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GİRİŞ
 Çoklu dirençli A. baumannii, hastane kaynaklı

enfeksiyonlarda önemli bir sorundur.
 Bu enfeksiyonların tedavisinde kolistin ve

tigesiklin tercih  edilmektedir.
 Son yıllarda tigesikline dirençli Acinetobacter

baumannii suşları bildirilmektedir.
 Tigesiklin direncine AcrAB  efflux pompaları yol

açmaktadır
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AMAÇ

 Hastanemizde A. baumannii enfeksiyonu tanısı
konulan ve tigesiklin ile tedavide güçlük
yaşandığı bildirilen hastalardan izole edilip
tigesiklin direnci saptanan A. baumannii suşları
arasındaki klonal yakınlığın araştırılması
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GEREÇ ve YÖNTEM

 Ocak 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasında 72
hastaya ait farklı klinik örneklerden izole edilen
tigesikline dirençli 75 A. baumannii suşu

 Tanımlama
 Phoenix (Becton-Dickinson, ABD)
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GEREÇ ve YÖNTEM
 Duyarlılık testi→MHA (Difco, ABD) ( 4 mm

kalınlıkta, kuru)
 tigesiklin(15μg) diski (Jones RN kriterleri)
 ≤12 - ≥16

 E-Test (US Food and Drug Administration sınır
değerlerine göre)
 2-8 µg/ml → orta duyarlı
 ≥8 µg/ml → dirençli
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GEREÇ ve YÖNTEM
 Klonal yakınlıklarının belirlenmesi için rep-PCR
(DiversiLab, Biomerieux, Fransa) yöntemi

kullanıldı.
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BULGULAR-1
BÖLÜM SAYI %
Dahiliye YBÜ 36 48

Cerrahi YBÜ 19 25.3

Dahili klinikler 8 10.6Dahili klinikler 8 10.6

Koroner YBÜ 5 6.6

Enfeksiyon Hastalıkları 4 5.3

Ortopedi servis 2 2.6

Pediatri YBÜ 1 1.3



BULGULAR-2

 Suşların
tamamının
MIK değeri
≥2 µg/ml
 Disk

difüzyonla
zon çapı
14-16 mm
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BULGULAR-3

 75 suşta 4 farklı klon
 D klonunda 1 suş
 Suşların 68 (%90.6)’ i A klonunda,
 4 (%5.3)’ ü B klonunda,
 2 (%2.6)’ si C klonunda.
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SCATTERGRAM



DENDROGRAM



SONUÇLAR-1
Bu tür çoklu dirençli bakterilerle gelişen

enfeksiyonlarda salgınların kontrolü açısından:

 Erken tanı,
 Doğru identifikasyon,
 Güvenilir duyarlılık testleri
 Zamanında kaynak belirlenmesi
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SONUÇLAR-2
 Hastanemizde tigesikline dirençli üç A. baumannii

klonunun hastalar arasında yayıldığı saptanmıştır.

 Bir suş ise sporadik olgu şeklinde görülmüştür.

 DiversiLab rep-PCR sistemi salgınların tespit
edilmesinde hızlı ve kolay uygulanabilir bir
yöntemdir.
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TESEKKÜRLER…TESEKKÜRLER…


