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Periprostetik Enfeksiyon Etkenleri Arasında Biyofilm Yapısının Farklılıkları

Giriş ve Amaç: Periprostetik eklem enfeksiyonları (PEE) total eklem

artroplastilerindeki en sık revizyon cerrahi sebeplerinden biridir. Mevcut PEE

tablosu altında en sık uygulanan cerrahi yöntemler; implant korunarak debridman-

antibiyoterapi (DAIR), tek basamaklı veya iki aşamalı revizyon cerrahileridir.

Erken başlangıçlı PEE (<3-4 hafta) varlığında uygulanabilecek bir prosedür olan

DAIR, biyofilm yapısının mevcut immün sistem altında olgunlaşmadığı ve PEE

tablosunun debridman ve antibiyoterapi ile tedavi edilebileceği temeline

dayanmaktadır. Çalışmamızda PEE etkenlerindeki biyofilm oluşumunun

mikrobiyolojik saptanması ve implant yüzeyindeki gelişiminin karşılaştırılması

amaçlanmıştır. Elde edilecek sonuçlar ile birlikte PEE tedavisi etkenlere göre

yeniden değerlendirilecektir.

Yöntem: Altı grupta toplam 48 sprague-dawley rat ile in-vivo çalışma planlandı.

Çalışmaya stafilokokkus aureus, stafilokokkus epidermidis biyofilm (-) suş,

stafilokokkus epidermidis biyofilm (+) suş, psödomonas aeruginosa ve candida

albicans etkenleri ile kontrol grubu dâhil edilmiştir. Deney hayvanlarının

interskapular bölgelerinde oluşturulan poş bölgelerine 6 adet standart titanyum

alaşımı (Ti6Al4V) diskler yerleştirilmiştir. Tüm etkenler eşit sayıda olacak şekilde

planktonik mikroorganizma inoküle edildikten sonra her 2 haftalık dönemde disk

ve yumuşak doku kültürleri alınmıştır. Bu örnekler enfeksiyon yükleri ve elektron

mikroskobu ile biyofilm görünümü açısından karşılaştırılmıştır. 6.haftada tüm

deney hayvanlarına ötenazi işlemi sonrası abse dokuları histolojik olarak

incelenmiştir. Gruplar yumuşak doku kültürleri ve disk kültürlerindeki koloni

sayılarına, SEM (tarama elektron mikroskobu - scanning electron microscope)

görüntülerindeki biyofilm yapılarına, eksanguinasyon örneklerinden elde edilen

tam kan sayımı sonuçlarına ve abselerin histolojik incelemesine göre uygun

istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Tam kan sayımı sonuçları ve abse görülme sıklığına göre karşılaştırılan

etkenlerin arasında anlamlı seviyede bir fark saptanmamıştır. Stafilokokkus aureus

etkeni disk sonuçlarındaki enfeksiyon yükü açısından tüm zaman dilimlerinde  (2-4

-6 hafta) diğer etkenlere göre anlamlı üstünlük sağlamıştır. Yumuşak doku

kültürlerinde ise bu üstünlük sadece 4 ve 6.hafta sonuçlarında görülmüştür.

2.haftadaki yumuşak doku kültür sonuçlarında ayrıca psödomonas aeruginosa

etkeninin enfeksiyon yükü açısından kontrol gruplarına göre anlamlı yüksekliği

saptanmıştır. Biyofilm yapının karşılaştırıldığı sem görüntülerinde ise gruplar arası

belirgin bir fark izlenmemiştir.

Sonuç: Stafilokokkus aureus incelenen diğer PEE etkenleriyle karşılaştırıldığında

2.hafta itibariyle implant kültürlerinde enfeksiyon yükü açısından anlamlı olarak

yüksek bulunmuştur. Stafilokokkus aureus açısından ulaşılan bu sonuç, <3-4

haftalık PEE varlığında uygulanan DAIR prosedürü sonrası görülen daha yüksek

başarısızlık oranlarını açıklayabilir. Stafilokokkus aureus etkeninin PEE’den

sorumlu olması halinde DAIR prosedürü yerine tek veya iki basamaklı revizyon

artroplasti cerrahisi önerilmektedir. Çalışmamızda ulaşılan sonuçlar yakın

dönemdeki derleme çalışmalarında yer alan stafilokokkus aureus etkeni ile görülen

periprostetik eklem enfeksiyonlarının cerrahi tedavisine dair klinik şüpheleri

mikrobiyolojik olarak destekler niteliktedir.

Anahtar Sözcükler: Biyofilm, Periprostetik Enfeksiyon, Revizyon Artroplasti,

DAIR, Enfeksiyon yükü

Differences of Biofilm Structure Among Periprosthetic Infection Agents

Introduction: Periprosthetic joint infections (PJI) is one of the most common

causes of revision surgery in total joint arthroplasties. The most frequently applied

surgical methods under the current PJI are debridement-antibiotic and implant

Özetleri :



retention (DAIR) procedure and single or two stage revision arthroplasties. DAIR,

a procedure that can be performed in the presence of early-onset PJI (<3-4 weeks),

is based on the assumption that the biofilm structure does not mature under the

current immune system and that PJI can be treated by debridement and

antibiotherapy. In our study, it was aimed to determine the microbiological

formation of biofilm formation in PJI agents and to compare its development on

the implant surface. Along with the results to be obtained, PJI treatment will be re-

evaluated according to the factors.

Methods: In-vivo study was planned with a total of 48 sprague-dawley rats in six

groups. The study included staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis

biofilm (-) strain, staphylococcus epidermidis biofilm (+) strain, pseudomonas

aeruginosa and candida albicans and control group. 6 standard titanium alloy

(Ti6Al4V) discs were placed in pouch regions formed in the interscapular regions

of the experimental animals. After planktonic microorganism was inoculated with

all factors equal, disc and soft tissue cultures were taken every 2 weeks. These

samples were compared in terms of infection loads and electron microscopy and

biofilm appearance. In the 6th week, after the euthanasia procedure for all

experimental animals, the abscess tissues were examined histologically. The

groups were compared with appropriate statistical methods according to colony

numbers in soft tissue cultures and disc cultures, biofilm structures in SEM

(scanning electron microscope) images, complete blood count results obtained

from exsanguination samples and histological examination of abscesses.

Results: No significant difference was found between the agents compared with

the results of complete blood count and frequency of abscess. Staphylococcus

aureus provided significant superiority over other agents in all time periods (2-4-6

weeks) in terms of infection load in the disc results. In soft tissue cultures, this

superiority was seen only in the results of the 4th and 6th weeks. In the soft tissue

culture results of the 2nd week, the pseudomonas aeruginosa was found to be

significantly higher in terms of infection load than the control group. In sem

images where the biofilm structure was compared, there was no distinctive

difference between the groups.

Conclusion: Staphylococcus aureus was significantly higher in terms of infection

burden in implant cultures as of the 2nd week compared to other PJI agents

examined. This conclusion in terms of staphylococcus aureus may explain the

higher failure rate seen after the DAIR procedure performed in the presence of <3-

4 weeks PJI. If the staphylococcus aureus agent is responsible for PJI, one or two

stage revision arthroplasty surgery is recommended instead of the DAIR

procedure. The results obtained in our study microbiologically support clinical

suspicions regarding the surgical treatment of periprosthetic joint infections seen

with the staphylococcus aureus factor in recent review studies.

Keywords: Biofilm, Periprosthetic Infection, Revision Arthroplasty, DAIR,

Infection Load



Periprostetik eklem enfeksiyonu (PEE), tüm revizyon kalça cerrahilerinin %15'inin ve tüm

revizyon diz cerrahilerinin %25'inin nedeni olarak bilinmektedir (1). Kalça ve diz artroplasti

cerrahilerinin yıllar içinde çok daha artması beklenmektedir (2,3). PEE’nin tanı ve tedavisindeki

artmış ilgi ve gelişmelere karşın hala bu durum hekimler için mücadele gerektirmektedir (4–6).

Başarılı bir PEE tedavisi için antimikrobiyal ilaç tedavisi ile cerrahinin birleştirildiği bir

işlem uygulanmalıdır (6). Yeni bilimsel kanıtlar ve klinik deneyimler ışığında PEE tedavisi için

mevcut cerrahi ve antibiyotik tedavi algoritması daha da rafine ve optimize hale gelmektedir (7,8).

Bu algoritmalar ve The Infectious Disease Society of America kılavuzları, PEE olgularında

debridman, antibiyotik, implant koruma (DAIR) prosedürünün yüksek oranda başarılı olarak

izlenebilmesi için, bu işlemin operasyondan sonraki 30 gün içinde veya semptomların ortaya

çıkmasının <3 hafta olması halinde mümkün olabileceğini göstermektedir. Ek olarak implantlarda

gevşeme görülmemeli, fistül izlenmemeli ve izole edilen bakterilerin oral antibiyotiklere duyarlı

olması gerekmektedir (4,8,9). Bu gerekliliklerden birinin olmaması veya DAIR prosedüründen fayda

görülmemesi halinde implantlar tek veya çift aşamalı bir süreç ile çıkartılmalıdır.

Stafilokokkus aureusun biyofilm yapısının veya oluşturduğu periimplant enfeksiyonunun

diğer etkenlere göre daha hızlı ya da daha güçlü olduğunu gösteren herhangi bir çalışmaya

rastlanmamıştır. Ancak PEE etkeninin stafilokokkus aureus olması halinde DAIR prosedürünün daha

başarısız olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (10–13). En sık akut ve geç başlangıçlı PEE etkeni

olan stafilokokkus aureus, en sık gecikmiş başlangıçlı PEE etkeni olan stafilokokkus epidermidis,

nozokomiyal PEE’nin en sık gram negatif basil etkeni olan psödomonas aeruginosa ve PEE’nin en

sık mantar etkeni olan candida albicans etkenleri 2 hafta aralıklarla toplamda 6 hafta süresince in

vivo hayvan modelinde değerlendirecek ve bu süreçte mikrobiyoloji, histoloji, elektron mikroskobu

ve kan değerleri açısından incelenecektir. Etkenden etkene enfeksiyon süreci gözlemlenerek

periimplant bakteri yükü ve biyofilm oluşma zaman çizelgesi karşılaştırılacaktır. Sonuçlar ile birlikte

PEE tedavi algoritması etkenlere yönelik yeniden değerlendirilecektir.

II. Amaç ve Kapsam



Çalışmamıza Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul’u 2019-10-101 numaralı

kararını takiben Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi’ne başvurularak başlanmıştır ve

19L0230016 numaralı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinin onayı alınmıştır. Avrupa

Birliği Direktif No: 2000/54/EC, AnnexIII yönergesi doğrultusunda minimum biyogüvenlik seviyesi

2 (BSL-2) laboratuvar şartlarında çalışma yerine getirilmiştir (14).

Yapılan benzer biyofilm çalışmaları göz önüne alınarak, 3R kuralına da sadık kalacak şekilde

deneyde kullanılacak rat sayısı kontrol grupları da dâhil olacak şekilde 6 grupta 8’er adet 3 aylık dişi

sprague-dawley rat ile çalışma planlanmıştır. Bu gruplar; kontrol grubu, psödomonas aeruginosa

grubu, stafilokokkus aureus grubu, biyofilm+ (bf+) stafilokkokus epidermidis grubu (biyofilm

kontrol grubu), standart (std) stafilokkus epidermidis grubu ve candida albicans grubu şeklindedir.

Artroplasti cerrahilerinde yerleştirilen implantlarda kullanılan titanyum alaşımı olan Ti6Al4V

malzemesi biyofilm yapısının test edileceği implant malzemesi olarak seçilmiştir. 6mm çapında

1,5mm kalınlığında özel boyutlarda titanyum alaşımı diskler hazırlanmıştır.

Periimplant enfeksiyon değerlendirmesi nedeniyle tüm deney hayvanları kafeslerinde tek olacak

şekilde çalışma gerçekleştirilmiştir (Resim 1). Subkütan hava poşlarının sinovyal kaviteyle benzer

çevresel koşullara sahip olduğunun gösterilmesi sebebiyle (15), periimplant enfeksiyonun ratlarda

dorsal subkütan hava poşlarında takip edilmesi planlanmıştır. Ad libitum beslenme ile takip edilen

ratlarda daha önce gösterilmiş subkütan hava poşu oluşturma tekniğine uygun olacak şekilde ratlar

ilk bir haftalık süreçte değişen mekân şartlarına alıştırılmıştır (16,17).

Mikroorganizmaların virülan kuvvetlerinin farklı olma ihtimaline karşın çalışmanın

standardizasyonunu kaybolmaması için tüm mikroorganizmalarla eşit miktarda inokulasyonun

yapılmasına karar verilmiştir (18–23). Postoperatif 6.günde ratların poş bölgesi steril bir şekilde

subkütan olarak açılmış ve poşun serbestlenmesinin ardından bu bölgeye 6 adet titanyum alaşımı disk

yerleştirilmiştir (Resim 2-3). Disk yerleştirmesi sonrası kontrol grubu haricinde her bir poş 1 ml

1x107 cfu/mL miktarında mikroorganizma ile enfekte edilmiştir (Resim 4). 6 gruba ayrılmış 48

hayvanın tümünün cerrahi işlemleri yerine getirilmiştir. Ratların haftada 2 kez olacak şekilde ağırlık

kayıtları alınmış ve ad libitum koşulların takibi altında genel durum takipleri de yapılmıştır.

İlk 2 haftalık takipte denek hayvanlardan bir tanesi yara yerinin enfekte olması ve genel durum

bozukluğu-sepsis süreci ile ex olmuştur. Yapılan nekropsi ile de bu ölüm sebebi doğrulanmıştır.

2. hafta sonunda inspeksiyon ve daha sonra palpasyon ile teyit edilecek şekilde abse izlenen denek

hayvanlar kaydedilmiştir. Abse izlenenlerde absenin yakınından abse izlenmeyenlerde ise

implantların palpasyon ile tespit edildiği yerlerden uygun cerrahi bölge hazırlığı yapılmıştır (Resim 5

-6). Ardından bu bölgeden insizyon uygulanmış ve takiben her bir denek hayvanının varsa abse

dokusundan yoksa implant çevresinden bir adet doku kültürü ve bir adet sürüntü kültürü örneği

alınmıştır. Bu aşamada her bir deney hayvanından olacak şekilde toplanan bir adet titanyum alaşımı

disk, bir adet doku kültürü ve bir adet sürüntü kültürü cerrahi işlemlerin yapıldığı aynı gün içerisinde

laboratuvara teslim edilmiştir. Cerrahi sırasında alınan ikinci titanyum alaşımı disk ise elektron

mikroskobunda kullanılacak şekilde fiksatif görevi için %2,5 derişimli gluteraldehit içine alınmıştır.

4 saatlik beklemenin ardından sırasıyla ve her birinde 10 dakika olacak şekilde %30-%50-%70-%80-

%90’luk alkol derişimlerden bu diskler geçirilmiştir. Son olarak da %100 alkol derişimine alınarak

incelenmiştir. Alınan tüm örneklerin ardından açılan poş bölgesine herhangi bir yıkama ya da tekrar

mikroorganizma inokülasyonu yapılmadan cerrahi sahalar stapler yardımı ile kapatılmış ve pansuman

yapılmıştır.

Tüm kültürler 24. ve 48. saatlerde değerlendirilmiştir (Resim 7-8). Candida örnekleri ise 1.hafta

sonuna kadar takip edilmiştir. Her bir deney hayvanından alınan doku örneğinin ağırlığı, doku

kültürü sonucu, disk kültürü sonucu ve sürüntü kültürü sonucu verileri toplanmıştır. Doku ve disk

kültürleri koloni sayısı olarak, sürüntü kültürü ise enfeksiyon yoğunluğu açısından kaydedilmiştir

(0=üreme yok, 1=az düzeyde üreme, 2=orta düzeyde üreme, 3=yoğun düzeyde üreme).

SEM (tarama elektron mikroskobu - scanning electron microscope) için iletilen implantlar ise ilk

olarak kritik bölge kurutucusuna yerleştirilmiş (35 °C sıcaklıkta 1250 psi basınçta 45 dakika) daha

sonra ise 2 dakika süreyle altın kaplama işlemi yapılmıştır. Daha sonra Zeiss EVO 40 model SEM

cihazı ile önceden kaplanan tüm örnekler incelenmiştir (Resim 9). 20 kilovolt dalga boyunda ve 9

milimetre uzaklık standartlarında görüntüler incelenmiştir. Standardizasyon amacıyla tüm

III. Materyal ve Yöntem



örneklerden 200x, 1000x, 5000x ve 10000x büyütmelerde örnekler toplanmıştır.

4. haftada 2. haftada olduğu gibi tüm işlemler tekrarlanmıştır. Bu süre içerisinde herhangi bir deney

hayvanı kaybı izlenmemiştir. Haftada 2 kere olacak şekilde ağrılık takipleri devam etmiştir.

Çalışmanın 6. haftasında deney hayvanlarından son örnekler toplanıp ötenazi işlemi uygulanmıştır. 4.

ve 6.hafta arasında da herhangi bir deney hayvanı kaybı izlenmemiştir. Çalışmanın sonuna kadar

sadece bir adet kayıp sonrası 47 adet deney hayvanı ile çalışma sonlandırılmıştır. Son cerrahi ile doku

örnekleri alınırken abse izlenen tüm hayvanların abse oluşumu da çevre doku ile birlikte eksize

edilmiştir (Resim 10-12). Aynı gün hazırlanan tamponlu formalin çözeltisinin içine bu abse dokuları

bırakılmıştır. Cerrahi işlemlerin bitmesinin ardından uygun dozda anestezi tekrarlanmış ve mevcut

sedatize durumundan emin olduktan sonra tüm deney hayvanlarına eksanguinasyon ile ötenazi işlemi

uygulanmıştır. Alınan kan örneğinden ise her bir deney hayvanı için olacak şekilde 0,5ml’lik

EDTA’lı tüplere kan örnekleri alınmıştır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda kontrol grubu

hariç tüm gruplardan alınan abse örnekleri incelenmiştir. Histolojik inceleme için alınan dokular %

10‘luk tamponlu formalin solüsyonu  (Ph 7.3) içerisinde 48-72 saat tespit edilmiştir. Tespit işlemi

tamamlandıktan sonra alınan örnekler çeşme suyu ile yıkanıp dehidratasyon amacı ile 2 kez 5’er

dakika olmak üzere sırasıyla dereceli ve artan yoğunlukta etil alkol serilerinden geçirilip dokular

şeffaflandırılmak için ksilen ile işleme tabi tutulmuştur. Dokular sıvı parafinle 60ºC’lik etüv

içerisinde 3 saat inkübe edildikten sonra parafin bloklar içerisine gömülmüştür. Parafin bloklardan

Leica RM 2125RT model mikrotom ile 4 µm kalınlığında kesitler alınıp sıcak su banyosundan lam

üzerine toplanmıştır. Doku bütünlüğü ve morfolojiyi değerlendirmek amacıyla dokulara

Hematoksilen – Eozin boyaması yapılmıştır. Kesitler 60°C’lik etüvde 1 saat bekletildikten sonra

deparafinizasyon amacıyla 2 kez 30’ar dakika ksilene tabi tutulmuştur. Rehidratasyon için sırasıyla

%100, %96 ve %75 etanol serilerinden geçirilecek dokular çeşme suyu ile yıkanmıştır. Hematoksilen

solüsyonu ile 1 dakika boyamanın ardından çeşme suyundan geçirilen örnekler 2 dakika Eozin

solüsyonu ile boyandıktan sonra tekrar çeşme suyunda yıkanıp daha sonra %75, %96 ve %100 etanol

serilerinden geçirilerek dehidratasyon işlemi uygulanmıştır. Şeffaflaştırma amacı ile 30’ar dakika iki

kez ksilende tutulan kesitler entellan kullanılarak lamelle kapatılmıştır. Boyanan preparatlar Zeiss

Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany) marka ışık mikroskobuyla incelenip ve

fotoğrafları çekilmiştir.

6. haftada alınan kan örnekleri ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Merkez

Tanı Laboratuvarı’nda işlenmiş ve lökosit, lenfosit, granülosit ve lenfosit yüzdesi parametreleri

toplanmıştır.

Toplanan tüm veriler spss version 20 sisteminde değerlendirilmiştir. Grup başına düşen örneklem

sayısı 8 olduğu için tüm işlemler non-parametrik testler ile gerçekleştirilmiştir. Ağırlık ve laboratuvar

verilerinin karşılaştırması Kruskal Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Anlamlı seviyede fark saptanan

hasta grupları ikili karşılaştırmalar (pairwise comparsion) ile post-hoc incelemeye alınmıştır. Abse

varlığının karşılaştırılması için ki kare testi uygulanmıştır. Alınan dokulardaki miligram başına

koloni miktarı, toplanan disklerdeki koloni miktarı ve sürüntü örneklerindeki enfeksiyon

yoğunluğunun grupların 3 farklı zamandaki karşılaştırması Kruskal Wallis testi ile incelenmiştir.

Daha sonra grupların kendi içindeki farklar ikili karşılaştırmalar ile değerlendirilmiştir. Grupların 3

farklı zaman dilimindeki enfeksiyon incelemesi için friedman testi, anlamlı fark çıkan grupların

kendi arasındaki değerlendirmeleri için de wilcoxon testi uygulanmıştır. Aynı zaman dilimindeki

kültür tekniklerinin korelasyonu için spearman analizi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05

olarak belirlenmiştir.



6 gruptaki 8’er hayvanın (ilk cerrahi sonrası 1 adet kayıp mevcut) haftada 2 kez olacak

şekilde alınan 13 farklı zamandaki ağırlık verilerinden sadece 7. ve 38. günlerde gruplar arasında

anlamlı bir fark izlenmiştir (Tablo 1). 7.günde post-hoc analizlerinde kontrol grubu ile s.aureus

(p=0,046) ve s.epidermidis bf+ (p=0,047) grubu arasında anlamlı fark seviyesine yakın bir fark

izlenmiştir. 38.günde ise kontrol grubu ile p.aeruginosa grubu arasında anlamlı bir fark izlenmiştir

(p=0,006). Ayrıca s.aureus ile s.epidermidis bf+ arasında da daha az olmak üzere anlamlı bir fark

görülmüştür (p=0,041). Diğer herhangi bir dönemde gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Zamana göre ağırlık ölçümleri grup içinde değerlendirildiğinde tüm gruplarda ağırlık artışı anlamlı

seviyede gözlenmiştir (p<0,05).

Tüm deney hayvanlarından eksanguinasyon sırasında alınan kan örneklerinde incelenen

beyaz küre, lenfosit, granülosit sayısı ve lenfosit yüzdesi değerleri gruplar arasında karşılaştırılmış

olup bu 4 parametrenin herhangi birinde anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 2).

Gruplardaki deney hayvanlarında izlenen abse oranları ki-kare ile karşılaştırılmıştır. Bu

inceleme doğrultusunda ulaşılan veriler neticesinden fisher’s exact test kullanılmıştır ve gruplar

arasında anlamlı seviyede bir fark saptanmamıştır (p=0,111).

Disk implantasyonu sonrası 2, 4 ve 6.haftalarda denek hayvanlardan toplanan doku

örneklerinin kültürlerinde izlenen koloni sayılarının toplanmış dokunun miligramına bölünerek

bulunan miligram başına koloni sayısı ile enfeksiyon karşılaştırması yapılmıştır. Bu

karşılaştırmalardan 3 zaman diliminin tamamında anlamlı bir fark saptanmıştır. İlk zaman dilimi olan

2.haftada sadece p.aeruginosa grubunun enfeksiyon yükü kontrol grubuna göre anlamlı yüksek

izlenmiştir (p=0,013) (Şekil 1). 4.hafta sonuçlarında ise bu sefer s.aureus grubuna ait olan enfeksiyon

yükü kontrol ve s.epidermidis bf- gruplarına göre anlamlı yüksek çıkmıştır (her iki karşılaştırma için

de p=0,005) (Şekil 2). 6. haftaya baktığımızda ise s.aureus grubunun enfeksiyon yükü sırasıyla

kontrol gurubundan (p=0,001), s.epidermidis bf- grubundan (p=0,001) ve s.epidermidis bf+

grubundan (p=0,004) anlamlı yüksek çıkmıştır (Şekil 3).

Denek hayvanlarından aynı zaman diliminde alınan diskler enfeksiyon yükleri açısından

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmaların da tamamında anlamlı fark izlenmiştir. 2.hafta sonuçlarında

s.aureus grubundaki enfeksiyon yükü kontrol (p=0,006), s.epidermidis bf+ (p=0,021) ve p.aeruginosa

grubundan (0,037) anlamlı yüksek olarak izlenmiştir (Şekil 4). 4.haftada s.aureus grubundaki

enfeksiyon yükü p.aeruginosa grubu hariç diğer 4 gruptan anlamlı olarak yüksek izlenmiştir; bu

gruplar kontrol grubu (p=0,001), s.epidermidis bf+ grubu (p=0,001), s.epidermidis bf- grubu (0,001)

ve c.albicans grubudur (0,022) (Şekil 5). Son olarak 6.haftada ise s.aureus grubundaki bakteri yükü

tüm grupların yükünden anlamlı olarak yüksek izlenmiştir. Bunlar sırasıyla kontrol (p=0,000),

s.epidermidis bf+ (p=0,000), s.epidermidis bf- (p=0,002), c.albicans (p=0,003), p.aeruginosa

(p=0,004) gruplarıdır (Şekil 6).

Aynı süreçte disk ve doku örneklerinin yanı sıra tüm işlemlerde sürüntü örnekleri de

toplanmıştır. Sürüntü kültürü sonuçları enfeksiyon yoğunluğuna göre numaralandırılıp o şekilde

karşılaştırılmıştır (üreme yok: 0, üreme az: 1, üreme orta: 2, üreme çok: 3). 3 farklı zaman diliminde

toplanan bu verilerin de tümünde anlamlı fark izlenen ikili karşılaştırmalar görülmüştür. 2.hafta

örneklerinde p.aeruginosa grubu enfeksiyon yoğunluğu açısından kontrol grubuna (p=0,000),

s.epidermidis bf+ grubuna (p=0,002), s.epidermidis bf- grubuna (p=0,000) ve c.albicans grubuna

(p=0,000) göre anlamlı yüksek çıkmıştır (Şekil 7). 4.hafta ise disk grubunda olduğu gibi s.aureus

grubundaki enfeksiyon yoğunluğu diğer tüm gruplardan anlamlı olarak yüksek izlenmiştir. Bu

gruplar sırasıyla kontrol (p=0,000), s.epidermidis bf+ (p=0,000), s.epidermidis bf- (p=0,000),

c.albicans (p=0,000) ve p.aeruginosa (p=0,003) grubudur (Şekil 8).  6.haftada ise s.aureus grubundaki

enfeksiyon yoğunluğu kontrol (p=0,013), s.epidermidis bf+ (p=0,013) ve s.epidermidis bf- (p=0,013)

gruplarından anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (Şekil 9).

Tüm etken gruplarının zamana göre enfeksiyon süreçleri kendi içlerinde incelenmiştir. İlk

olarak miligram başına doku kültürü açısından 6 grup kendi arasında değerlendirildiğinde sadece

p.aeruginosa grubunda anlamlı bir düşüklük izlenmiştir. Post-hoc analizlerde ise bu farkın 2 ve

4.haftalar arasında olduğu görülmüştür (p=0,025). Disk açısından değerlendirildiğinde ise yine

p.aeruginosa ve ayrıca s.aureus enfeksiyon değerleri arasında anlamlı bir fark izlenmiştir. Post-hoc

analizlerde ise s.aureus grubunda disk enfeksiyonları açısından 2.haftadan 4.haftaya anlamlı bir artış

IV. Analiz ve Bulgular



izlenmiştir (p=0,028). Sürüntü örnekleri açısından değerlendirme yapıldığında sadece p.aeruginosa

grubunda zamana göre anlamlı bir fark izlenmiştir (p=0,011).

Kültür örneklerinin korelasyonu değerlendirildiğinde etkenlerden bağımsız olarak yapılan

incelemelerde 3 farklı zaman diliminde de sürüntü ve doku kültürü sonuçları korele izlenmiştir

(p<0,01). 4. ve 6.hafta itibariyle ise disk kültürü örnekleri ile yumuşak doku kültür örnekleri arasında

korelasyon görülmüştür (p<0,01). Etkenler ayrı olarak değerlendirildiğinde ise sadece gram pozitif

kok etkenleri olan s.aureus ve s.epidermidis etkenlerinin disk kültürü sonuçları ile yumuşak doku

kültür sonuçları korele izlenmiştir.

İmmün sistemin etkisi olmadan değerlendirilen etkenlerin in-vitro inokülasyonu sonrası

elektron mikroskobu görüntüleri resim 24’te gösterilmiştir. İn-vivo görüntüler de etken etken

değerlendirilmiştir. Kontrol grubunda diğer gruplara göre belirgin olarak daha az inflamasyon

görülmüştür (Resim 13). İn vivo koşullarda genel görünümde pseudomonas aeruginosa çok net

izlenememiştir (Resim 14). Makrofajlar belirgin izlenmiştir (Resim 14E-F). Doku debrisi (Resim

14E) ve fibrin (Resim 14G) yapıları görülmüştür. Geç dönemde nekrotik hücreler (Resim 14I)

izlenmiştir. İn-vivo stafilokokkus aureus (Resim 15) incelemelerinde doku debrisi (Resim 15A, G,

H), inflamasyon göstergesi lökositer seri hücreler (Resim 15B, C, H) ve fibrin yapısı (Resim 15F)

dikkat çekmiştir. Biyofilm (+) stafilokokkus epidermidis grubunu değerlendirdiğimizde ise (Resim

16) belirgin ve yoğun makrofaj hücreleri (Resim 16A, B, F) ve lökositer seri hücrelerinin (Resim

16H, I) izlenmesi diğer gruplarda görülen yoğun inflamasyon bulgusuna benzer fibrinöz bir matriks

ve doku debrisi gözlenmiştir. Standart stafilokkous epidermidis incelemesindeki (Resim 17) hem

makrofajların (Resim 17B, C, E, H)  hem de lökositer seri hücrelerinin (Resim 17C, F) izlenmesi

yoğun inflamasyona işaret etmektedir. Candida albicans etkeninin elektron mikroskobu

incelemelerinde ise (Resim 18) yoğun inflamasyon dokusu içerisinde doku debrisi, ölü hücreler,

makrofajlar ve ağsı fibrin lifleri gözlemlenmiştir. Makrofajların tipik ışınsal tarzda ayaksı uzantıları

belirgin olup inflamatuar zemine oturmuştur. Makrofajların candida albicans’ı fagositoz etmeye

çalışmakta olduğu belirlenmiştir (Şekil 18C). Özellikle 4.haftada makrofaj sayısında artış belirgindir

(Şekil 18E). 6.haftada ise görünüm fibrozis oluşumunu işaret etmektedir.

Çıkartılan abse dokusuna yapılan Hematoksilen-Eosin boyama incelemesinde (Resim 19)

tüm deney gruplarında inflamasyonu işaret eden yoğun inflamatuar hücre infiltrasyonu dokuda

bazofilik alanlarla karakterizedir. İnflamasyonun diğer özelliği olan damarlanma da kesitlerde

belirgin olarak gözlenmiştir. İnflamasyona bağlı olarak gelişen ödem alanları ve aynı zamanda

belirgin bağ dokusu artışı da izlenmiştir

Çalışmamızda periprostetik eklem enfeksiyonu etkenlerinden kendi gruplarında en sık

karşılaştığımız 4 örnek mikroorganizma (stafilokokkus aureus, stafilokokkus epidermidis,

psödomonas aeruginosa, candida albicans) biyofilm gelişimleri açısından karşılaştırılmıştır. Elektron

mikroskobu görüntülerinde, laboratuvar verilerinde ve genel durum değerlendirmelerinde gruplar

arasında herhangi bir fark saptanmamasına karşın, stafilokokkus aureus etkenine ait mikrobiyolojik

incelemelerde disk örneklerinin tüm zaman dilimlerinde, yumuşak dokuya dair örneklerde de 4 ve

6.haftada diğer etkenlere karşı enfeksiyon yükü anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. Elde edilen bu

sonuç, 3-4 haftaya kadar kabul edilen erken başlangıçlı PEE olgularındaki DAIR uygulamasında

enfeksiyon etkeninin stafilokokkus aureus olması halinde görülen yüksek orandaki başarısızlığı

açıklamaktadır. 2.haftada dahi in-vivo koşullarda stafilokokkus aureusa ait biyofilm yapısı disk

yüzeyinde olgunlaşmaktadır. Algoritmalarda yer almaya başladığı gibi stafilokokkus aureus etkeninin

PEE’den sorumlu olması halinde DAIR işlemi yerine revizyon artroplasti cerrahisi önerilmektedir.

Çalışmamızda ulaşılan sonuçlar yakın dönemdeki derleme çalışmalarında yer alan stafilokkus

aureusa ait klinik şüpheleri mikrobiyolojik olarak desteklemektedir.

V. Sonuç ve Öneriler



Çalışmamız sonucunda aynı miktardaki başlıca PEE etkenlerini mikrobiyolojik, elektron

mikroskobik, histolojik ve konağın tam kan değerleri açısından karşılaştırdık. Sadece s.aureus grubu

2.hafta örnekleri itibariyle yumuşak doku kültürlerinde değil ancak implant kültürlerinde diğer tüm

gruplardan enfeksiyon yükü bakımından anlamlı seviyede yüksek izlenmiştir. Bu da tüm PEE

etkenlerinde erken başlangıçlı PEE döneminde benzer olan yumuşak doku kültür sonuçlarının

s.aureus etkeni için disk yapısında farklı olduğu ve 2.haftada dahi uygulanacak DAIR işleminin

başarısızlıkla sonuçlanabileceğini göstermektedir. Bu durum da geniş çaplı derleme çalışmalarında

s.aureus için mevcut olan DAIR başarısızlığını açıklayabilir. Klinik şüpheleri gösterilen bu durumun

mikrobiyolojik olarak da desteklenmesi, bu çalışmanın katkı sağladığı gelişmekte olan literatür ile

birlikte PEE tedavi algoritmasının tekrar düzenlenmesini sağlayarak hem hasta sağlığı hem de

artroplasti tedavi maliyeti açısından olumlu gelişmelere yol açabilecektir.

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Bu projeden sağlanan herhangi bir altyapı olanağı bulunmamaktadır. Proje bütçesi yalnız tüketime

yönelik mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Bu projeden sağlanan herhangi bir altyapı olanağı bulunmamaktadır. Proje bütçesi yalnız tüketime

yönelik mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları
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IX. Kaynaklar



Proje Öndeneği: 25.000.00 tl

Harcanan: 21.573.12 tl

Kalan: 3.426.88

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları;

1- EDTA'lı hemogram tüpü 1ml'lik. Rat kanlarının çalışılması için standart hemogram

tüplerinin boyutu ve buna bağlı olarak EDTA miktarı fazla olduğu için 1ml'lik tüp alımı yapılmış

olup, tüm ratlardan alınan kan örnekleri bu tüpler sayesinde çalışılmıştır.

2- Cam tüp 16*100. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu malzeme

kullanılmıştır.

3- 1,5ml'lik Ependorf Tüp. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu malzeme

kullanılmıştır.

4- Boncuk Metal 2,38mm-3,17mm-3,96mm. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik

çalışmalar için bu malzeme kullanılmıştır.

5- Steril Plastik İdrar Özesi 1ml'lik. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu

malzeme kullanılmıştır.

6- Steril Plastik İdrar Özesi 10ml'lik. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu

malzeme kullanılmıştır.

7- Falkon Tüp 15ml. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu malzeme

kullanılmıştır.

8- Falkon Tüp 50ml. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu malzeme

kullanılmıştır.

9- Pipet 100-1000UL Gilson. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu

malzeme kullanılmıştır.

10- Pipetler Uyumlu Pipet Ucu Steril Kululu 96 Raclı. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik

çalışmalar için bu malzeme kullanılmıştır.

11- Koyun Kanlı Agar Beslab. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu

malzeme kullanılmıştır.

12- BA/MacConkey Agar İkili Beslab. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için

bu malzeme kullanılmıştır.

13- Staphylococcus Epidermidri ATCC 12228 (BF-). Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik

çalışmalar için bu malzeme kullanılmıştır.

14- Steril İdrar Kabı. Merkez laboratuvardaki mikrobiyolojik çalışmalar için bu malzeme

kullanılmıştır.

15- Gluteraldehit. Projenin histolojik işlemleri için kullanılmıştır.

16- Etanol Saf. Projenin histolojik işlemleri için kullanılmıştır.

17- 3 aylık dişi Sprague Dawley Sıçan. Projenin kapsamında hayvan deneyi uygulamaları için

kullanılmıştır.

18- Rat yemi. Projenin kapsamında hayvan deneyi uygulamaları için kullanılmıştır.

19- Altlık. Projenin kapsamında hayvan deneyi uygulamaları için kullanılmıştır.

20- Rat Kafesi. Projenin kapsamında hayvan deneyi uygulamaları için kullanılmıştır.

Hizmet alımları;

1- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkez Tanı Laboratuvarı Tam kan Sayımı

Hizmeti: Rat kanlarından elde edilecek tam kan sayımı örneklerini için kullanılmıştır.

2- Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Tarama Elektron Mikroskobu (SEM)

İncelemesi Hizmeti: Ratlardan alınacak implantların elektron mikroskobu ile değerlendirilmesi için,

altın kaplama-kritik nokta kurutma ve incelemesi dahil olarak kullanılmıştır.

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler



Bu projeden sağlanan herhangi bir makine ve teçhizat bulunmamaktadır. Proje bütçesi yalnız

tüketime yönelik mal ve hizmet alımlarında kullanılmıştır.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

Bu projeden sağlanan henüz herhangi bir sunum bulunmamaktadır.

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

Bu projeden sağlanan henüz herhangi bir yayın bulunmamaktadır.

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):


