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▪ Gram negatif basil
▪ Küçük, kıvrık, spiral, S harfi şeklinde
▪ Hareketli 
▪ Oksidaz ve katalaz (+)
▪ Mikroaerofilik

Skirrow Agar
Butzler Agar

CAMPYLOBACTER 

Charcoal Cephoperazone
Deoxycholate Agar (CCDA) 

Selektif besiyerleri



→Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

en sık gastroenterit nedenlerinden 
(Bakteriyel enfeksiyöz nedenler arasında 1.sırada)

→Bilinen yaklaşık 38 türü var 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/browser/wwwtax.cgi)

CAMPYLOBACTER

Klinik (Gastroenterit) önemi olan 
Campylobacter türleri: 

Campylobacter jejuni
Campylobacter coli

Campylobacter lari
Campylobacter upsaliensis

(en sık)



!
CAMPYLOBACTER



CAMPYLOBACTER

Campylobacter kaynaklı
gastroenteritler

▪ Kanlı dışkı, yüksek ateş
▪ Uzamış hastalık tablosu >1 hf’dan uzun 

süren semptomlar (kronik ve rekürren

Campylobacter enfeksiyonları)
▪ Yenidoğanlar, hamileler
▪ Sistemik enfeksiyonlar 
▪ Bağışıklığı baskılanmış hastalar

Antibiyotik 
tedavisi 

gerektirir

Genellikle hafif seyirli ve kendini 
sınırlayan enfeksiyonlardır

!



Giderek artan direnç → Günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu!

Kullanılan antibiyotikler (Gastroenterit):

➢Makrolidler→ Eritromisin, klaritromisin,azitromisin
➢Florokinolonlar→Siprofloksasin
➢Tetrasiklinler→Tetrasiklin, doksisiklin

CAMPYLOBACTER - Antibiyoterapi

İntrinsik Direnç:

▪ Penisilinler 
▪ Sefalosporinler
▪ TMP-SMX 

Murray P, Rosenthal K, Pfaller M.  Medical Microbiology, 8. baskı, s.146, Elsevier, Philadelphia (2016)



Florokinolonlar →Hayvancılıkta kullanımı → dirençte
(büyüme faktörü veya tedavi amaçlı olarak)

Asya ve Afrika’da yaygın hale geldi
ABD ve Kanada'da suşların %19-47'si siprofloksasine dirençli

Florokinolonların besi hayvanlarında kullanımının yasaklandığı 
veya az kullanıldığı ülkelerde ise prevalans düşük ! (Avrupa)

CAMPYLOBACTER – Antibiyoterapide Direnç 

Tetrasiklin direnci  oldukça yüksek
*ABD'de %46 ,Fransa’da %31 ,Almanya’da %41.9 ,Japonya'da % 69

Eritromisin direnci:

(C. jejuni, C.coli )

*Avrupa, Asya, Avustralya’da
*ABD ve Kanada’da %10



CAMPYLOBACTER – Antibiyoterapide Direnç 

1. Hedef Enzimde Yapısal Değişim→
gyrA geninin QRDR (Quinolone

Resistance Determining Region)
bölgesinde nokta mutasyonu
→En sık Thr-86-Ile (C257T)

2. İlaç Geçirgenliğindeki Değişimler 
(porin kaybı,aktif pompa sitemi) 
→ CmeABC

1.Ribozomal korunma proteinlerinde 
değişiklik → tetO geni ribozomal A bölgesine 

bağlanarak ribozomları koruma altına alır. Esas olarak 

aktarılabilir plazmitler üzerinde kodlanmaktadır; 
kromozomda da kodlanabilir.

2.Eflüks pompa sistemi

Florokinolon Direnci: Tetrasiklin Direnci:



CAMPYLOBACTER – Antimikrobiyobiyal Duyarlılık 

Uzman kuralları:
*Tetrasiklin duyarlılığı doksisiklin için kullanılabilir.
*Eritromisin duyarlılığı azitromisin ve klaritromisin duyarlılıkları için kullanılabilir.



"Nadir izole edilen veya güç üreyen 
bakteriler için antimikrobiyal dilüsyon ve 

disk duyarlılık testleri" 
▪ M45-A  - 2006
▪ M45-A2 - 2011
▪ M45-A3 - 2016  

CAMPYLOBACTER - Antimikrobiyobiyal Duyarlılık 

Sadece 
MİK



Besiyeri
Disk difüzyon testi:

▪ MHA + %5 koyun kanı  
(CLSI)

▪ MHA + 5% defibrize at kanı 
+ 20 mg/L β-NAD (MH-F) 
(EUCAST )

Mikroaerofilik ortam 
(%10 CO2 , %5 O2 ve %85 N2 ) 

36-37oC’de 48 saat veya
42oC’de 24 saat

0.5 McFarlandİnokülüm

İnkübasyon

Mikrodilüsyon yöntemi:
▪ Mueller-Hinton buyyon

+ %5 lize at kanı (CLSI)

▪ Mueller-Hinton buyyon
+ %5 lize at kanı + 
20mg/L β-NAD (MH-F 
sıvı besiyeri) (EUCAST)
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SIKLIKLA REZERVUARLAR:
▪ Kümes hayvanları (ana rezervuarlar)
▪ Sığırlar
▪ Çevre (sular, diğer çiftlik hayvanlar)

(Whiley ve ark.2013)

▪ Her yıl Avrupa’da 23 milyon insan besin ilişkili 
hastalığa yakalanıyor (WHO-2019).

▪ Kanada’da tanısı konulamayan 450/100 000 (Thomas 

ve ark. 2013).

→Çoğu sporadik vaka (Silva ve ark. 2011) ancak zaman 
zaman küçük salgınlar(Inglis ve ark.2019; Joensen ve ark. 2018 ) 

GİRİŞ

BULAŞMA YOLU:
▪ Az pişmiş kümes hayvanlarının işlenmesi ve /veya tüketilmesi→ Temel bulaş  

(Skarp ve ark. 2016) 

▪ Pastörize edilmemiş süt ve kaynatılmamış durgun yüzey sularının tüketimi
(Clark ve ark. 2003; Pintar ve ark. 2017) 

Campylobacter’in epidemiyolojisinin daha derin araştırılma ihtiyacı!



Önemli bir halk sağlığı sorunu!GİRİŞ:
C. jejuni'nin sığırlar yoluyla insanlara bulaşta önemli bir rezervuar olabilecekleri 

belirtilmektedir. Ancak bu bulaşın etin tüketimi yoluyla geçtiği şüphelidir.





➢İshalli kişilerden izole edilen C. jejuni suşlarında antibiyotik 
direnç oranlarını incelemek

➢Campylobacter için potansiyel kaynakları (rezervuarları) 
belirlemek

Çalışmanın Amacı:



GİRİŞ:

I. Kanada Güneybatı Alberta’da (South West Alberta) yaşayan
ishalli hastalardan izole edilen C. jejuni’lerdeki antibiyotiklere
direnç oranlarını belirlemek

II. Direnç genetiğini belirlemek
III. C. jejuni izolatlarının subtiplerini belirlemek
IV. Direnç gelişiminde yurt içi-yurt dışı kaynaklı enfeksiyonları

belirlemek
V. Dirençli suşlar için olası rezervuarları belirlemek

Hedefler:



GEREÇ VE YÖNTEM:

South West Alberta-SWA (Kanada)

Çalışma Lokasyonu Seçimi

▪ Bölgedeki  kampilobakteriyoz oranı
▪ Kırsal nüfus yoğunluğu
▪ ≈180.994 kişilik nüfus (orta yoğunluk)
▪ Bölgedeki tek tanı merkezi 
→İzolatların daha kolay edinimi

▪ Hayvancılıkla uğraş (2,7 milyon kümes 
hayvanı, ≈0,39 milyon domuz ve ≈1,1 

milyon sığır )
▪ Tek su havzası varlığı
▪ Bölgede Campylobacter konulu 

yapılmış yoğun çalışmalar



GEREÇ VE YÖNTEM:

2004-2018 
1291 diyareli hastadan izole edilen 

Chinook Regional Hospital (CRH)‘dan 

Aktarılan bilgiler → İzolatlar
İzolatların nasıl tanımlandığı  
İzolasyon yılı

Yurt içi-yurt dışı→ Geriye dönük görüş

Agriculture and Agri-Food 
Canada (AAFC)

Lethbridge Research and 
Development Centre (LRDC) 



Campylobacter
İdentifikasyonlarının

Doğrulanması

•Hippurat hidrolizi yapıldı.

•Cins ve tür düzeyinde tanımlandı (PCR).
Campylobacter cinsi (16S rRNA),
C. jejuni (hipO ve ipxA genleri),
C. coli (16S rRNA)

•Sekanslama yapıldı. 16S rRNA ve cpn60
genleri sekanslandı ve sekanslar, BlastN kullanılarak
GenBank (Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi,
Bethesda, Maryland) ile karşılaştırıldı.

Campylobacter İzolasyonları

Örnekler CRH’ye gelir gelmez işlendi. 
▪ Campy CVA agar (BD, Oakville, Ontario)

▪ 42⁰C’de %10 CO2, %10 H2, %80 N2

atmosferde

▪ Campylobacter morfolojisindeki 
üremeler→VITEK®  (bioMérieux Inc. Canada, 

St-Laurent, Quebec)

-80 ⁰C’de CRH de donduruldu ve AAFC’ye
gönderildi.

GEREÇ VE YÖNTEM:



Karşılaştırmalı Genomik Parmak İzi

Tüm C. jejuni izolatları → “40 locus comparative genomic fingerprinting” 40 
lokus karşılaştırmalı genomik parmak izi (CGF40)  yöntemi ile belirlendi.

(Taboada et al. 2012)

BioCalculator version 3.2 software (Qiagen Inc.) ile görselleştirildi. 

GEREÇ VE YÖNTEM:



Siprofloksasin,
Kloramfenikol,
Klindamisin, 
Eritromisin,
Gentamisin,
Nalidiksik asit,
Tetrasiklin

→ Mueller-Hinton agar
→ 48 saat 37 °C’de mikroaerofilik ortamda

CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute 2006 Kriterlerine göre 

agar dilüsyon yöntemi ile, MİK değerleri 
belirlendi.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Antimikrobiyal Duyarlılıklar:



Tetrasikline dirençli olmayan 21 C. jejuni
suşu negatif kontrol olarak kullanıldı. 

GEREÇ VE YÖNTEM:

Tetrasiklin Direnç Genetiği:

Tetrasikline dirençli rastgele seçilmiş 
692 C. jejuni suşu → PCR

tetB, tetC, tetL, tetM, tetO, tetQ, tetW

Florokinolon Direnç Genetiği:

gyrA genleri hedef alındı (Jesse ve ark. 2006). 

Sekans dizilemesi ve analizi aminoasit 
değişikliği ile sonuçlanabilecek (Thr86Ile

gibi), tek nükleotit polimorfizmlerini
(single nucleotide polymorphisms-SNPs)

de içerecek şekilde yapıldı.

Nalidiksik asit veya siprofloksasine dirençli 
olmayan C. jejuni suşlarından rastgele 

seçilenler negatif kontrol olarak kullanıldı. 



*Statistical Analyses Software (SAS; Cary, North Carolina)’de Fisher exact test → Dirençli 
C.  jejuni prevalansında zamanla ortaya çıkan değişimler 

*The Dynamic Fit Wizard of SigmaPlot → Direnç prevalansı ve yıl arasındaki lineer ilişki 
analiz edildi ve görselleştirildi

*CGF (comparative genomic fingerprinting), UPGMA , Bionumerics (version 6.6, Applied 
Maths, Austin, Texas)→ Dirençli ve duyarlı C. jejuni suşlarının subtipleri, kümelenmeleri 

*Venn Diagramları → Siprofloksasin, nalidiksik asit ve tetrasikline dirençli subtiplerin
gösterimi

*Shannon Diversity Index → Genel çeşitlilik indeksi 

*Minimal Spanning Tree→ En küçük yol ağacı, durumlar arasında en kısa bağlantı yollarını 
belirlemede

*Hutcheson testi →Subtipler arasındaki farklılığın anlamlılığını test etmede kullanıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM-Veri Analizi



Siprofloksasine dirençli olan bütün Campylobacter suşları→
Kanada Campylobacter Karşılaştırmalı Genomik Parmak İzi Veritabanı (C3GFdb) 

ile karşılaştırıldı .

primer -rezervuar ilişkisi         izolasyonların coğrafi dağılımı ve sıklığı 

GEREÇ VE YÖNTEM:

Bu bilgi bankasında:  

▪ İnsanlardan 4700 izolat, 
▪ Sığırlardan 6000 izolat, 
▪ Kümes hayvanlarından 7200 izolat, 
▪ Sudan 4300  izolat
▪ Diğer kaynaklar (örn. domuz, diğer çeşitli çiftlik 

hayvanları, yabani kuşlar, yabani hayvanlar) 3400 izolat

Enfeksiyonların yurt içi/yurt dışı 
kaynaklı olduğu (turist ishali) halk 

sağlığı çalışanları tarafından hastalarla 
yapılan takip görüşmeleri ile belirlendi.



2004- 2018→ 1354 Campylobacter cinsi

C. jejuni (n=1291;% 95.3)
C. coli (n=57; % 4.2)
C. lari (n=3; %0.2)
C. fetus (n=1;%0.1)
C. subantarcticus (n=1; %0.1) 
C. upsaliensis (n=1; %0.1). 

SONUÇLAR:

1.

C. jejuni, GB Alberta'daki ishalli kişilerin dışkılarından en 
sık izole edilen tür oldu.

C. jejuni ile enfekte olan 
yıllık ortalama insan sayısı 

→86 (± 3.4)
(%0,05)



Sonuçlar:SONUÇLAR: TETRASİKLİN

2.

Tetrasikline dirençli olup; 
klindamisin, kloramfenikol, eritromisin veya gentamisine

dirençli olmayan C. jejuni izolatları yaygın bulundu.

→2012: % 41.6  
→2016: % 65.1

TETRASİKLİN DİRENÇ PREVALANSININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ



Sonuçlar:SONUÇLAR: TETRASİKLİN

Yüksek 
MİK’lerde artan 

trend!

Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve gentamisine karşı yıllık direnç 
oranları, inceleme dönemi boyunca düşük (≤% 4,8) kalmıştır.



Tetrasiklin direnç oranları inceleme süresi boyunca kayda değer ölçüde değişmese de, 

2009'dan sonra MİK ≥128 µg /mL olan izolatlarda artış gözlemlendi. 

Sonuçlar:SONUÇLAR:TETRASİKLİN

TETRASİKLİN MİK DEĞERLERİNİN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ



Tetrasikline dirençli izolatların çoğu (% 96,2)
tetO direnç geni (+)

Dirençli izolatlarda
tetB, tetC, tetL, tetM, 

tetQ, tetW
genleri (-)

Sonuçlar:SONUÇLAR: TETRASİKLİN



Sonuçlar:SONUÇLAR: KİNOLON

3.

İnceleme süresi boyunca C. jejuni'de siprofloksasin ve 
nalidiksik asite direnç artışı izlendi.

Siprofloksasin direnci
▪ 2004: % 2.6'ten

2018: % 23.9'a yükseldi
( 10 kat artış)

▪ 2016: maks. direnç yaygınlığı % 
28.9'du. 

Nalidiksik asit direnci
▪ 2004: %5.6
▪ 2018: %23.8



Sonuçlar:SONUÇLAR:KİNOLON

4.

Siprofloksasin direncinde gözlenen artış yurt içi 
(domestik) kaynaklı enfeksiyonlara bağlandı.



▪ 165 siprofloksasin dirençli C. jejuni izolatı
▪ 155’inde (%93.9) gyr A geninde a.a. değişikliğine yol 

açan (Thr 86 Ile)  C257T mutasyonu görülmüştür.

C257T mutasyonunu taşımayan dirençli 10 C. jejuni izolatı, 
gyrA genindeki farklı SNP mutasyonları taşımaktaydı.

Sonuçlar:SONUÇLAR:KİNOLON

5.

C. jejuni’deki siprofloksasin direnci 
gyrA genindeki SNP (single-nucleotide polymorphism) 

ilişkili bulunmuştur.



Sonuçlar:SONUÇLAR:KİNOLON

▪ Thr86Ile mutasyonu (+) suşların tamamı→ nalidiksik aside de dirençli

▪ GyrA geninde Thr86Ile mutasyonu olmayan dirençli suşlarda plazmid aracılı 
direnç (PMQR) bakılmış ancak saptanmamıştır. 

▪ Sadece 2006’da insan dışkısından izole edilen bir suşta eflüks pompa direnç 
mekanizmasının belirteci olan cmeABC operonunda mutasyon saptanmıştır.

Thr86Ile

Gyr A genindeki SNP sayısı ile subtipler
arasında bir ilişki bulunamamıştır. 



Sonuçlar:SONUÇLAR:

6.
İshalli hastaların dışkılarından izole edilen C. jejuni
suşlarında  oranda genotipik çeşitlilik gözlendi. 

Tüm C. jejuni izolatları
CGF40 ile 

genotiplendirildi.

C3GFdb veri bankasındaki 
genotipik verilerle 

karşılaştırıldı.



İzolatlar arasında genotipik varyasyon gözlendi.

İzolatların
siprofloksasin

direncini gösteren 
alt tipleri 

Turuncu vurgu →sığır rezervuarları ile ilişkili
Mavi vurgu → sığır ve tavuk rezervuarları
Yeşil vurgu →turist ishali ile ilişkili

çiftlik hayvanları ile  ilişkili- domestik                               
y    yurt dışı kaynaklı



İzolatların % 20’sini 4 belirgin CGF 
subtipi oluşturdu

0044.003.001
0169.001.002 
0269.004.001 
0695.006.001

En sık sığırlarla ilişkili subtipler

Sığırlar Kanada’da 1.sıradaki 
rezervuarlar

Sonuçlar:SONUÇLAR:



c

c

Sonuçlar:SONUÇLAR:

Hastalardan izole edilen C. jejuni izolatlarının siprofloksasine dirençli  subtiplerinin -
rezervuarlardan izole edilen C. jejuni subtipleri ile karşılaştırımış

Dominant subtiplerin en sık eşleştiği 
rezervuar→sığırlar

İzolatlar içerisinde dominant 
bulunan subtipler



7.

Siprofloksasine dirençli izolatlar içeren C. jejuni subtipleri

nalidiksik asit ve tetrasikline dirençli izolatlardan daha az çeşitlilik gösterdi.

SONUÇLAR:

Belli subtiplerde siprofloksasin direnci daha fazla!



Tetrasikline
dirençli izolatlar

Daha yaygın 
kümelenme

Siprofloksasine
dirençli izolatlar

10 kümelenme

Dirençli Subtip Kümelenmeleri



Siprofloksasine
dirençli izolatlar

10 kümelenme

Nalidiksik asite
dirençli izolatlar

Siprofloksasin ile 
benzer kümelenme

Dirençli Subtip Kümelenmeleri



SONUÇLAR:

8.

Siprofloksasine dirençli C. jejuni izolatlarının çoğu, 
Kanada'da endemik olan subtiplerle uygun bulundu.

Bu izolatlar da yurt içindeki sığır rezervuarları ile 
ilişkilendirilmiştir.

Bulunan subtipler arasında tavuklarla da 
uyumlu olanlar olmakla birlikte, bu subtipler

daha çok sığırlarla ilişkili bulunmuştur.

Ana rezervuar sığır → tavuk → insan



▪ Tetrasiklin direnci yüksek seyretmeye devam 
etmekle birikte MİK’lerde artış saptanmıştır.

▪ Siprofloksasin direnci, belli C. jejuni subtiplerinde
daha yaygın bulunmuştur.

▪ Siprofloksasin direnci, nalidiksik asit direnci ile 
benzer artış paternine sahip bulunmuştur.

▪ Ana rezervuar sığır → tavuk → insan

Sonuç olarak;



Bu çalışmada; 
▪ Antibiyotik dirençlerindeki değişiklikler izlenmiştir.
▪ Dirençli bulunan C. jejuni izolatları için muhtemel kaynaklar ve   

rezervuarları belirlemek hedeflenmiştir.
▪ Potansiyel bulaşma mekanizmaları hakkında bilgi toplamak için 

“agroecosystem yaklaşım modeli” uygulanmıştır.

TARTIŞMA:

Agroecosytem: Güvenilir ve besleyici gıdaların doğa 
dostu yöntemlerle üretilip herkese ulaşabilmesi



TARTIŞMA:

2004'ten 2018'e kadar incelenen  ≈1300 ishalli kişiden izole edilen 
C. jejuni izolatlarında kloramfenikol, klindamisin, eritromisin ve 

gentamisine direnç prevalansı sürekli olarak <% 5 idi. 

YIL ARALIĞI İZOLAT SAYILARI REFERANS

1999-2002 203 Gibreel ve ark. 2004

1999-2006 1200 Otto ve ark. 2019

2002-2004 121 Deckert ve ark. 2013

2011-2013 135 Riley ve ark. 2015

1998-2001 245 Gaudreau ve Gilbert
2003

2002-2013 440 Gaudreau ve ark. 2014

Kuzey Alberta’da
yapılan çalışmalar 
Benzer sonuçlar

Ontario’da (Güneydoğu 
Kanada) yapılan 

çalışmalar,
Benzer sonuçlar

Quebec (Güneydoğu 
Kanada)yapılan 

çalışmalar
Benzer sonuçlar



TARTIŞMA:

Tetrasikline direnç prevalansı sürekli olarak yüksek kaldı ve 
% 42 ile % 65 arasında değiştiği gözlemlendi.

ÇALIŞMA YERİ YIL REFERANS

Alberta 2004 Gibreel et al. 2004

Kanada 2019 Otto et al. 2019

Bu çalışmadaki tetrasiklin direnç oranları ile uyumlu



Florokinolonlar, direnç gelişiminin bir sonucu olarak makrolidlere ikincil bir tedavi 
seçeneği olarak kabul edilmelerine rağmen, kampilobakteriyozu tedavi etmek için İLK 

birinci sırada kullanılan antibiyotiklerdir (Platts-Mills ve ark. 2020). 

Siprofloksasine direnç oranlarının, 
GB Alberta’ daki inceleme dönemi boyunca belirgin bir şekilde arttığı gözlemlendi.

Direnç oranları:
2004-2008'de % 8 

2016'da %29  (maksimum düzey)

1999-2006
%13-%16 siprofloksasin direnci 

(Otto ve ark. 2019)

2004-2008 (%8)→ 2016’da 
maksimum direnç (%29 )

(Bu çalışma)

TARTIŞMA:



ABD’de kümes hayvanlarında florokinolon kullanımı 2005’te 
yasaklanmıştı,ancak kümes hayvanları kaynaklı C. jejuni’lerdeki florokinolon

dirençli suşlarının oranı kayda değer bir azalma göstermedi (Whitehouse et al. 2018)

Kanada’da kümeslerde florokinolon kullanımı veteriner reçetesi ile ancak 
terapötik amaçlı kullanılabilecek şekilde sınırlandırılmıştır. 

(ChickenFarmersofCanada;https://www.chickenfarmers.ca/faq/arecategory-1-antibiotics-completely)

Aralık 2018'den önce, sığırlarının yemlerinde düşük dozlarda tetrasiklin ve 
makrolitler de dahil olmak üzere antimikrobiyal ajanların sürekli 

uygulanmasına (büyüme faktörü olarak) izin veriliyordu (Kanada Halk Sağlığı Ajansı 

2019). 

Şu anda Kanada'daki sığırlara florokinolon verilmesi sığırlardaki bir solunum 
yolu hastalığına karşı kısa süreli terapötik uygulama ile sınırlıdır (Plumb 2011).

Artan bu direnç oranlarının önüne geçebilmek için… ?

TARTIŞMA:TARTIŞMA:



Nalidiksik asit direnç oranları, C. jejuni izolatlarında siprofloksasine direnç 

oranlarından biraz daha yüksekti; ancak direnç artış eğilimleri iki ajan arasında 
benzerdi. Bu durum, ABD'deki gözlemlerle de tutarlıdır (Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri 2020).

TARTIŞMA:

GB Alberta'da siprofloksasin ve nalidiksik aside dirençli olan C. jejuni izolatlarının çoğu         
(% 94),  gyrA kromozomal geni içinde bir C257T SNP içeriyordu. 

Önceki araştırmalarda da C257T SNP ve florokinolon direnci arasında benzer bir 

korelasyon gözlemlenmiştir ve bu polimorfizmin varlığı, genomik bilgiden fenotipik
direnci tahmin etmek için kullanılabilmektedir (Zhao ve diğerleri 2016). 

Mutasyon varlığı→ direnç göstergesi



GB Alberta'daki ishalli kişilerden elde edilen siprofloksasin dirençli C. jejuni
izolatları arasında yaygın olan subtiplerin çoğu, sığırlar ile ilişkili bulunmuştur.

TARTIŞMA:

Sığırlar, klinikte anlamlı bulunan C. jejuni subtipleri ile  kolonizedir. 
Inglis, G.D. ve ark, Appl. Environ. Microbiol.2020;86(6)

Bu bakterileri devamlı olarak dışkıları ile etrafa yayarlar.
Inglis, G.D ve ark, Appl. Environ. Microbiol.2020;8:23

Bu senaryoya göre;

*Sığırlar C. jejuni'nin belli subtiplerinin birincil rezervuarı 
iken, onlardan kümes hayvanlarına ve onlardan da tüketim 

yoluyla insanlara geçiş olacaktır. 



TARTIŞMA:

Bu bağlamda;
▪ Direnç geliştirme mekanizmalarını aydınlatmak,
▪ Bulaşma risklerini tespit etmek, 
▪ Yeni tanı yöntemleri geliştirmek (yüksek riskli subtipler için),
▪ Ana aktarım mekanizmalarını belirlemek için 

→ Subtiplerin büyük ölçekli tüm genom dizilimini uygulamak ve 
ileri çalışmaları gerektirmektedir



▪ Siprofloksasin direnci giderek artış göstermektedir.

▪ Tetrasiklin direnci yüksek kalmaya devam etmektedir.

▪ Eritromisin için hala düşük direnç varlığı bulunmaktadır.

▪ Subtiplendirme çalışmaları → Mutasyon → Direnç varlığı

gösterimi→ Antibiyogram

▪ Mutasyon sayıları çok yüksek?→ Hepsini göstermek güç?

Kültür hala önemini korumakta!

TARTIŞMA:



Dinlediğiniz için teşekkür ederim…                 

Sunan: Dr. İlvana Çaklovica
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji  

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

MAKALE SAATİ

26.05.2021


