentru infecții 

necomplicate ale tractului urinar) 
21 21  5 NoteB NoteB  
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Norfloxacin (doar screening) NA NA  10 17C 17C 

 

B. Sensibilitatea poate fi interpretată după sensibilitatea la ciprofloxacină 

sau norfloxacină. Vedeți nota C. 
C. Metoda difuzimetrică cu norfloxacină poate fi folosită pentru screeningul 

rezistenței la fluorochinolone. 

 

Glicopeptide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Vancomycin  1 1  5 
16A 16A  

A. Izolatele de tip non-sălbatic nu au fost disponibile la elaborarea metodei 
disc-difuzimetrice. 

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Nitrofurantoin (doar pentru infecții 
necomplicate ale tractului urinar) 

16 16  
100 

16 16  
 

Rifampicin   0,125 0,125  5 25 25  
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Kingella kingae  

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (microdiluție în mediu în conformitate cu 

standardul ISO 20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton + 5% sânge lizat de cal și 20 mg/l β-NAD 
(bulion MH-F)  

Inocul: 5x105 UFC/ml, aerob, 35±1°C, 18±2 ore. Izolatele cu creștere 

insuficientă după incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și zonele 

de inhibare sunt citite după o incubare totală de 40-44 ore. 
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică 

concentrație a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați 

„Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” 
pentru informații suplimentare.  
Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. 

Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 
EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton + 5% de sânge defibrinat de cal și 20 mg/l Β-NAD 

(MH-F) 
Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: 5% CO2 35±1ºC 18±2 ore.  Izolatele cu creștere insuficientă după 

incubarea de 16-20 ore sunt reincubate imediat și zonele de inhibare sunt citite 

după o incubare totală de 40-44 ore.  
Citirea: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-
difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Haemophilus influenzae ATCC 49766. Pentru agenții care nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC  

 

Peniciline 
1 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Benzylpenicillin 0,03 0,03  1 unit 25 25  1. Izolatele pozitive la producerea de beta-lactamaze pot fi raportate ca 

rezistente la benzilpenicilină, la ampicilină și amoxicilină fără inhibitori. 
Testele bazate pe cefalosporină cromogenă pot fi utilizate pentru detectarea 

beta-lactamazei. Mecanismele de rezistență la beta-lactamice, altele decât 

producția de beta-lactamază, încă nu au fost descrise pentru K. kingae. 

2. Sensibilitatea poate fi interpretată după sensibilitatea la benzilpenicilină. 
3/B. Activitatea intrinsecă a acidului clavulanic asupra K. kingae se manifestă 

prin inhibarea de către acid clavulanic de 2 mg/l. Prin urmare, nu pot fi date 

breakpoint-urile pentru amoxicilină-acid clavulanic. 
 

A. Sensibilitatea poate fi interpretată după sensibilitatea la benzilpenicilină. 

Ampicillin 0,062 0,062   NoteA NoteA  

Amoxicillin  0,1252 0,1252   NoteA NoteA  

Amoxicillin-clavulanic acid Note3 Note3   NoteB NoteB  

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefotaxime 0,125 0,125  5 27 27   

Ceftriaxone 0,06 0,06  30 30 30  

Cefuroxime iv 0,5 0,5  30 29 29  
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Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Meropenem 0,03 0,03  10 30 30   

 

Fluorochinolone 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,06 0,06  5 28 28   

Levofloxacin   0,125 0,125  5 28 28  

 

Macrolide și lincosamide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 0,251 0,251   NoteA NoteA  1. Sensibilitatea poate fi raportată după sensibilitatea la eritromicină. 
 

A. Sensibilitatea se raportează după sensibilitatea la eritromicină. 
Clarithromycin 0,51 0,51   NoteA NoteA  

Erythromycin 0,5 0,5  15 20 20  

Clindamycin - -   - -  

 

Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  0,51 0,51   NoteA NoteA  1/A. Tetraciclina poate fi folosită ca screening pentru rezistența la agenții 
tetraciclinici. Izolatele sensibile la tetraciclină, pot fi raportate sensibile la 

doxiciclină. Izolatele rezistente la tetraciclină trebuie testate la doxiciclină 

aparte sau raportate rezistente. 
Tetracycline  0,5 0,5  30 28 28  

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Rifampicin   0,5 0,5  5 20 20  1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate ca 

concentrația de trimetoprim. Trimethoprim-

sulfamethoxazole1 0,25 0,25  1,25-23,75 28 28  
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Aeromonas spp. 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație 

a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de 
citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.  
Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5 

Incubarea: Aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-
difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții care nu 

nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefepime  1 4  30 27 24   

Ceftazidime  1 4  10 24 21  

 

 

 

Fluorochinolone 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,25 0,5  5 27 24   

 Levofloxacin 0,5 1  5 27 24  

 

 

 

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Aztreonam 1 4  30 29 26   
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Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole1 2 4  1,25-23,75 19A 16A  

1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 
 

A. Citiți marginile zonei evidente și ignorați opacitatea sau creșterea în zona de 

inhibare (vedeți imaginile de mai jos). 

 

            a) 

 

            b)          c)  

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Aeromonas spp. cu trimetoprim-sulfametoxazol. 

a-c) Citiți marginea zonei evidente și ignorați opacitatea sau creșterea în zona de inhibare. 
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Achromobacter xylosoxidans 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 
Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație 
a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de 

citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 

suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.  
Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5 

Incubarea: Aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 

unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 
lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 

Controlul calității: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Pentru agenții care nu 

nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Piperacillin-tazobactam 41 41  30-6 
26 26  1. În scopul testării susceptibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 

mg / l. 

 

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-

sulfamethoxazole1 0,125 0,125  1,25-23,75 26A 26A  

1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 

 

A. Poate exista creștere în zona de inhibare. Densitatea creșterii poate varia de la 
o opacitate fină la o creștere substanțială (vedeți  imaginile de mai jos). Dacă 

se poate vedea o margine de zonă, ignorați creșterea în zona de inhibiție și citiți 

diametrul zonei. 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Meropenem 1 4  10 26 20   
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                      ne 

              A                                                                         B           C 

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Achromobacter xylosoxidans cu trimetoprim-sulfametoxazol. 

a-b) Se poate vedea o zonă exterioară. Citiți marginea zonei exterioare și interpretați în funcție de breakpoint-uri. 

c) Creștere până la disc și niciun semn de zonă de inhibiție. Raportați rezistent. 

 

  

Lipsa zonei 
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Vibrio spp.  

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Breakpoint-urile sunt valabile pentru V. alginolyticus, V. cholerae, V. fluvialis, V. parahaemolyticus și V. vulnificus. 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion în conformitate cu 

standardul ISO 20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton  

Inocul: 5x105 UFC/ml  

Incubare: Panouri etanșe aerob, 35±1°C, 18±2 ore. 
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică 

concentrație a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați 

„Ghidul de citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” 
pentru informații suplimentare.  
Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. Pentru agenții 

neacoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor 
al combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST)  

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5  

Incubare: Aerob, 35±1ºC 18±2 ore.   

Citirea: Dacă nu este specificat altfel, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. Pentru agenții neacoperiți de 

această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al combinațiilor de 

inhibitori beta-lactamici, vedeți tabelele EUCAST QC. 

 

Peniciline 
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 
pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Piperacillin-tazobactam 11 11  30-6 
26 26  1. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la  

4 mg / l. 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Cefotaxime 0,25 0,25  5 21 21   

Cefotaxime, V. fluvialis IE IE   IE IE  

Ceftazidime 1 1  10 22 22  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Meropenem 0,5 0,5  10 24 24   
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Fluorochinolone 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,25 0,25  5 23A 23A  A. Sensibilitatea la ciprofloxacină și levofloxacină poate fi interpretată din testul 

screening cu pefloxacină prin metoda disc-difuzimetrică. Levofloxacin   0,25 0,25  5 23A 23A  

Pefloxacin (doar screening) NA NA  5 20A 20A  

 

Macrolide și lincosamide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri pentru 

diametrul zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Azithromycin 4 4  15 16A 16A  A. Sensibilitatea la azitromicină poate fi interpretată din testul screening cu 

eritromicină prin metoda disc-difuzimetrică. Erythromycin (doar screening) NA NA  15 12A 12A  

 

Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline  0,5 0,5   NoteA NoteA  A. Sensibilitatea la doxiciclină poate fi interpretată din testul screening cu 

tetraciclină prin metoda disc-difuzimetrică. Tetracycline (doar screening) NA NA  30 20A 20A  

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Trimethoprim-
sulfamethoxazole1 0,5 0,5  1,25-23,75 18 18  

1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate ca 
concentrația de trimetoprim. 
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Bacillus spp. 

Cu excepția B.anthracis 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2ore 
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație 

a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de 

citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 
suplimentare. 

Controlul calității: Staphylococcus aureus ATCC 29213. 

Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele 

EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5 

Incubarea: Aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Staphylococcus aureus ATCC 29213. Pentru agenții care nu nu 

sunt acoperiți de această tulpină, consultați tabelele EUCAST QC 

 

Acest gen include mai multe specii. Cele mai frecvente specii aparțin complexului Bacillus cereus (B. cereus, B. thuringiensis, B. mycoides și B. weihenstephanensis). 

Breakpoint-urile nu sunt validate pentru Bacillus anthracis. 

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Imipenem 0,5 0,5  10 30 30   

Meropenem 0,25 0,25  10 25 25  

 

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Ciprofloxacin  0,001 0.5  5 50A 23A  A. Testul disc-difuzimetric cu norfloxacină poate fi utilizat ca screening pentru 

rezistența la fluorochinolone. Vedeți  nota B. 

B. Izolatele categorizate ca screening pozitive cu norfloxacină pot fi raportate 
„Sensibil, expunere înaltă” (I) la ciprofloxacină și levofloxacină. Izolatele 

categorizate ca screening negativ cu norfloxacină pot fi raportate rezistente la 

ciprofloxacină și levofloxacină. 

Levofloxacin 0,001 1  5 50A 23A  

Norfloxacin (doar screenig) NA NA  

10 

21B 21B  
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Glicopeptide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 
Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Vancomycin 2 2  5 10A 10A  

A. Izolatele de tip non-sălbatic nu erau disponibile la dezvoltarea metodei disc-

difuzimetrice. 

 

 

Macrolide și lincosamide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Erythromycin 0,5 0,5  15 24 24   

Clindamycin 1 1  2 
17 17  

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Linezolid 2 2  10 22 22   
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Burkholderia pseudomallei 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Un breakpoint CMI  de S ≤ 0,001 mg / l este un breakpoint arbitrar, „în afara scării” (corespunzător unui breakpoint cu diametrul zonei de „S ≥ 50 mm”) care 

clasifică microorganismele de tip sălbatic (microorganisme fără mecanisme de rezistență detectabile fenotipic la agent) ca „Sensibil, expunere înaltă” (I). Pentru aceste 

combinații microorganism-agent antimicrobian, nu raportați niciodată „Sensibil, regim de dozare standard”(S). 

 

Determinarea CMI (microdiluție în bulion conform standardului ISO 

20776-1)  

Mediu: Bulion Mueller-Hinton 

Inocul: 5x105 UFC/ml 

Incubare: Panouri etanșe, aerob, 35±1ºC, 18±2ore 
Citire: Dacă nu este specificat altfel, citiți CMI la cea mai mică concentrație 

a agentului care inhibă complet creșterea vizibilă. Consultați „Ghidul de 

citire EUCAST pentru metoda de microdiluție în bulion” pentru informații 
suplimentare. 

Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922.  

Pentru agenții care nu sunt acoperiți de această tulpină și pentru controlul 

componentului inhibitor al combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, 
consultați tabelele EUCAST QC. 

 Metoda difuzimetrică (metoda disc-difuzimetrică standardizată EUCAST) 

Mediu: Agar Mueller-Hinton  

Inocul: McFarland 0.5 

Incubarea: Aerob, 35±1ºC, 18±2ore 

Citire: Dacă nu se specifică altceva, citiți marginile zonei, luând ca reper punctul 
unde nu este creștere, privit din spatele plăcii, pe un fundal întunecat, iluminat cu 

lumină reflectată. Consultați „Ghidul de citire EUCAST pentru metoda disc-

difuzimetrică” pentru informații suplimentare. 
Controlul calității: Escherichia coli ATCC 25922. Pentru agenții care nu nu sunt 

acoperiți de această tulpină și pentru controlul componentului inhibitor al 

combinațiilor de inhibitori beta-lactamici, consultați tabelele EUCAST QC 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Amoxicillin-clavulanic acid 0,0011 81  20-10 
50 22  1. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este fixat la 2 

mg/l. 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 
CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. 

S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU  

Ceftazidime  0,001 8  10 50 18  

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Imipinem 2 2  10 29 29   

Meropenem 2 2  10 24 24  
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Tetracicline 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru 

CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Doxycycline 0,001 2   NoteA NoteA  A. Izolatele categorizate ca screening negativ pot fi raportate „Sensibil, expunere 

înaltă” (I) la doxicilină. Izolatele categorizate ca screening pozitiv pot fi 

raportate ca fiind rezistente la doxiciclină. Tetracycline (doar screening) NA NA  30 
23A 23A  

 

Alți agenți
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Conținutul 

disculului 

(μg) 

Breakpoint-uri 

pentru diametrul 

zonei (mm) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile 

pentru CMI. 

Nota scrisă se referă la metoda disc-difuzimetrică. S ≤ R > ATU S ≥ R < ATU 

Chlorampenicol 0,001 8  30 50 22  1. Trimetoprim:sulfametoxazol în raport 1:19. Breakpoint-urile sunt exprimate 

ca concentrația de trimetoprim. 

 
A. Pot exista creșteri în zona de inhibiție. Densitatea creșterii poate varia de la o 

ceață fină la o creștere substanțială (vezi imaginile de mai jos). Dacă se poate 

vedea o margine de zonă, ignorați creșterea în zona de inhibiție și citiți 

diametrul zonei. 

Trimethoprim-
sulfamethoxazole1 0,001 4  1,25-23,75 50A 17A  

 

            

A                                                                                B                                                                      C 

 

Exemple de zone de inhibiție pentru Burkholderia pseudomallei cu trimetoprim-sulfametoxazol. 

a-b) Se poate vedea o zonă exterioară. Citiți marginea zonei exterioare și interpretați în funcție de breakpoint-uri. 

c) Creștere până la disc și niciun semn de zonă de inhibiție. Raportați rezistent. 

  

a) b) c) 

Lipsa zonei 
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Complexul Bukholderia cepacia  

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

EUCAST nu a determinat breakpoint-uri pentru microorganismele complexului Burkholderia cepacia, deoarece metodele exacte și reproductibile pentru testarea 

sensibilității antimicrobiene lipsesc, din cauza dificultăților tehnice întâlnite la aceste specii și a lipsei corelațiilor convingătoare cu rezultatele clinice. Utilizatorii sunt 

referiți la documentul de îndrumare EUCAST privind complexul Burkholderia cepacia. 

 

Complexul Burkholderia cepacia include în prezent cel puțin 22 de specii strâns legate: B. ambifaria (genomovar VII), B. anthina (genomovar VIII), B. arboris (BCC3), 

B. cepacia (genomovar I), B. cenocepacia (genomovar III) , B. contaminans (grupul K, BBC AT), B. diffusa (BCC2), B. dolosa (genomovar VI), B. lata (grupul K), B. 

latens (BCC1), B. metallica (BCC8), B .multivorani (genomovar II), B. paludis, B. pseudomultivorans, B. pyrrocinia (genomovar IX), B. pseudomultivorans, B. seminalis 

(BCC7), B. stabilis (genomovar IV), B. stagnalis (BCC B), B. territorii (BCC L), B. ubonensis (genomovar X), B. vietnamiensis (genomovar V). 
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Legionella pneumophila 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

EUCAST nu a determinat breakpoint-uri pentru Legionella pneumophila, deoarece nu există o metodă de referință stabilită sau documente despre rezultatele clinice 

legate de testarea sensibilității la antimicrobiene.  

Utilizatorii sunt referiți la documentul de îndrumare EUCAST privind complexul Legionella pneumophila. 
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Mycobacterium tuberculosis 

Regulile Experților și Tabele de Rezistență Intrinsecă 

 

Breakpoint-urile enumerate au fost stabilite în paralel cu autorizarea de comercializare de către EMA. Breakpoint-urile pentru alți agenți nu au fost încă stabilite. 

Infecțiile cu M. tuberculosis sunt întotdeauna tratate cu doi sau mai mulți agenți antimirobieni. 

 

Determinarea CMI folosind microdiluția în bulion conform metodei de referință EUCAST pentru complexul Mycobacterium tuberculosis 

Mediu: Middlebrook 7H9 cu 10% OADC în plăci de polistiren 
Inocul: 1x105 UFC/ml 

Incubare: plăci sigilate cu capac de plastic, aerob, 36 ± 1 ° C, 7-21 zile 

Citire: la cel mai timpuriu moment (7, 14 sau 21 de zile) când controlul creșterii de 1% arată o creștere vizibilă, citiți CMI-urile la cea mai mică concentrație a agentului care 

inhibă complet creșterea vizibilă 

Controlul calității: Mycobacterium tuberculosis H37Rv ATCC 27294 

 

Complexul Mycobacterium tuberculosis include diferite specii și variante, precum M. tuberculosis var. tuberculosis , M. tuberculosis var. africanum and M. tuberculosis 

var. bovis. Breakpoint-urile au fost stabilite doar pentru M. tuberculosis var. tuberculosis. 

 

Agent antimicrobian Breakpoint-uri pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > ATU 

Bedaquiline   0,251  0,251  1. Breakpoint-urile se aplică numai testelor efectuate pe mediul Middlebrook 7H11/7H10. 

Comparabilitatea testelor efectuate pe alte medii nu a fost stabilită. Există lucrări în curs de revizuire a 

breakpoint-urilor folosind metoda de referință EUCAST (descrisă mai sus). 
 

2. Datele CMI au fost generate cu sistemul MGIT și nu cu metoda de referință EUCAST. Prin urmare, nu 

a fost posibilă setarea unui ECOFF și nici calibrarea valorilor MGIT CMI în raport cu metoda de 

referință. În consecință, EUCAST nu poate susține breakpoint-urile provizoriu stabilit de EMA pe baza 
metodei MGIT. Breakpoint-urile sunt în așteptarea datelor CMI cu metoda de referință. 

 

Delamanid 0,06 0,06  

Pretomanid IE2 IE2  
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Agenți topici  

Valorile cut-off a screening-ului pentru detectarea rezistenței fenotipice 

 

 

În absența datelor clinice cu privire la rezultatele legate de CMI-urile microorganismelor infectante, EUCAST nu a fost în măsură să determine breakpoint-urile clinice 

relevante pentru utilizarea topică a agenților antimicrobieni. Laboratoarele sunt sfătuite să folosească breakpoint-urile obișnuite sau valorile cut-off enumerate mai jos 

pentru a face diferența între microorganisme fără și cu mecanisme de rezistență (pentru detalii suplimentare vedeți documentul de îndrumare de pe www.eucast.org). 

Când raportați sensibilitatea agenților antimicrobieni pentru uz local, specificați că rezultatele se referă numai la utilizarea locală. 

 

 

 

 

Microorganism 

Valorile cut-off a screening-ului pentru 

detectarea și raportarea rezistenței fenotipice  

Raportați rezistent (R) pentru izolate cu CMI 

mai mare sau cu diametrul zonei de inhibiție 

sub valoarea cut-off. În caz contrar, raportați 
sensibil (S). 
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Conținutul discului (μg) 10 10 5 10 30 5 5 5 30 - 10 10 - 200 - 

Enterobacterales 

CMI (mg/l) 2 2 - - - 0,125 0,25 0,25 16 2 - 8 - - - 

Diametrul zonei (mm) 17 16 24 - - 
Note 

1 
Note 
1 

Note 
1 

17 - - 12 - - - 

P. aeruginosa 
CMI (mg/l) 8 2 - - - 0,5 2 2 ND 4 - ND - - - 

Diametrul zonei (mm) 15 18 - - - 26 18 ND ND - - ND - - - 

Acinetobacter spp. 

CMI (mg/l) 4 4 - - - 1 0,5 1 ND 2 - ND - - - 

Diametrul zonei (mm) 17 17 - - - 21 23 ND ND - - ND - - - 

S. aureus 

CMI (mg/l) 2 2 - - - 1 0,5 1 16 - 0,5 1 ND 12 0,5 

Diametrul zonei (mm) 18 18 - 17 - 
Note 

1 

Note 
1 

Note 
1 

18 - 24 14 ND 302 ND 

S. pneumoniae 

CMI (mg/l) - - - - - 4 2 4 8 - ND - ND - - 

Diametrul zonei (mm) - - - 10 - 
Note 

1 
Note 
1 

Note 
1 

21 - ND - ND - - 

Streptococcus A, B, C și G 

CMI (mg/l) - - - - - 2 2 4 8  32 - ND 0,5 0,125 

Diametrul zonei (mm) - - - 12 - 
Note 

1 
Note 
1 

Note 
1 

21 - ND - ND ND ND 

http://www.eucast.org/
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H. influenzae 

CMI (mg/l) 4 8 - - - 0,06 0,06 0,06 2 - ND ND - - - 

Diametrul zonei (mm) ND ND - - 23 
Note 

1 

Note 
1 

Note 
1 

28 - ND ND - - - 

Moraxella spp. 

CMI (mg/l) ND ND - - - 0,125 0,125 0,25 2 - ND ND - - - 

Diametrul zonei (mm) ND ND - - 23 
Note 

1 

Note 
1 

Note 
1 

31 - ND ND - - - 

 
Note 

1. Agentul antimicrobian de screening pentru detectarea rezistenței la fluorochinolone (pefloxacin pentru Enterobacterales, norfloxacin pentru microorganisme Gram pozitive și 

acid nalidixic pentru H.influenzae și M. catarrhalis). 
2. Breakpoint-urile pentru decontaminarea nazală S ≤1, R> 256 mg/l (S ≥30, R <18 mm pentru discul de mupirocin 200 μg). Izolatele din categoria I sunt asociate cu suprimarea 

pe termen scurt (util preoperator), dar, spre deosebire de izolatele complet sensibile, ratele de eradicare pe termen lung sunt mici. 

ND = Nu există ECOFF disponibile.  
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Breakpoint-uri PK-PD (neasociate speciilor)  

 

Aceste breakpoint-uri sunt utilizate numai atunci când nu există breakpoint-uri specifice speciilor sau alte recomandări (cratimă sau notă) în tabelele specifice 

speciilor. 

Dacă CMI este mai mare decât breakpoint-ul rezistent PK-PD, recomandați să nu se utilizeze agentul antimicrobian.  

Dacă valoarea CMI este mai mică sau egală cu breakpoint-ul sensibil PK-PD, agentul poate fi utilizat cu prudență. CMI poate fi de asemenea raportată, deși acest lucru 

nu este esențial. Includeți o notă că orientarea se bazează exclusiv pe breakpoint-urile PK-PD și include doza pe care se bazează breakpoint-ul PK-PD.  

Mai multe informații sunt disponibile în documentul de îndrumare „Teste de sensibilitate la antimicrobiene pe grupuri de microorganisme sau agenți pentru care nu 

există breakpoint-uri EUCAST”. 

 

Peniciline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Benzylpenicillin 0,25 2 1. În scopul testării sensibilității, concentrația de sulbactam este fixată la 4 mg/l. 
2. În scopul testării sensibilității, concentrația acidului clavulanic este stabilită la 2 mg/l. 

3. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 mg/l. 
Ampicillin 2 8 

Ampicillin-sulbactam 21 81 

Amoxicillin 2 8 

Amoxicillin-clavulanic acid 22 82 

Piperacillin 8 16 

Piperacicllin-tazobactam 83 163 

Ticarcillin 8 16 

Ticarcillin-clavulanic acid 82 162 

Temocillin 8 8 

Phenoxymethylpenicillin  IE IE 

Oxacillin  IE IE 

Cloxacillin IE IE 

Dicloxacillin IE IE 

Flucloxacillin IE IE 

Mecillinam oral (pivmecillinam) 

(infecții necomplicate ale tractului 

urinar) 

IE IE 

 

Cefalosporine
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Cefaclor IE IE 1. Determinarea CMI de microdiluție a bulionului trebuie efectuată în bulion Mueller-Hinton cu fier și trebuie 

respectate  instrucțiunile de citire specifice. Pentru condiții de testare și instrucțiuni de citire, consultați 

http://www.eucast.org/guidance_documents/. 
2. Bazat pe ținta PK-PD pentru microorganismele gram-negative. 

3. În scopul testării sensibilității, concentrația de avibactam este fixată la 4 mg/l. 

Cefadroxil IE IE 

Cefalexin IE IE 

Cefazolin 1 2 

Cefepime 
4 8 
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Cefiderocol 21 21 4. Breakpoint-urile se bazează pe date despre ceftolozan. 

5. În scopul testării sensibilității, concentrația de tazobactam este fixată la 4 mg/l. Cefixime IE IE 

Cefotaxime 
1 2 

Cefoxitin  IE IE 

Cefpodoxime IE IE 

Ceftaroline  0,52 0,52 

Ceftazidime  4 8 

Ceftazidime-avibactam 83 83 

Ceftibuten IE IE 

Ceftobiprole 4 4 

Ceftolozane-tazobactam 44,5 44,5 

Ceftriaxone 1 2 

Cefuroxime iv 4 8 

Cefuroxime oral IE IE 

 

Carbapeneme
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Doripenem 1 2  

Ertapenem  0,5 0,5 1. În scopul testării sensibilității, concentrația de relebactam este fixată la 4 mg/l. 

2. În scopul testării sensibilității, concentrația de vaborbactam este fixată la 8 mg/l.  Imipenem  2 4 

Imipinem-relebactam 21 21 

Meropenem  2 8 

Meropenem-vaborbactam 82 82 

 

 

Monobactams
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Aztreonam 4 8  

Fluorochinolone
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Ciprofloxacin  0,25 0,5  
 

 

 
 

Delafloxacin IE IE 

Levofloxacin 0,5 1 

Moxifloxacin 0,25 0,25 

Nalidixic acid (doar screening) IE IE 
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Aminoglicozide
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Amikacin 1 1  

Gentamicin 0,5 0,5 

Netilmicin  
IE IE 

Tobramycin  0,5 0,5 

 

Glicopeptide și lipoglicopeptide
 

 

Breakpoint-uri 

pentru CMI (mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Dalbavancin  0,251 0,251 1. Pentru determinarea CMI prin microdiluție în bulion, mediul trebuie să fie suplimentat cu polisorbat-80 până la o 

concentrație finală de 0,002%. 
2. Breakpoint-urile PK-PD se bazează pe S. aureus. Pentru S. pyogenes există incertitudine cu privire la ținta PK-PD. 

Oritavancin IE IE 

Teicoplanin IE IE 

Telavancin IE IE 

Vancomycin IE IE 

 

 

Tetracicline
 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Doxycycline  IE IE 1. Pentru determinarea CMI a tigecicinei prin microdiluție în bulion, mediul trebuie să fie pregătit  proaspăt în ziua 

utilizării. Eravacycline IE IE 

Minocycline IE IE 

Norfloxacin   IE IE  

 Ofloxacin 0,25 0,5 

Macrolide, lincosamide și 

streptogramine 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Azithromycin IE IE  

Clarithromycin IE IE 

Erythromycin IE IE 

Roxithromycin IE IE 

Telithromycin IE IE 

Clindamycin IE IE 

Quinupristin-dalfopristin,  IE IE 
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Tetracycline IE IE 

Tigecycline 0,51  0,51 

 

Oxazolidinonele 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Linezolid 
2 2  

 Tedizolid IE IE 

 

Alți agenți 

Breakpoint-uri 

pentru CMI 

(mg/l) 

Note.  

Notele numerotate se referă la observațiile generale și/sau breakpoint-urile pentru CMI. 

S ≤ R > 

Chloramphenicol IE IE  

Colistin IE IE 

Daptomycin IE IE 

Fosfomycin iv 
IE IE 

Fosfomycin oral  
8 8 

Fusidic acid IE IE 

Lefamulin 0,25 0,25 

Metronidazole IE IE 

Nitrofuratoin  IE IE 

Nitroxoline  IE IE 

Rifampicin IE IE 

Spectinomycin IE IE 

Trimethoprim  IE IE 

Trimethoprim-sulfamethoxazole 
IE IE 

 

 


