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etisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA),
1980’li y›llardan beri hastanelerde majör
klinik ve epidemiyolojik bir problemdir (1).
MRSA, S. aureus’un bir suﬂu olup, müköz membranlar›n ve derinin normal floras›nda bulunur.
Majör kolonizasyon yeri burundur. Genel popülasyonun %30-40’› nazal taﬂ›y›c›d›r. Hastane personelinde bu oran, %70’e ç›kmaktad›r (2). Hastalar ve hastane personelinde MRSA nazal taﬂ›y›c›l›¤›, bir hastanede MRSA’n›n yay›lmas›na temel
teﬂkil eder (3).
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Dünyan›n birçok bölgesinde MRSA’n›n artan
prevalans›, nozokomiyal patojen olarak rolüne
yeniden dikkatleri çekmiﬂtir. MRSA kontrol ölçümlerinin maliyeti, MRSA’y› kontrol etmeme
sonucu do¤acak maliyetten daha ucuzdur (4).
Hastanelerde MRSA salg›nlar› durumunda infeksiyon kontrol ekibi birçok problemle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Salg›n kayna¤›n› tan›mlama zorlu¤u, s›n›rl› izolasyon imkanlar› nedeniyle vakalar›n artan say›s› ile baﬂa ç›kamamak, servis kapatman›n etkinlikten ziyade kar›ﬂ›kl›k do¤urmas›, personel taramas›ndan etkin netice al›namamas› gibi güçlükler MRSA kontrolüne daha fazla
önem vermeyi gerektirmektedir.
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MRSA’NIN KL‹N‹K ÖNEM‹
MRSA; metisilin, oksasilin, kloksasilin, flukloksasilin gibi penisilinaza dirençli penisilinlere
ve tüm di¤er beta laktam ajanlara dirençlidir.
Ayr›ca s›kl›kla makrolidlere, klindamisin, kloramfenikol, tetrasiklin ve aminoglikozidlere de dirençli olabilirler. MRSA, birçok antibiyoti¤e metisilin duyarl› Staphylococcus aureus (MSSA) suﬂlar›na göre daha dirençli oldu¤undan infeksiyonlar›n›n tedavisi daha zordur (5,6).
MSSA ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; bir patojen olarak rolü, suﬂlar›n farkl›l›¤›, içerdi¤i virülans faktörlerinin varl›¤› veya miktar› (protein A, lipaz,
toksin, koagülaz) ve hastan›n altta yatan durumu
ile ilgilidir (5). MRSA bakteremilerinde, MSSA
bakteremilerine göre ölüm riskinin 3 kat daha
fazla oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar vard›r (7). Yo¤un bak›m birimlerinde; MRSA bulaﬂan hastalar
daha uzun süre yatar, mortalite daha yüksektir,
daha fazla antibiyoti¤e ihtiyaç duyarlar (8). Yan›k
birimleri; MRSA kolonizasyonu için çok elveriﬂlidir. Yan›k yaralar›nda aﬂ›r› kolonizasyonun
komplikasyonu olarak bakteremi geliﬂebilir (5).
MRSA’da, MSSA gibi pek çok hastal›¤a sebep
olur. Deri infeksiyonlar›, bakteremi, endokardit,
pnömoni gibi (1,5). Hastanede en s›k infeksiyon
yapt›¤› bölgeler; cerrahi yaralar, intravenöz kataterler ve bas›nç yaralar› oluﬂmuﬂ yumuﬂak dokulard›r (6,8).
MRSA kolonizasyonu ve infeksiyonlar› için en
fazla riskli hastalar; immün sistemi bask›lanm›ﬂ
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hastalar, ço¤ul antibiyotik tedavisi uygulananlar,
steroid ve kemoterapi alanlar, diyabetliler, cerrahi ve yo¤un bak›m ünitesi hastalar›, yaﬂl› ve
malnütrisyonu olanlar, IV ilaç kullananlar ve hemodiyaliz hastalar›d›r (5,6).
Klinik bulgu olsun veya olmas›n MRSA doku
invazyonu yapt›¤› zaman, infeksiyon oluﬂur (8).
‹nfeksiyonlar› genellikle endojen orijinlidir. Kolonize kiﬂilerdeki stafilokoksik infeksiyonlardan
kolonize suﬂ sorumlu olmaktad›r (5).
Ciddi MRSA infeksiyonlar›nda tavsiye edilen
antibiyotik vankomisin veya teikoplanindir. Vankomisinle tedavi edilen MRSA bakteremili hastalar›n mortalitesi, di¤er antibiyotiklerle tedavi
edilmiﬂ MSSA bakteremilerine göre daha yüksektir. Etkin MRSA tedavisine baﬂlamadaki gecikme önemli bir mortalite faktörü olmaktad›r
(5).
BULAﬁMA YOLU
MRSA nazal taﬂ›y›c›s› olan hastane personeli,
bu bakteriyi di¤er personele ve hastalara direkt
el temas› ve/veya hava bulaﬂ› yolu ile bulaﬂt›rabilir. Geniﬂ yan›kl› hastalar kendilerinde kolonize olmuﬂ MRSA’y› havaya yayabilirler. MRSA bir
aydan daha uzun süre çevrede canl› kalabilir, hava ile uzak mesafelere gidebilir. Bu ﬂekilde indirekt temas (stetoskop, EKG baﬂl›klar›, bilgisayar
klavyeleri ile) yolu ile de bulaﬂabilir. En yayg›n
bulaﬂ yolu sa¤l›k personeli elleridir (6).
MRSA KAZANILMASININ MAL‹YET‹
Uzun süre hastanede kalma ücreti, teﬂhis metodlar›n›n ücreti, di¤er idari yaklaﬂ›mlar, düzenlemeler, infeksiyonu takip eden morbidite maliyeti artt›r›r. MRSA infeksiyonlar›nda tavsiye edilen vankomisin veya teikoplanin tedavisinin di¤er antistafilokoksik ilaçlardan daha pahal› olmas›, vankomisinin kan seviyelerinin toksisite
yönünden kontrolünün gerekmesi, bir hastanede MRSA’n›n artan prevalans› ile profilaktik olarak veya infeksiyonlar›n baﬂlang›ç kör tedavisi
için empirik ilaç rejimlerine glikopeptid ilavesi
önemli bir fiyat art›ﬂ› do¤urur. Ayr›ca hastan›n
duydu¤u a¤r›, anksiyete depresyon ve di¤er psikolojik bulgular, yaﬂam kalitesinde azalma gibi
miktar› maddi olarak ölçülemeyen birçok faktör
de maliyete eklenmelidir. MRSA infeksiyonlar›n›
tedavi etmenin ücreti her vaka için ABD’de 230016.000 dolar, ‹ngiltere’de ise 400-2450 sterlin
aras›nda de¤iﬂmektedir (4).
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MRSA KONTROLÜNÜN MAL‹YET‹
‹nfeksiyon Kontrol Ekibi’nin yo¤un çal›ﬂma
aktivitesi, MRSA izolasyon yöntemlerinin ücreti,
MRSA kolonizasyonunun tan›mlanmas› ve eradikasyonu ile ilgili harcamalar, kontrol kültürlerinin takibi, izolatlar›n moleküler yöntemlerle tiplendirilme ücreti kontrol maliyetini oluﬂturur.
MRSA yay›l›m› ile rutin aktivitede bozulma, servislerin geçici kapanmas› ile personelin yeniden
yerleﬂimi gibi miktar› hesaplanamayan zorluklar
da maliyeti etkileyen faktörler olarak gözönüne
al›nmas›na ra¤men, MRSA salg›nlar›n›n kontrolünde harcanan para, kontrol edilmemiﬂ MRSA
salg›nlar›nda harcanandan daha azd›r (4).
Bugün dünyada MRSA kontrol politikas› ile ilgili olarak; birisi ‹ngiltere’den önerilen ve Avrupa’n›n benimsedi¤i, di¤eri Amerika’n›n önerdi¤i
olmak üzere iki farkl› görüﬂ vard›r: ‹ngiltere’nin
MRSA kontrol k›lavuzlar›, MRSA’dan korunma
önlemlerini ve MRSA epidemilerinde faydal›
olabilen uygun kriterleri belirtmektedir. Bu kriterlerde her hastane kendine uygun düzenlemeler yapabilir. Bir multidisipliner ve koordine yaklaﬂ›m, korunma ve MRSA epidemisinin eradikasyonu için esast›r. Prevalans araﬂt›rmalar› ile
MRSA kontrol çal›ﬂmalar› ölçülmektedir. Bu strateji k›s›tl› kaynaklarla uygulanabilmektedir
(10,11,12).
Oysa ABD’nin önerdi¤i MRSA kontrol k›lavuzlar›nda korunma önlemleri ve MRSA eradikasyonu yoktur. Bu görüﬂte, MRSA yay›l›m›n› kontrol
etmek ve çapraz infeksiyonlar›n önlenmesi esast›r. Bu amaçla izolasyon odalar›na MRSA’l› hastalar yerleﬂtirilmeli, hem kolonize hem de infekte
hastalar nazal mupirosin ile tedavi edilmelidir.
Bu strateji de prospektif olarak, devaml›, tüm
hastanede MRSA araﬂt›r›lmakta ve insidans araﬂt›rmalar› ile MRSA kontrol çal›ﬂmalar› ölçülmektedir. Bu tip kontrol politikalar› geniﬂ, ayr›nt›l›
kaynaklar gerektirmesi aç›s›ndan ABD gibi zengin ülkelerde uygulanabilmektedir (13).
HASTANELERDE MRSA KONTROL
ÖLÇÜMLER‹ (5)
1. Kontrol programlar›n›n uygulanmas›,
2. Epidemiyolojik tarama,
3. Hastalarda MRSA taranmas›,
4. Personelde MRSA taﬂ›y›c›l›¤›,
5. Taﬂ›y›c›lar›n tedavisi,
6. ‹nfeksiyonlar›n sistemik tedavisi,
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Personel (nazal taﬂ›y›c›)

Diyabet
Ço¤ul antibiyotik kullan›m›
Yaﬂ
Malignansi

Kolonize veya infekte hastalar
Vücut s›v›lar›
Drenaj ve sekresyonlar›

Dekubit

Çal›ﬂanlar›n problemleri
Telaﬂl› durum
E¤itilmemiﬂ veya yetersiz
e¤itilmiﬂ yeni personel
Universal önlem veya
bariyerlere itaat etmeme

‹nvaziv gereçler
Nazogastrik tüpler
‹drar kesesi kateterleri
Bunama

Çevre
Kontamine olmuﬂ gereçler
ve mobilya
Kalabal›k, kar›ﬂ›kl›k

ﬁekil 1. Hastanede MRSA Yay›l›m›n› Etkileyen Faktörler (9).

7. MRSA’n›n mikrobiyolojik özelli¤i.
1. Kontrol Program›n›n Uygulanmas›

komprimize hastalar›n bulundu¤u klinikte servis
kapatma indikasyonudur.

MRSA yay›l›m›n› en aza indirmek için, erken
iletiﬂim esast›r. ‹nfeksiyon kontrol ekibi düzenli
bir iletiﬂim kurmal›d›r.

Vaka say›s›: Vaka say›s› belirlenmelidir.
MRSA ile infekte yeni hasta say›s›, salg›n›n araﬂt›r›lmas› için gereklidir.

‹zolasyon: Personelin elleri esas yay›lma yoludur. Bu nedenle rutin ölçümlerle kliniklerde
çapraz infeksiyonlar›n önlenmesi güçtür. ‹nfekte
hastalar ve muhtemel taﬂ›y›c›lar bir odada veya
izolasyon biriminde yaln›z bu birimde görev yapacak personel ile izole edilmeli, izolasyon odas›n›n havas› d›ﬂar› verilmelidir. ‹zolasyon birimi
yetersiz veya yok ise ayn› serviste tüm infekte
veya kolonize hastalara bir grup personel hizmet
vermelidir.

MRSA suﬂu: Suﬂun özellikleri belirlenmelidir. Ço¤ul antibiyotik direncine sahip suﬂlar›n tedavi güçlü¤ü vard›r ve daha çabuk yay›l›rlar.
Hangi vücut bölgelerinde kolonize olabildi¤i ve
ne tip infeksiyonlara sebep oldu¤u saptanmal›d›r.

Kayna¤›n izolasyonu için el y›kama ve dezenfeksiyon yan›nda, eldiven ve koruyucu önlük giyilmelidir. Antiseptikli sabun kullan›lmal›, fakat
%70’lik alkol ile elleri kurutmak gereklidir.
‹nfeksiyon kontrol ekibi, antibiyotik tedavisinin tekrar gözden geçirilmesini önermeli ve
MRSA kazanma için risk faktörü olabilen antibiyotikleri belirlemelidir.
Klinik kapat›lmas›: Hasta izolasyonu ve personel ayr›lmas› gibi var olan kontrol ölçümleri
MRSA yay›lmas›n› kontrol edemiyorsa, ‹KE servise yeni hasta giriﬂini ciddi bir risk olarak gösteriyorsa, klinik kapat›larak geçici bir izolasyon klini¤i aç›labilir. Kolonizasyondan ziyade, invaziv infeksiyon yapan suﬂlar›n varl›¤›; özellikle immün-
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2. Epidemiyolojik Tarama
Her hafta hem yeni infekte olanlar›n hem de
kolonize olanlar›n say›s› histogram ﬂeklinde çizilmiﬂ epidemik e¤ri ile gösterilebilir. Her ay
baﬂvuran her 1000 hastada yeni kolonize ve yeni
infekte olan hastalar›n say›s› aylara göre tespit
edilerek, infeksiyon ve kolonizasyonlar›n kümülatif insidans› ç›kar›labilir. Böylece, aydan aya
salg›nlar taranarak, MRSA kazan›lmas›n›n getirdi¤i maliyet art›ﬂ› ve iﬂ gücü kayb›na karﬂ›, MRSA
kontrol ölçümlerinin baﬂar› veya baﬂar›s›zl›¤›
kontrol edilebilir.
Baﬂka bir hastaneden MRSA bulunan hastalar›n geliﬂleri veya ayr›ld›klar› klini¤e yeniden baﬂvuranlar›n da tespiti gereklidir.
Laboratuvarlar, MRSA klinik izolat oranlar›n›
devaml› ölçebilmelidirler. Bu oran için; hastanedeki tüm MRSA izolatlar› olmas› gerekmez, pozitif kan kültürleri ile de kolayl›kla ölçülebilir.
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“Net yeni oluﬂum oran›” belirlenmelidir. Bu
oran, mevcut her salg›nda yeni vakalar›n say›s›n›
belirtir. Her yeni vakan›n salg›na etkisini ölçmek
için bu bilgi gereklidir.
3. Hastalarda MRSA Taranmas›
Rutin taramada; burun, lezyonlar ve yaralar,
manipülasyon alanlar› (klinik olarak infekte olsun veya olmas›n), intravenöz uygulama alan›,
trakeostomi, perine/kas›k, kataterize hastalardan idrar, al›nabiliyorsa balgam, koltuk altlar›,
yaﬂl›larda kalça derisinden örnek al›nabilir. Klinik indikasyon varsa; d›ﬂk›, vajinal sürüntü ve yenido¤anda göbek kordonundan örnek al›nabilir.
Bo¤az taﬂ›y›c›l›¤›n›n infeksiyonu yaymadaki rolü
belirsiz olmas›na ra¤men, rutin taramaya al›nabilir.
Dörtyüzüç MRSA taﬂ›y›c›s› ile yap›lan bir çal›ﬂmada; taﬂ›y›c›l›¤› belirlemek için çeﬂitli örneklerin duyarl›l›¤› ﬂu ﬂekilde bulunmuﬂtur: Yaln›z
burun %78.5, burun ve bo¤az %85.6, burun ve perine %93, bo¤az, burun ve perine %98, kas›k %15,
koltukalt› %10, yaln›z perine %38, yaln›z bo¤az
%30.8 (14).
Hangi bölgelerden tarama yap›laca¤› klinik
ve epidemiyolojik indikasyonlara ba¤l›d›r. Büyük yan›k yaralar› veya ekzemalar› olan infekte
hastalar, asemptomatik taﬂ›y›c›lar, üst solunum
yolu infeksiyonu olan hastalar infeksiyonun yay›lmas›ndan sorumludurlar.
Organizmalar MRSA yayan hastalar›n yak›n›ndaki havada ve yata¤›n çevresindeki tabanda
bol bulundu¤undan; çevreden örnekler de al›nabilir.
Ayn› buyyon içerisinde al›nan sürüntüler birleﬂtirilirse, örneklerin incelenmesinde maliyet
azalt›labilir. Buyyon içine tuz ve antibiyotikler
ilave edilerek MRSA epidemik suﬂunu izole
edebilecek modifikasyonlar yap›labilir.
MRSA’n›n endemik oldu¤u bir hastanede
‹KE, MRSA prevalans›n› ç›karmal›, kontrol ölçümlerini tekrarlamal› ve yenilenmesi için çaba
harcamal›d›r.
4. Personelde MRSA Taﬂ›y›c›l›¤›
MRSA, hastane personeli ve onlar›n ailelerinde çok nadir infeksiyon yapar. Fakat MRSA bulaﬂmas› yak›n temas ile olur. Taﬂ›y›c›lar›n ev halk› da taranmal›d›r. Aksi halde eradikasyon tedavisinde baﬂar›s›zl›k olur.
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Nazal taﬂ›y›c›l›k, kolonize olmam›ﬂ hastalar›n
MRSA’y› nazal kazanmas› için bir kaynakt›r.
Personelde MRSA taﬂ›y›c›l›¤› geçici taﬂ›y›c›l›k,
k›sa süreli nazal taﬂ›y›c›l›k ve devaml› nazal taﬂ›y›c›l›k olmak üzere üç tip olabilir; hepsi de bulaﬂ
yapabilir. Geçici ve k›sa süreli taﬂ›y›c›l›k çevreden ziyade hasta ile yak›n temas ile kazan›l›r.
Devaml› taﬂ›y›c›l›kta, perineal lezyon kolonizasyonu olabilece¤i düﬂünülmelidir.
Geçici el taﬂ›y›c›s› personel parmak uçlar›n›
kat› ortama bast›rarak araﬂt›r›labilir. Bu iﬂlem rutin ölçüm olamaz, ancak el taﬂ›y›c› s›kl›¤› ve el y›kaman›n önemini ayd›nlatmaya yard›mc›d›r. Salg›nlar s›ras›nda personele, el y›kama ve MRSA
geçici taﬂ›y›c›l›¤› hat›rlat›lmal›d›r. ‹nfekte ve kolonize lezyonlar› olan personel çal›ﬂmamal›d›r.
5. Taﬂ›y›c›lar›n Tedavisi
Nazal taﬂ›y›c›l›kta en etkin topikal tedavi nazal mupirosindir. Beﬂ gün boyunca günde üç defa burun deliklerine uygulan›r. Tekrarlayan ve
uzun süren mupirosin tedavisi direnç kazan›lmas›na sebep olur.
Di¤er topikal ajanlar; %1’lik klorhegzidin ve
naseptin krem (klorhekzidin + neomisin)’dir.
Mupirosinden daha az etkilidir ancak bakteri say›s›n› azalt›r ve mupirosin direnci geliﬂmesi durumunda alternatiftir.
Sistemik tedavide rifampisin kullan›labilir
ancak direnci önlemek için sodyum fusidat, siprofloksasin veya trimetoprim ile kombine kullan›lmal›d›r.
Bo¤az taﬂ›y›c›l›¤›nda; topikal nazal uygulamalar bo¤az ve balgam taﬂ›y›c›l›¤›n› temizlemez.
Ayr›ca sistemik tedavi kullan›labilir. Bo¤az spreyi, nazal mupirosin ile birlikte kullan›lmal›d›r.
Deri temas›nda; klorhegzidin, hegzaklorofen
veya povidon iyot ile 3 gün ardarda banyo yap›lmal›, tedaviye taﬂ›y›c›l›k süresince devam edilmelidir. Hegzaklorofen toz yenido¤anlara, eriﬂkin kas›k ve koltuk altlar›na uygulanabilir.
Deri lezyonlar›nda; ekzema ve küçük yüzeysel bas›nç yaralar›na mupirosin (Polietilen-glikol
bazl›), geniﬂ yan›klara, yaralara mupirosin nazal
(parafin bazl›), tercih edilmelidir. Polietilen glikol nefrotoksiktir, absorbe edilebilir, ayr›ca plastik kateter materyaline zarar verebilir.
6. ‹nfeksiyonlar›n Sistemik Tedavisi
Bir glikopeptid (vankomisin veya teikoplanin) yaln›z veya bir baﬂka antistafilokokal antibi199
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yotikle kombinasyonu ﬂeklindeki tedavi halen
kabul gören sistemik tedavi ﬂeklidir.
Rifampisin; koagüloz negatif stafilokok infeksiyonlar›, osteomyelitler ve endokarditlerde yaln›z verilmemek kayd› ile faydal›d›r. ‹n vitro duyarl›l›k varsa fusidik asit veya fosfomisin (kemik
ve eklem infeksiyonlar›nda), aminoglikozid ve
glikopeptid, florokinolon ve rifampisin kombinasyonlar›ndan birisi kullan›labilir.
Yeni ajanlar olarak sentetik karbapenemstreptogramin kombinasyonu (quinupristin /dalfopristin) ve okzalidonlar önerilmektedir.
7. MRSA’n›n Mikrobiyolojik Karakteri
S. aureus suﬂlar›n›n identifikasyonu için, koagülaz ve/veya protein A testleri rutin olarak kullan›labilir. Birden daha fazla epidemik suﬂ, bir
hastanede bulunabilir ve bu durumda mutlaka
tiplendirme gereklidir. Faj tiplendirme ve moleküler tekniklerin kullan›m› ile suﬂlar›n tipi karﬂ›laﬂt›r›labilir. MRSA’n›n antibiyotik duyarl›l›¤›,
pigmentasyonu, hemoliz gibi özellikleri epidemik izolatlar›n tiplendirilmeden önceki ön seçimine yard›mc› olabilir. Genomik DNA’lar› pulsed
field jel elektroforezi (PFGE) ile tiplendirilerek
MRSA salg›nlar›, yalanc› salg›nlar, epidemiyolojik olarak iliﬂkisiz izolatlar aras›ndaki farkl›l›klar
gösterilir, hastanelerde MRSA kontrollerinin etkinli¤i kan›tlan›r (15).

yeni MRSA suﬂlar›n›n giriﬂi, belli hastalarda devaml› kolonizasyonu, MRSA eradikasyonunu çok
güçleﬂtirir. MRSA kontrol ölçümleri, çapraz infeksiyon kan›t› varsa ve takiben morbidite geliﬂmiﬂse mutlaka uygulanmal›d›r (9).
Bilindi¤i gibi, Japonya, USA ve Do¤u Avrupa’dan düﬂük seviyede vankomisin direnci gösteren MRSA’lar bildirilmiﬂtir. Bu suﬂlarda vankomisin direnç geni bulunmuyordu. Ancak bu geliﬂme, devaml› vankomisinle karﬂ›laﬂma sonucu
yüksek seviyede vankomisin direnci de geliﬂebilece¤inin iﬂaretidir. Üstelik in vitro hayvan denemelerinde enterokoklarda vankomisin direncini kodlayan Van A operonu, MSSA’lara transfer
edilebilmiﬂtir (5).
Klinik pratikte vankomisin dirençli S. aureus
infeksiyonu ile karﬂ›laﬂmadan önce bahsedilen
MRSA kontrol ölçümleri ülkemiz genelinde de
uygulamaya koyulmal›d›r.
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