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“Dirençli” mikroorganizma?  
Ne kastediyoruz? 

 
 

“Kolonizasyon”  

Gerçekten önemli mi? 

















SORULAR 

• Dirençli  Mikroorganizma Kolonizasyonu  
Araştırılmalı  mı?  

 

• Gram-Negatif  Bakteriler:  
Hangisi?  Ne Zaman?  Nasıl? 



Dirençli  Mikroorganizma 
Kolonizasyonu  Araştırılmalı  mı?  

 

Literatür ne diyor? 



• Gram pozitif ve gram negatif bakteriler 
için genel öneriler mevcut 
 
•  Aktif sürveyans kültürleri önerilmekte 
 
 

   

 















Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

• El hijyeni 

• Aktif sürveyans kültürleri 

• Temas önlemleri 

• Çevre temizliği 

• Antimikrobiyal kullanım 
yönetimi 

 



Dirençli  Mikroorganizma 
Kolonizasyonu  Araştırılmalı  mı?  

 

EVET 



Kolonizasyonu bilmenin “yararları” 

• Enfeksiyon kontrol önlemleri ile bulaşı 
azaltmak;  

      kolonizasyon enfeksiyondan 1-6 gün önce  

      belirlenebiliyor 

 

• Empirik antibiyotik tedavisinin belirlenmesine 
katkı sağlar 

 

• Enfeksiyon kontrol önlemlerinin etkinliğini 
değerlendirmeye yardımcı olur 







Gram-Negatif  Bakteriler:  
Hangisi?  Ne Zaman?  Nasıl? 



Hangi bakteriler? - I 

• GSBL pozitif enterik bakteriler 

 

• KD- Klebsiella pneumoniae 

 

• ÇİD- Acinetobacter baumannii 

 

• ÇİD- Pseudomonas aeruginosa 

 

 



Hangi bakteriler? - II 

• Stenotrophomonas maltophilia 

•  Burkholderia cepacia 

 

  Salgın durumu dışında gerek yok gibi 
görünüyor!  

 

 

 

 



• Karbapeneme dirençli Acinetobacter spp. 

 

• Karbapeneme dirençli Pseudomonas 
aeruginosa 

 

• Karbapeneme dirençli enterik bakteriler  

 

 
Biz hangi bakterilere bakalım? 

 



Niçin  Acinetobacter? 



Ne zaman örnek alalım? 

• Hastaneye/yoğun bakım ünitesine yattığı zaman 

 

• Haftada bir  

• Haftada iki kez 

 

 

Net bir öneri YOK! 
 



Biz hangi hastalardan örnek alalım? 

• Tüm hastalar ? 

 

 

• Hastanede yatış öyküsü, bakımevinde kalma 
öyküsü..vb gibi risk faktörü olanlar ? 

 



Biz hangi hastalardan örnek alalım? 

• Yoğun bakım ünitesine yatan tüm hastalardan  

 

• Başka bir hastaneye yattıktan sonra 
hastanemize kabul edilen tüm hastalardan  



Nerelerden örnek alalım? 
Ciltte gram negatif bakteri bulunur mu? 



Nerelerden örnek alalım? 

• Burun sürüntüsü 

• Boğaz sürüntüsü 

• Balgam 

• Aksiller 

• İnguinal 

• Umblikal 

• Alın 

• El tırnak yatağı 

• Ayak tırnak yatağı 

• Perianal sürüntü/dışkı kültürü 

• Entübe ise derin trakeal aspirat 

• Üriner sondası varsa idrar kültürü 

• Yara/dren var ise örnek 

 

Net bir öneri YOK! 
 



Nerelerden örnek alalım? 



Nerelerden örnek alalım? 

ÇİD-Acinetobacter kolonizasyonunu saptamak zor!  



Biz nerelerden örnek alalım? 

• Boğaz sürüntüsü 

• Balgam (çıkarıyor ise)  

• Entübe ise derin trakeal aspirat 

• İnguinal 

• Perianal sürüntü 

• Üriner sondası var ise idrar kültürü 

• Dreni var ise dren sıvısı 

• Yara var ise sürüntü 

 



Örnekler hangi besi yerlerine ekilmeli? 

• Gereksinime  göre 

 

• Laboratuvar standartlarına  

   (MİK sınır değerlerine göre) 

 

• Laboratuvarın olanaklarına 

 

• Maliyete göre belirlenmeli 

 

 

 

 

Oxoid Brilliance CRE Agar 

CHROMagar™ ESBL 



HIZLI  YÖNTEMLER 



“Acinetobacter bundle” içeriği 
El hijyeni 
Temas izolasyonu önlemleri 
Aktif sürveyans kültürleri 
El ve ortam/çevre kültürleri 
Temizlik ve temizliğin kontrolü 
 



Aktif sürveyans kültürleri 

Her hafta  
   rektal 
   perineal 
   faringeal sürüntü 
   entübe ise trakeal aspirat 



“ACINETOBACTER”  BUNDLE 

ÇİD-Acinetobacter ile gelişen bakteriyemi 8 yılda 6 kat azalmış! 



“ACINETOBACTER”  BUNDLE 



BAŞKENT HASTANESİ-  ANESTEZİ YBÜ- 2013 
ACINETOBACTER  BAUMANNII  (N=50) 



BAŞKENT HASTANESİ-  ANESTEZİ YBÜ- 2013 
ACINETOBACTER  BAUMANNII  (N=50) 



 
YBÜ’ne yatan hastalardan haftalık  
  rektal sürüntü ve entübe ise trakeal aspirat kültürü alınmış 
 
PDR Acinetobacter ile kolonizasyon/enfeksiyon 3 yılda  

   %76 azalmış! 





ETİK  AÇIDAN  DEĞERLENDİRME 



ÖZET- 1 
• ÇİD Acinetobacter kolonizasyonu araştırılmalı 

 

• Endemik ünitelerde veya salgın olduğunda 
karbapeneme dirençli enterik bakteriler (başta 
Klebsiella pneumoniae olmak üzere) araştırılmalı 

 

• Yoğun bakıma yatan tüm hastalardan ve başka 
bir hastanede yatırıldıktan sonra hastanemize 
yatırılaran tüm hastalardan örnek alınmalı 

 



ÖZET-2 

Örnekler 

• Boğaz sürüntüsü 

• Balgam (çıkarıyor ise)  

• Entübe ise derin trakeal aspirat 

• İnguinal 

• Perianal sürüntü 

• Üriner sondası var ise idrar kültürü 

• Dreni var ise dren sıvısı 

• Yara var ise sürüntü 



ÖZET- 3 
Sürveyans kararı Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile 

paylaşılmalı, 

    Sürveyans gününe birlikte karar verilmeli 

 

     Hangi bakterilerin sürveyansının yapılacağı 
belirlenmeli 

 

    Sonuçların kime, nasıl bildirileceği belirlenmeli 

 

    Tetkik tahakkukunun ve raporlamanın nasıl yapılacağı 
belirlenmeli 

 

      




