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oagülaz negatif stafilokoklar (KNS) insan vücudunun d›ﬂ ortamla temasta olan yüzeylerinde, özellikle deride, normal flora bakterisi
olarak bulunur. 1970’lere kadar KNS olarak sadece Staphylococcus epidermidis (albus) bilinir ve hastal›k örneklerinden izole edildi¤inde kontaminasyon olarak de¤erlendirilirdi. Son 20-25 y›ldan
beri bu bakteriler birçok hastal›k örne¤inden
izole edilmiﬂ ve bunlar›n bir k›sm›, insanlar için
önemli bir patojen grup oluﬂturmuﬂtur.

K

KNS’ler özellikle S. epidermidis, insanda çok
ciddi infeksiyonlara neden olmaktad›r. Bu infeksiyonlar›n çok büyük bir bölümü hastanede geliﬂir. KNS’lere ba¤l› hastane infeksiyonlar›n›n önemi, hem artan s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kmas›ndan
hem de birçok antibiyoti¤e dirençli olmas›ndand›r.
KNS’lerin 30 kadar türü vard›r ve bunlardan
ﬂimdilik 12 tanesi insanda hastal›k örneklerinden izole edilmiﬂtir (1,2). Bunlar› novobiosine
olan duyarl›l›klar›na göre iki gruba ay›rmak
mümkündür.
Organ ve sistemleri normal çal›ﬂanlarda kolay
kolay infeksiyon oluﬂturmazlar. Bununla bera-

ber, immünyetmezlik, nötropeni, malignite, prematüre do¤um, hastanede uzun süre yatma, bir
cerrahi giriﬂim veya prostetik amaçl› ameliyatlardan sonra geliﬂen infeksiyonlar›n bir ço¤unda etken olarak karﬂ›m›za ç›karlar (3). Bu yaz›n›n konusu içine girmeyen, KNS’lerin neden oldu¤u
hastane d›ﬂ› infeksiyon olarak do¤al kapak endokarditleri (%2-10), eroin ba¤›ml›lar›nda geliﬂen trikuspit endokarditleri ve cinsel yönden aktif durumda olan genç kad›nlarda Staphylococcus
saprophyticus’un neden oldu¤u üriner sistem infeksiyonlar›n› sayabiliriz.
EP‹DEM‹YOLOJ‹
KNS’lere ba¤l› hastane infeksiyonlar›nda etken kayna¤› olarak ço¤unlukla hastan›n kendisini görüyoruz. Deri üzerinde ve foliküller içinde
kommensal olarak bulunan sözkonusu bakteriler
intravenöz kateter, “shunt”, “pace-maker”, vb.
uygulamalarla yarat›lan ortamda infeksiyon oluﬂturabilirler (4). Hastan›n kendisinden baﬂka,
hastane personeli, kontamine dezenfektanlar ve
baz› cans›z materyalde infeksiyon kayna¤› olabilir. Hastane kökenli suﬂlar›n önemli bir özelli¤i
antibiyotiklerin ço¤una dirençli olmas›d›r. Örne¤in hastanede izole edilen S. epidermidis’lerde
Metisilin direnci %40-60 aras›nda de¤iﬂmektedir
(1). KNS içinde zaman zaman ciddi hastane infeksiyonlar›na neden olabilen Staphylococcus heamolyticus seyrek de olsa glikopeptid direnci de
görülür (5). Hastane personeli S. epidermidis’in
hastane içinde yay›lmas›nda arac› olurlar. Bu
suﬂlar önce hastan›n derisi veya mukozas›nda
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Tablo 1. Novobiosin Duyarl›l›¤›na Göre KNS’lerin S›n›fland›r›lmas›. Ref (1)’den al›nm›ﬂt›r.

Tablo 2. S. epidermidis’te Virulans Faktörler.
Ref (1)’den al›nm›ﬂt›r.

NOVOB‹OS‹NE D‹RENÇL‹ KNS’LER

Hücre yüzeyindeki yap›lar

Staphylococcus saprophyticus

Adezinler

Staphylococcus xylosus

Hemaglütininler

Staphylococcus cohnii

Matriks proteini ba¤layan yap›lar

NOVOB‹OS‹NE DUYARLI KNS’LER

Hücre d›ﬂ› sümüksü madde

Staphylococcus epidermidis grubu

Kapsül

Staphylococcus epidermidis

Hücre duvar›ndaki yap›lar

Staphylococcus haemolyticus

Peptidoglikan

Staphylococcus hominis

Teikoik asit

Staphylococcus capitis

Transferin ba¤lay›c› protein

Staphylococcus warneri

Hücre d›ﬂ› ürünler

Staphylococcus simulans

Üreaz

Staphylococcus auricularis

Proteaz

Staphylococcus lugdunensis

Hemolizinler

Staphylococcus schleiferi

DNAz

kolonize olup yerleﬂir ve uygun ortam geliﬂti¤inde de infeksiyona neden olur.
PATOGENEZ
Vücudunda yabanc› cisim bulunmayan hastalarda geliﬂen KNS infeksiyonlar›n›n patogenezinde hastaya ve etkene ait faktörler rol oynar.
Hastaya ait faktörler daha önce belirtildi¤i gibi
savunma sistemini zay›flatan durumlard›r. Bu
nedenler kiﬂiyi virulans› çok az olan mikroplara
karﬂ› bile duyarl› hale getirir. Örne¤in yenido¤anlarda ve prematürelerde S. epidermidis’e karﬂ›,
eriﬂkinde olan opsonik aktivitenin bir bölümü
henüz geliﬂmemiﬂtir (6). Ayr›ca do¤um kilosunun
ve hastanede kal›ﬂ süresinin de infeksiyon oluﬂumunda rolü vard›r. Yap›lan çal›ﬂmalar do¤um
a¤›rl›¤› 700 gr. olan bebeklerin, do¤um a¤›rl›¤›
2000 gr. olandan 44.5 kez fazla KNS bakteremisi
oluﬂma riski taﬂ›d›¤›n› göstermiﬂtir (7).
KNS’de virulans faktörleri S. aureus’taki gibi
fazla de¤ildir. Bununla beraber S. epidermidis’te
de bunlar›n birkaç› saptanm›ﬂt›r.
Yabanc› cisimlere ba¤l› infeksiyonlar›n geliﬂiminde de yine hastaya ve mikroba ait faktörler
rol oynar.
‹nsan plazmas›nda ve intersellüler aral›kta
bulunan ve matriks proteinleri dedi¤imiz baz›

144

proteinler (laminin, transferrin, thrombosidon,
kollagen, fibronektin, vitronektin, vb.) herhangi
bir yabanc› cisimle temasa gelirse ona yap›ﬂ›r,
ve üzerini kaplar (8). Bu olay çok k›sa bir sürede,
dakikalar içinde oluﬂur (9). S. epidermidis’in d›ﬂ yüzeyinde böyle proteinler özellikle fibronektin ve
transferrin için reseptörler vard›r (1). Bu reseptörler arac›l›¤› ile yabanc› cisme yap›ﬂ›r (5). Yabanc› cisim infeksiyonlar›n›n oluﬂumunda en
önemli olaylardan biri bu yap›ﬂmad›r (Adherence). Bundan sonra ikinci devre baﬂlar. Bu devrede cismin yüzeyine yap›ﬂan stafilokoklar orada
katmanlar halinde üremeye baﬂlar (Accumulation). Salg›lad›klar› sümüksü madde (Slime) içinde ço¤alarak kal›n bir katman oluﬂtururlar. Glikokaliks de dedi¤imiz bu oluﬂum hem bakterinin
üremesini kolaylaﬂt›r›r, hem de onu organizman›n savunma sisteminden ve antibiyotiklerin etkisinden korur. Yap›ﬂma ve ço¤alma iki ayr› gen
taraf›ndan kodlan›r. Baz› mutantlarda örne¤in
M7 suﬂunda yap›ﬂma özelli¤i oldu¤u halde, ço¤alma olmaz ve bunlar organizman›n savunma
sistemine karﬂ› çok duyarl›d›rlar. Hemen elimine
edilirler (10). Üreme ile ilgili olarak 140 kdaltonluk ekstrasellüler bir protein saptanm›ﬂt›r (10).
AAP (Accumulation-Associated Protein) ad› verilen bu madde stafilokok taraf›ndan sentez edilir.
Ayr›ca bakterinin sentez etti¤i biyomateryal için-

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 2

Koagülaz Negatif Stafilokoklar›n
Neden Oldu¤u Hastane ‹nfeksiyonlar›

de yara iyileﬂmesini engelleyen fibroblast inhibitörleri de vard›r (11).
Bakteri böylece yabanc› cisim üzerinde ürerken, hem onun üzerinde hem de graft etraf›ndaki dokuda erozyona ve inflamasyona neden olarak infeksiyon baﬂlat›r (12).
KNS’LER‹N HASTANEDE NEDEN OLDU⁄U
‹NFEKT‹F TABLOLAR
• Yapay Kalp Kapakç›¤› Endokarditi: Bu tip
infeksiyonlar de¤iﬂik kurumlardan elde edilen
verilere göre %48-80 aras›nda S. epidermidis taraf›ndan oluﬂturulur. Daha seyrek olarak, S. hominis,
S. haemolyticus, S. capitis’te endokardit etken olarak karﬂ›m›za ç›kar (2,13). Etken büyük bir olas›l›kla metisiline dirençli olaca¤›ndan tedaviye glikopeptidle baﬂlamak gerekir. Do¤al kapak endokarditlerinde ise antistafilokoksik penisilinlerle tedaviye baﬂlanabilir. Çünkü böyle durumlarda etken genellikle metisiline duyarl›d›r (14).
Yapay kalp endokarditinin tedavisinde ilk haftada glikopeptide bir aminoglikozid kombinasyonu k›sa sürede vejetasyonlarda sterilizasyonu
sa¤lar. Tedavi 4-6 hafta sürmelidir.
• Nozokomiyal Sepsis: Ba¤›ﬂ›kl›¤› bask›lanm›ﬂ hastada geliﬂen sepsis ve katetere ba¤l›
sepsis ﬂeklinde ortaya ç›kar. IV kateter uygulamalar›n›n %1-3’ünde sepsis geliﬂir (15). Kateterin
ç›kar›lmas› ve antistafilokoksik tedavi baﬂlanmas› gerekir. E¤er tünel infeksiyonu yoksa seyrek
olarak kateterin ç›kar›lmas› ile durum düzelebilir
(16,17). Tedavi süresi 2 haftad›r. Bu tedavi uygulamas› katetere ba¤l› olmayarak geliﬂen sepsis
için de geçerlidir. ‹ntravenöz uygulamalarda
sepsisten baﬂka komplikasyonlarda geliﬂir,
tromboflebit, deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› bunlara örnektir. Tedavide antistafilokoksik
sistemik tedavi, gerekiyorsa cerrahi ve yara temizli¤i uygulan›r. E¤er sepsis geliﬂmezse tedavi
süresi olarak bir hafta bile yeterli olabilir.
• Shunt ‹nfeksiyonlar›: Vertikülo-atriyal ve
ventrikülo-peritoneal “shunt”larda infeksiyon
geliﬂebilir. Etkenlerin baﬂ›nda S. epidermidis gelir.
Geliﬂen infeksiyonda merkezi sinir sistemi tutulumuna göre tedavi 3-4 hafta veya daha fazla sürebilir.
• Deri-Yumuﬂak Doku ‹nfeksiyonlar›: Daha
çok postoperatif yara infeksiyonlar› ve “pacemaker” yerleﬂtirildi¤inde, aletin yerleﬂti¤i cep
içinde %6 s›kl›kla infeksiyon geliﬂebilir. ”Pacemaker” ç›kar›l›r ve sistemik antistafilokoksik te-
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davi uygulan›r. Ayr›ca epidural blokaj giriﬂimlerinden sonra bazan S. epidermidis’e ba¤l› epidural
abseler geliﬂir (18).
• Eklem Protezleri ile ‹lgili ‹nfeksiyonlar:
Burada etken olarak baﬂ› S. aureus çeker. ‹kinci s›rada S. epidermidis vard›r. Tedavide protezin ç›kar›lmas›, dolgu maddesinin temizlenmesi gerekir.
Komﬂu dokularda da debridman yap›l›r ve sistemik antistafilokoksik tedaviye baﬂlan›r. ‹nfeksiyon söndükten sonra protez yenilenir. Tedavi
genelde 6 haftad›r fakat 6 aya kadar uzayabilir.
• Vasküler Graft ‹nfeksiyonlar›: Daha çok
aorta-femoral graft uygulanmaktad›r. Bir gözleme göre infeksiyon geliﬂme süresi 29 ay› bulmaktad›r ve etken %32 s›kl›kla S. epidermidis’tir
(19). Graft›n ç›kar›larak yenilenmesi gerekir. Son
zamanlarda so¤ukta korunmuﬂ aorotik allograflar›n insitu replasman› da vasküler graft infeksiyonlar›n›n tedavisinde baﬂar›yla kullan›lmaktad›r (20).
• Endoftalmit: Katarakt ameliyatlar›ndan
sonra yerleﬂtirilen lens implant›nda infeksiyon
geliﬂebilmektedir. Bu tip infeksiyonlarda da
baﬂl›ca etken S. epidermidis’tir. Burada bakteri yüzeyi ile polimerin yüzeyi aras›nda varolan hidrofobisite bakteri yap›ﬂmas› ile parelellik göstermektedir (21). Bakteri lensi oluﬂturan polimer
üzerinde kolonize olarak infeksiyon baﬂlat›r (22).
Lensin ç›kar›lmas› ile beraber lokal ve genel antistafilokoksik tedavi baﬂlan›r. Ayn› durum estetik amaçla vücudun baﬂka yerlerine yerleﬂtirilen
slikon ameliyatlar›ndan sonra da görülür ve ayn›
ﬂekilde tedavi edilir (23).
• Pediatrik ‹nfeksiyonlar: Yenido¤an kliniklerinde, prematürelerde S. epidermidis önemli bir
sepsis etkenidir ve ço¤unlukla metisiline dirençlidir (24). Bu nedenle tedaviye glikopeptidle
baﬂlanmal›d›r.
Devaml› ayaktan peritoneal diyaliz uygulanan hastalarda da zaman zaman S. epidermidis’e
ba¤l› peritonitler oluﬂabilmektedir. Tedavi antistafilokoksik antibiyotik uygulamas›d›r ve genellikle tedaviye iyi yan›t al›n›r.
• Koruma: Baz› önlemler al›p bunlar› uygulamakla KNS’ye ba¤l› hastane infeksiyonlar›n›n insidans›n› azaltabiliriz:
• Bakteri genelde deride oldu¤undan herhangi bir invaziv giriﬂimden önce lokal antisepsi,
etkili bir antiseptikle ve deneyimli kiﬂiler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Antiseptik olarak klorhekzi145
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din alkol solüsyonu, povidon iyota tercih edilmelidir (18).
• Bakteri hastane personeli taraf›ndan bulaﬂt›r›labilir. Bunu önlemek için personel aras›nda
el antisepsisi uygulamas› ödünsüz takip edilmeli ve gerekti¤i yerlerde eldiven kullan›lmal›d›r.
• Yabanc› cisim infeksiyonunu azaltmada,
kullan›lacak graft›n yap›s›n› bilmemizde yarar
vard›r. Örne¤in Dacron graftlar, lokal hücresel
immüniteyi bask›lad›¤› halde polytef graftlarda
bu aktivite yoktur (25). Ayr›ca kateterlere, graftlara ve prostetik cihazlara bakteri kolonizasyonunu önlemek veya en aza indirmek için bu
maddelerin antibiyotik veya dezenfektanlarla
kaplanmas› oldukça iyi sonuçlar vermiﬂtir
(26,27,28).
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