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Genel Bilgi 

•  Acinetobacter.baumannii önemli nozokomiyal enfeksiyonlara 
neden olan fırsatçı bir patojendir 

 

• A. baumannii’nin son yıllarda, daha dirençli ve virülan hale 
gelerek temel nozokomiyal bir tehdit oluşturmuştur 



Genel Bilgi 

• Bakteriye ait bugüne kadar az sayıda virulans faktörü tanımlanmış 

• Bu faktörler ile duyarlı ve dirençli A.baumannii suşları arasındaki 
ilişkinin araştırıldığı çalışma sayısı sınırlıdır ve sonuçlar henüz 
netleşmemiştir 

• Şu ana kadar önemi kanıtlanmış moleküler virulans faktörleri 
arasında  
– dış membran proteini A (Omp A), lipopolisakkarit, polisakkarit kapsül, 

penisilin bağlayan protein-7/8, lipolitik enzimler, tip-1 pili, asinetobaktin ve 
dış membran kesecikleri  

 

 Eraç B, Yılmaz FF, Limoncu MH, Öztürk İ. Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii 
İzolatlarında Virülans Faktörlerinin Araştırılması. Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 70-81. 



Amaç 

 

• Bu çalışmada A.baumannii izolatlarının virulans özelliklerinin, 
ilaçlara karşı direnç durumuyla karşılaştırılarak incelenmesi ve 
yeni geliştirilecek anti-virülans tedavi stratejileri için yol 
gösterici olması hedeflenmiştir 

 



Gereç ve Yöntem 

  Acinetobacter baumannii İzolatları 
     BEÜTıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı Bakteriyoloji 

laboratuvarına 2005-2007 tarihleri arasında gönderilen klinik 
örneklerden izole edilen 

 

 Toplam30 Acinetobacter baumannii izolatı olacak şekilde 
çalışmaya dahil edildi.  



Gereç ve Yöntem 

  İzolatların Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 
    İzolatlar antibiyotik duyarlılık test profillerine göre üç gruba 

ayrıldı. 

• Birinci grupta üç gruptan daha az antibiyotiğe dirençli  
bulunan (Duyarlı)10 şuş, 

• İkinci grupta üç ya da daha fazla antibiyotik grubuna dirençli 
olan ("Multidrug resistant" MDR) 10 suş, 

• Üçüncü grup ise iki ya da daha az grup antibiyotiğe duyarlı 
olan ("Extreme-drug resistant" XDR) 10 suş belirlendi  

 

Goic-Barisic I, Tonkic M. The review of carbapenem resistance in clinical 
isolates of Acinetobacter baumannii, Acta Med Croatica2009;63(4), 285-96. 



  Mikroorganizmaların Tanımlanması 
 

MicroScan Walk Away Neg Combo Panel (Dade Behring, 
West Sacremento, USA) 

API 20 NE (bioMerieux, France) tanımlama kiti ile tür 
düzeyinde tanımlandı  

 



Antibiyotik Duyarlılık Testleri 

Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI) 
önerileri doğrultusunda değerlendirildi 

  



• Tigesiklin duyarlılık sonuçları için CLSI standartlarına göre bir 
değerlendirme kriteri bulunmamaktadır 
 

• Kulah ve ark. tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmada A.baumannii’de 
tigesiklin duyarlılıkları için disk difüzyon yöntemi ile kullanılabilecek 
değerlendirme kriteri olarak önerilen sınır değerler olan ≥17 / ≤13 mm 
referans olarak kullanılmıştır 

 

• Kolistin için ise CLSI (o dönemdeki !)önerileri 
doğrultusunda E test yöntemi ile MİK değerleri 
belirlenmiştir. 

 Kulah C.,Celebi G., Aktas E., Mengeloğlu Z., Comert F., Ankaralı H. Unexpected 
tigecycline resistance among Acinetobacter baumannii isolates: High minor error 

rate by Etest: Journal of chemotherapy 2009; vol. 21-n.4(390-395). 



Galleria mellonella Enfeksiyon  Modeli Çalışması 

• Galleria mellonella  

• Son yıllarda mikroorganizmaların neden oldukları 
enfeksiyonların patogenezinin araştırılmasında, memeli 
modellerinin yanında kullanılan mini modellerden biridir.  

Kalkancı A., Fouad A.A., Erdoğan M., Altay A., Alıẏeva Z., Bozdayi G.,  Çağlar K. 
Bazı bakteri ve mantarların virülansının araştırılmasında Galleria mellonella’nın ıṅ 

vivo model olarak kullanılması. Mikrobiyol Bul 2015; 49(3): 366-376.  
 



Galleria mellonella larvaları  
     Çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim dalı tarafından üretilen G. mellonella larvaları 
kullanıldı.  

     Larvalardan 0.33 gr ağırlığında, krem rengi olan ve yaklaşık 2-3 
cm uzunluğunda olanlar çalışmaya dahil edildi.  

 



   Larvalara enjeksiyon yapılması  
     Bakteri süspansiyonlarından 10 μL’si larvaların sol 

arka ayağına denk gelecek şekilde 0.5 ml’lik 
insülin enjektörü ile enjekte edildi 
– 10 larva ise herhangi bir enjeksiyon yapılmamış sağlıklı 

kontrol, 
– 10 larva serum fizyolojik enjekte edilmis ̧ SF kontrol 

deney grupları olarak ayrıldı. 

     Larvalar 30°C sıcaklıkta 144. saate kadar izlendi 
ve her gün kontrol edilerek ölen larvalar 
(hareketsiz ve kahve renkli) kaydedildi. 

 





   

Biyofilm Oluşturma 
     Stepanovic ve ark., Judith H. Merritt ve ark., Lusia C. S. 

Antunes ve ark. kullandıkları mikroplak yöntemleri modifiye 
edilerek araştırıldı. 

 

 

Stepanovic S, Vukovic D, Dakic I, Savic B, Svabic-Vlahovic M. A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm 
formation. Journal of Microbiological Methods 2000; 40, 175–179.  

Judith H. Merritt, Daniel E. Kadouri, George A. Growing and Analyzing Static Biofilms. O’TooleCurr Protoc Microbiol. 2005; 01: Unit–1B.1. 
doi:10.1002/9780471729259.mc01b01s00.  

Antunes LCS, Imperi F, Carattoli A, Visca P. Deciphering the Multifactorial Nature of Acinetobacter baumannii Pathogenicity.Plos One2011; 
6(8): e22674. doi:10.1371/journal.pone.0022674. 
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 Hareket Testi 
   Suşların hareket özelliği Eijkelkamp ve arkadaşlarının  ve Luisa 

C. S. Antunes ve arkadaşlarının kullandıkları metodlar 
modifiye edilerek araştırıldı.  

Antunes LCS, Imperi F, Carattoli A, Visca P. Deciphering the Multifactorial Nature of 
Acinetobacter baumannii Pathogenicity.Plos One2011; 6(8): e22674. 

doi:10.1371/journal.pone.0022674. 
Eijkelkamp BA, Stroeher UH, Hassan KA, Papadimitrious MS, Paulsen IT, Brow MH. 

Adherence and motility characteristics of clinical Acinetobacter baumannii isolates. 
FEMS Microbiol Lett 2011,323 ,44-51. 

 
 



• “Twitching" (seğirme) hareketi 
• “Swarming" (yayılma) hareketi  

 
• 24. ve 48. saatlerde değerlendirme yapıldı.  

– "Twitching" hareketini değerlendirmek için besiyerinin agar 
kısmı kaldırılarak petri plağı %0.1’lik kristal viyole boyası ile 
30 dk boyunca boyandı ve boyanmış olan halo şeklindeki 
zon çapı değerlendirilerek >10 mm olanlar pozitif olarak 
değerlendirildi 

–  "Swarming" hareketi için besiyeri yüzeyindeki hareket 
değerlendirildi. Zon çapı > 20 mm olanlar pozitif olarak 
değerlendirildi. 

 



Twitching hareketi kristal viyole ile boyanma işlemi 



Serum Direnci 
  

     İnsan serumuna direnç Kim ve ark. tarafından tanımlanan 
protokole göre araştırılmıştır 

Sang Woo Kim, Chul Hee Choi, Dong Chan Moon, Jong Sook Jin, Jung Hwa Lee, Ji-
Hyun Shin, Jung Min Kim, Yoo Chul Lee, Sung Yong Seol, Dong Taek Cho, Je Chul Lee. 

Serum resistance of Acinetobacter baumannii through the binding of factor H to 
outer membrane proteins :FEMS Microbiology Letters 2009; DOI:10.1111/j.1574-

6968.2009.01820. 
 



• Yaşayan bakteri sayısının inokulumun (1x10⁷) yüzde kaçı 
olduğu hesaplandı. 

 



Fosfolipaz C Aktivitesi 
      

     Ekstrasellüler fosfolipaz C aktivitesi 
  Randy M. Berka ve ark. protokolüne uygun olarak çalışılmıştır 

 

Berka RM,Gray G, Vasil M.Studies of PhospholipaseC (Heat-Labile 
Hemolysin) in Pseudomonas aeruginosa: İnfection and immunity 

Dec. 1981; p. 1071-1074 0019-9567/81/121071-04$02.00/0.  



Fosfolipaz C aktivitesi  

Fosfolipaz C aktivitesi  
 (Toplam reaksiyon hacmi / Örnek hacmi) X (Optik dansite / ε)X 10⁶ 
ε : Substratın molar ekstinksiyon katsayısı 



Proteolitik Aktivite 
    Ekstrasellüler proteolitik aktivite değerlendirmesi için 

azoalbumin deneyi kullanılmıştır 

 

Antunes LCS, Imperi F, Carattoli A, Visca P. Deciphering the Multifactorial Nature of 
Acinetobacter baumannii Pathogenicity.Plos One2011; 6(8): e22674. 

doi:10.1371/journal.pone.0022674. 
 



  Siderofor Üretimi 

•     Düşük demir varlığında siderofor üretimiCAS (Chrome 
Azurol S ) deneyi ile fenotipik olarak araştırılmıştır.  
–  Bu yöntemde chrome azurol S (CAS) ve 

hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMA) indikatör 
olarak kullanılmıştır.  

•      CAS /HDTMA ferrik demir ile sıkı bir kompleks 
oluşturmakta ve sonuç olarak mavi bir renk açığa 
çıkmaktadır.  
–  Eğer ortamda siderofor gibi güçlü bir demir şelatörü bulunur 

ve bu kompleksten demiri uzaklaştır ise renk maviden 
turuncuya dönüşmektedir.  

 

Brian C. Louden, Daniel Haarmann, Aaron M. Lynne. Use of Blue Agar CAS Assay for 
Siderophore Detection : Journal of microbiology & biology education, May 2011; p. 

51-53.  



• İzolatlardaki siderofor üretimi Garcia ve ark. tarafından S.maltophilia 
izolatlarındaki siderofor üretiminin değerlendirildiği çalışmaya uygun 
olacak şekilde değerlendirildi. 

• Hazırlanan CAS besiyerlerine bakterilerin iğne öze ile nokta şeklinde 
ekimleri yapıldı, 37 ℃’de 24. ve 48. saatlerde bakterilerin oluşturdukları 
turuncu haloların zon çapları ölçülerek oluşturdukları siderofor üretim 
dereceleri değerlendirildi.  

•  Çalışmada pozitif kontrol olarak A.baumannii ATCC 19606 suşu kullanıldı.  
• Oluşan haloların zon çapları aşağıda belirtilen ölçüm kriterlerine göre 

değerlendirildi. 
  
                    (-)             Turuncu zon oluşumu yok   (Siderofor üretimi yok) 
                    (+)            ≤ 4 mm turuncu zon çapı 
                    (++)         4.5 mm - 11 mm turuncu zon çapı 

 
Garcia CA, De Rossi BP, Alcaraz E, Vay C, Franco M. Siderophores of 

Stenotrophomonas maltophilia: detection and determination of their chemical 
nature: Revisit Argentina de Microbiologia 2012;44:150-154. 

 



İstatistiksel Analiz 

     İstatistiksel değerlendirme SPSS 19.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) programı kullanılarak yapıldı.  



BULGULAR 

• İzolatların elde edildikleri klinik örneklere göre dağılımlarında 
%27 ile en yüksek oranda yara örneği olduğu, bunu sırasıyla 
trakeal aspirat, kan, doku, periton, bronkoalveoler lavaj ve 
balgam örneklerinin takip ettiği görülmüştür. 

 

Klinik örnek Sayı % 
Yara 8 27 

Trakeal aspirat 7 23 

Kan 7 23 

Doku 4 14 

Periton 2 7 

Bronkoalveoler lavaj 1 3 

Balgam 1 3 

A.baumannii izolatlarının izole edildikleri klinik örneklere göre dağılımı 



Çalışmaya alınan izolatların antibiyotik duyarlılıkları 

Tüm  İzolatlar 

(n=30) 

 Grup 1 

(n=10) 

Grup 2  

(n=10) 

      Grup 3  

(n=10) 

 

S% (n) 

 

 I% (n) 

 

R% (n) 

 

S% (n) 

 

I% (n) 

 R% 

(n) S% (n) 

 

 I% (n) 

 

R % (n) 

 S% (n)  

I% (n) 

 

R%  

(n) 

IMP 53 (16)  - 47 (14) 100 (10)  -  - 50 (5)  - 50 (5) 10 (1)  - 90 (9) 

MEM 53 (16)  - 47 (14) 100 (10)  -  - 50 (5)  - 50 (5) 10 (1)  - 90 (9) 

CAZ 27 (8) 10 (3) 63 (19) 80 (8) 20 (2)  - - 10 (1) 90 (9)  -  - 100 (10) 

CRO 23 (7) 7 (2) 70 (21) 70 (7) 20 (2) 10 (1)  -  - 100 (10)  -  - 100 (10) 

CTX 20 (6) 10 (3) 70 (21) 60 (6) 30 (3) 10 (1)  -  - 100 (10)  -  - 100 (10) 

FEP 37 (11) 3 (1) 60 (18) 100 (10)  -  - 10 (1) 10 (1) 80 (8)  -  - 100 (10) 

CIP 37 (11) 7 (2) 56 (17) 100 (10)  -  - 10 (1) 10 (1) 80 (8)  - 10 (1) 90 (9) 

LEV 43 (13) 3 (1) 54 (16) 100 (10)  -  - 30 (3) - 70 (7)  - 10 (1) 90 (9) 

PIP 23 (7) 10 (3) 67 (20) 70 (7) 30 (3)  -  -  - 100 (10)  -  - 100 (10) 

PIP-TAZ 30 (9) 3 (1) 67 (20) 90 (9) 10 (1)  -  -  - 100 (10)  -  - 100 (10) 

SAM 40 (12)  - 60 (18) 100 (10)  -  - 20 (2) - 80 (8)  -  - 100 (10) 

CN 57 (17)  - 43 (13) 100 (10)  -  - 40 (4)  - 60 (6) 30 (3)  - 70 (7) 

TOB 70 (21)  - 30 (9) 100 (10)  -  - 90 (9)  - 10 (1) 20 (2)  - 80 (8) 

AK 57 (17)  - 43 (13) 100 (10)  -  - 50 (5) - 50 (5) 20 (2)  - 80 (8) 

TGC 60 (18) 23 (7) 17 (5) 100 (10)  -  - 80 (8) 20 (2) -  - 50 (5) 50 (5) 

CO 87 (26)  - 13 (4)  100 (10)  -  - 100 

(10) 

 -  - 60 (6)  - 40 (4) 

D 63(19) 3(1) 33(10) 90 (9) 10 (1)  - 90 (9)  -  10 (1) 10 (1)  - 90 (9) 

SXT 66 (20) 7 (2) 27 (8) 90 (9)  - 10 (1) 60 (6) 10 (1) 30 (3) 50 (5) 10 (1) 40 (4) 

TE 43 (13)  - 57 (17) 90 (9)  - 10 (1) 40 (4) - 60 (6)  -  - 100 (10) 



Galleria mellonella Enfeksiyon Modeli 
• Larvalar 12 saat aralıklarla 144 saat boyunca değerlendirilmiştir.  

 
İlk 24 saatlik değerlendirmede 
•  birinci gruptaki larvaların ortalama %58’inin,  
• ikinci gruptaki larvaların ortalama %62’sinin, 
•  üçüncü gruptaki larvaların %44’ünün öldükleri tespit edilmiştir.  

 
Duyarlı izolatlardan oluşan birinci grup ile çok ilaca dirençli izolatlardan oluşan ikinci 
grubun larvalar üzerindeki mortalite hızlarının birbirine yakın düzeylerde , 
 ekstrem dirençli izolatlardan oluşan üçüncü grubun mortalite hızının ise diğer iki 
gruptan düşük olduğu tespit edilmiştir. 
 
•  İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde üçüncü gruptaki izolatların mortalite hızının 

24. - 96. saatler arasında ikinci gruptan anlamlı olarak düşük olduğu tespit 
edilmiştir (p<0.05). 

•  Diğer saatlerde ise fark bulunamamıştır.  
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Ellenmemiş

A.baumannii ile enfekte edilen larvaların yaşam eğrileri 



Canlı kalan larva ortalaması  (mortalite oranı, %)* 

Deney Saati         1. Grup 

            n=4                 

 2. Grup 

n=8 

 3. Grup 

n=10 

6. 4.75 (21) 7.00 (18) 8.10 (19) 

12. 4.25 (29) 6.50 (24) 7.80 (22) 

24. 2.50 (58) 3.25 (62) 5.60 (44) 

36. 2.25 (62) 3.13 (63) 5.60 (44) 

48. 2.25 (62) 2.75 (68) 5.20 (48) 

60. 2.25 (62) 2.50 (71) 5.00 (50) 

72. 2.00 (67) 2.38 (72) 5.00 (50) 

84. 1.75 (71) 2.13 (75) 4.40 (56) 

96. 1.75 (71) 2.00 (76) 4.30 (57) 

108. 1.75 (71) 2.00 (76) 3.50 (65) 

120. 1.75 (71) 1.63 (81) 3.50 (65) 

132. 1.75 (71) 1.63 (81) 2.60 (74) 

144. 0.50 (92) 0.63 (93) 1.40 (86) 

A.baumannii izolatları ile oluşturulan enfeksiyon modelinde deney saatlerine  göre canlı kalan larva sayısı ve mortalite oranları 

*Birinci gruptan 4 izolat ile çalışılarak, her izolat için 6 adet larvaya enjeksiyon yapılmıştır, ikinci gruptaki 10 izolatın 8 

tanesi ile çalışılarak üç izolat için 6 adet larvaya, 5 izolat için ise 10 adet larvaya enjeksiyon yapılmıştır, üçüncü 
gruptaki 10 izolatın hepsi çalışılarak her izolat için 10 larvaya enjeksiyon yapılmıştır. 

 



Galleria mellonella larvaları.  
Sağlıklı larvalar açık renkli, enfektif larvalar koyu renkli görünmektedir. 



 Biyofilm Oluşumu 
• Tüm izolatların biyofilm oluşturma yetenekleri olduğu gözlenmiştir. 

• Güçlü biyofilm oluşturma yeteneği olan 8 izolatın 6 tanesinin birinci 
grupta yer aldığı tespit edilmiştir.  

 

– Birinci grupta yer alan duyarlı izolatların biyofilm oluşturma yeteneğinin 
diğer gruplardaki dirençli izolatlara oranla daha yüksek olduğu 

  

– MDR ve XDR izolatlarının yer aldıkları ikinci ve üçüncü gruplarda biyofilm 
oluşumunun orta ve zayıf düzeylerde oldukları tespit edilmiştir 
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Biyofilm oluşumu 
1. Grup 

DUYARLI 

n=10 

2. Grup 

MDR  

n=10 

3. Grup 

XDR  

n=10 

 
p 

Sayı % Sayı % Sayı % 

0.084 

Zayıf 
1 10 5 50 5 50 

Orta 
3 30 4 40 4 40 

Güçlü 
6 60 1 10 1 10 

Biyofilm oluşum derecesinin gruplar arasındaki dağılımı 



Hareket  
• 30 izolatın hiçbirinde twitching yeteneği olmadığı tespit 

edilmiştir.  

• Swarming hareketinin ise sadece 2 suşta pozitif olduğu tespit 
edilmiştir.  

• Swarming hareket yeteneği olan izolatların birisinin ikinci grupta diğerinin ise 
üçüncü grupta olduğu tespit edilmiştir. 

 

 



Swarming hareket yeteneği olmayan 4 suş  Sol alttaki suş swarming pozitif 



 Serum Direnci 
– Normal insan serumuna olan direncin araştırılmasında, 

sadece bir izolatın (MDR) serum direncinin %90’ının 
üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

 

– Birinci grupta yer alan duyarlı izolatların direncinin diğer 
gruplardaki dirençli izolatlara oranla daha yüksek olduğu 

  
– MDR ve XDR izolatlarının serum direncinin orta ve zayıf 

düzeylerde oldukları tespit edilmiştir 

  

 



Normal ve inaktif serum direncinin gruplar arası dağılımı 

Serum Direnci  

 Ort ± Std.dev. 

(% min-%max) 

p 

İnaktif Serum Direnci Ort 

± Std.dev. 

(%min-%max) 

 
P 

1. Grup(Duyarlı) 

n=10 

36.8 ± 15.0 

(0.01 - 59) 

0.011 

96.1 ± 13.2 

(80-120) 

0.231 

2.    Grup (MDR) 

n=10 

63.5 ± 18.7 

(0.001 - 94) 

96.0 ± 9.4 

(0.28 - 118) 

3. Grup (XDR) 

n=10  

 

58.1± 14.1 

(35 - 76) 

104.3 ± 18.3 

(68 -131) 

Ort: Ortalama,  min: Minimum değer,Std. dev.:Standart deviasyon , max:Maksimum değer 

n: Grupta bulunan izolat sayısı 



Proteolitik Aktivite  
• Tüm izolatlarda proteolitik aktivite pozitif tespit edilmiştir. 

• Üç grup arasında proteolitik aktivite düzeyleri açısından 
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). 

 



Siderofor Üretimi 
• Siderofor üretimi tüm izolatlarda pozitif olarak tespit 

edilmiştir.  

 

• Üç grup arasında siderofor üretimi açısından anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (p>0.05). 

 



CAS agarda siderofor üretimi 



SONUÇ 

• Tüm izolatlarda biyofilm oluşturma, fosfolipaz C 
aktivitesi,  proteolitik aktivite ve  siderofor üretimi 
saptanmıştır 

  

•  Duyarlı, çoğul ve ekstrem dirençli bakteri gruplarına göre 
sonuçlar karşılaştırıldığında 
–  sadece normal serum direnci açısından anlamlı fark bulunmuş  

–  duyarlı grupta serum direncinin daha düşük düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. 

•  Ekstrem ilaç direnci bulunan üçüncü gruptaki izolatların ise 
enfeksiyon modelinde daha düşük virülans gösterdikleri 
görülmüştür.  



• Çalışmamızda araştırılan virülans faktörlerinin hiçbirisinin 
bakterinin patojenik başarısından tek başına sorumlu olmadığı 
tespit edilmiştir. 

 

• Bu durum A.baumannii’nin virulansında multifaktöryel ve 
kombine bir stratejinin rol oynadığını düşündürmektedir 

•   

• Bakteri insan konağına adaptasyon sağlamak için muhtemelen 
virulans ve direnç faktörlerinin farklı kombinasyonlarını 
kullanmaktadır  



• A.baumannii’nin önemli bir insan patojeni haline gelmesine 
yol açan bu evrimsel süreci tam olarak anlayabilmek için, 
virulans faktörlerinin rolleri daha fazla çalışmalar yapılarak 
aydınlatılmalıdır 

 




