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risk faktörünün mekanik ventilatör tedavisi oldu¤u belirlendi (OR= 7.52; %95 CI= 2.46-22.98; p< 0.001). Üretilen
stafilokok suﬂlar›n›n hiçbirinde glikopeptid direnci yoktu.
Stafilokoklar›n neden oldu¤u hastane infeksiyonlar›n›
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belirlemek için lökosit ve trombosit say›mlar›n›n yetersiz
oldu¤u, ancak e¤er etken bir MRS ise trombosit say›s›n›n anlaml› olarak azald›¤› saptand› (p< 0.01). Ünitemizde stafilokoklara ba¤l› hastane infeksiyonlar›nda mortalite oran› %29 idi ve ölenlerin %77.7’sinde MRS suﬂu izole edildi. MRS direnci ve eksitus aras›ndaki bu iliﬂki nedeniyle ﬂüpheli vakalarda ve özellikle mekanik ventilatör
tedavisi uygulanan vakalarda, ampirik tedaviye glikopeptid bir antibiyotik eklenmesi uygun bir tedavi proto-
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kolünü oluﬂturabilir.
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morbidite nedenidir. Bu nedenle, stafilokoklara ba¤l›
hastane infeksiyonlar›n›n etkin tedavisi için bu infeksiyonlar›n klinik ve laboratuvar özelliklerini belirlemek ge-
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Stafilokoklara ba¤l› hastane infeksiyonlar› için en belirgin
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as hospital infection agents, and 56.4% of them were coagulase positive staphylococci (KPS) whereas 43.6% of
them were coagulase negative staphylococci (KNS).
Methicillin resistant staphylococci (MRS) were found as
22.3% of the SRHI. We also found that mechanical ventilation was a major risk factor for SRHI (OR= 7.52; 95%
CI= 2.46-22.98; p< 0.001). We did not find the glycopeptid resistance in all staphylococci strains. On the other
hand, leucocyte and thrombocyte counts were inadequate marker for the definiation of the hospital infection but
thrombocyte counts were statistically decreased if causative agent was a MRS (p< 0.01). The SRHI associated
mortality rate was found as 29% and 77.7% of them were MRS in our newborn ICU. According to the possible
relationship between MRS and mortality rate, we purpose the empirical therapy including the glycopeptide
agent for the patients with suspected SRHI and which also requires mechanical ventilation.
Key Words: Staphylococci, Hospital Infection, Newborn,
Therapy.

G‹R‹ﬁ
Geçti¤imiz 15 y›lda ülkemizde yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nin hem say›lar›ndaki
ve teknik donan›mlar›ndaki art›ﬂ hem de deneyimli ekiplerin oluﬂturulmas›yla çok düﬂük do¤um tart›l› bebeklerin mortalite oranlar›nda düﬂüﬂ sa¤lanm›ﬂt›r (1-3). Hastanede kal›ﬂ sürelerinin uzun olmas› yan›nda çok düﬂük do¤um tart›l› yenido¤anlara uygulanan kateterizasyon gibi
invaziv iﬂlemler, monitörizasyon, parenteral nütrisyon, ventilatör destek tedavileri sonucunda
nozokomiyal infeksiyonlar dikkatin yo¤unlaﬂt›¤›
ve önlem al›nmas› gereken bir konu haline gelmiﬂtir (4-6). Yenido¤an YBÜ’lerinin bu geliﬂim
süreci, patojen mikroorganizmalar›n epidemiyolojisini de de¤iﬂtirmiﬂtir. Geçmiﬂ y›llarda gramnegatif basiller ve B grubu streptokoklar en s›k
rastlanan mikroorganizmalar iken, daha sonra
stafilokok ve enterokok gibi gram-pozitif mikroorganizmalar ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r (6).
Stafilokoklar, oluﬂturduklar› metisilin direnci nedeniyle yenido¤anlarda önemli bir infeksiyon
etkeni haline gelmiﬂtir. Son y›llarda özellikle koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) giderek artan
oranda hastane infeksiyonlar› nedeni olarak tan›mlanmakta ve tedavisinde güçlükler yaﬂanmaktad›r. Etkin bir tedavinin sa¤lanabilmesi için
stafilokoklar›n yaratt›¤› hastane infeksiyonlar›n›n
özelliklerinin bilinmesi büyük önem taﬂ›makta-
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d›r. Bu çal›ﬂman›n amac›, stafilokoklar›n neden
oldu¤u hastane infeksiyonlar›n›n klinik ve laboratuvar özelliklerini belirleyerek uygun antibiyotik seçimine gitmektir.
MATERYAL ve METOD
Ocak 2003-Aral›k 2004 tarihleri aras›nda, iki
y›ll›k süre içinde Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Yenido¤an Ünitesinde, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan hastane infeksiyonu olarak tan›mlanm›ﬂ stafilokok üremesinin oldu¤u
hastalar çal›ﬂma kapsam›na al›nd›. Bu süre içinde yenido¤an ünitesine yatan 2086 hastan›n
%34’ü üçüncü düzey bak›m (yo¤un bak›m) alan
hastalard›. Verilere hasta dosyalar› taranarak
ulaﬂ›ld›.
“Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)”›n tan›mlamas›na uygun olarak hastanemizde do¤an yenido¤anlarda geliﬂen tüm infeksiyonlar nozokomiyal kabul edilirken, d›ﬂar›dan
gelen hastalar için yat›ﬂ›n›n 48. saatinden sonra
geliﬂen infeksiyonlar nozokomiyal infeksiyon
olarak kabul edildi (7). Ayn› zaman dilimi içinde
‹nfeksiyon Kontrol Komitesi’nin izleme ald›¤›
yenido¤an ünitesi d›ﬂ›nda kalan hastanenin di¤er birimlerinin nozokomiyal infeksiyon etkenleri ve metisiline dirençli stafilokok (MRS) say›lar›na kay›tlardan ulaﬂ›ld›. Yenido¤an ünitesinde
stafilokok infeksiyonu MRS oranlar› hastane geneli ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan hastane infeksiyonu olarak tan›mlanm›ﬂ yenido¤an olgular›n›n klinik özellikleri
[gestasyonel yaﬂ, do¤um a¤›rl›¤›, cins, do¤um
ﬂekli, sürfaktan ihtiyac›, asfiksi, respiratuar distres sendromu (RDS), mekanik ventilasyon tedavisi ve süresi, hastanede yat›ﬂ süresi, infeksiyon
oda¤›, üreme yeri, eksitus ve kateter uygulamas›]
ve laboratuvar özellikleri [lökosit ve trombosit
say›s›, C-reaktif protein (CRP) düzeyi, üreyen
mikroorganizma, direnç durumu, üreme zaman›]
retrospektif olarak incelendi. Stafilokoklara ba¤l› geliﬂen hastane infeksiyonlar› ile mekanik ventilasyon kullan›m› ve süresi, RDS, konjenital kalp
hastal›¤›, kateter kullan›m› (çeﬂidi ve süresi), asfiksi ve kan ürünlerinin transfüzyonu aras›nda
iliﬂki olup olmad›¤› araﬂt›r›ld›.
KNS suﬂlar›n›n primer kan dolaﬂ›m› etkeni
olarak kabul edilebilmesi için farkl› alanlardan
al›nm›ﬂ iki veya daha fazla kan kültüründe ayn›
morfolojik tip veya türde KNS üremesi veya tek
kan kültüründe KNS üremesi durumunda, kan
kültüründe üremesi olan hastada, infeksiyon
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varl›¤›na iliﬂkin klinik (ateﬂ, hipotermi, letarji, hipotoni, apne, bradikardi, artm›ﬂ oksijen ihtiyac›
vb.) ve laboratuvar (lökositoz, lökopeni, immatür
lökositlerde art›ﬂ, trombositopeni, CRP art›ﬂ›
vb.) bulgular›n›n varl›¤› ﬂartlar› aranm›ﬂt›r.

r› ve do¤um haftalar› s›ras›yla 2348.9 ± 1012.2 g
ve 34.67 ± 4.51 haftayd›. Çok düﬂük do¤um tart›l› (< 1500 g) ve 32 hafta ve öncesinde do¤an ve
stafilokoklara ba¤l› hastane infeksiyonu olan 20
(%66.7) hasta vard›. Bu hastalar›n ortalama do¤um a¤›rl›klar› ve do¤um haftalar› s›ras›yla
1236.6 ± 271.1 g ve 29 ± 1.93 haftayd› (Tablo 2).

Pnömoni olarak tan›mlanan olgulardan kan
ve/veya entübe olan hastalardan trakeal aspirat
kültürleri al›nm›ﬂt›r. KNS ile iliﬂkili pnömoni tan›s›, pozitif üreme varl›¤› ile birlikte hastada klinik ve laboratuvar bulgular›n›n (taﬂipne, siyanöz,
interkostal çekilme, solunum seslerinde azalma,
akci¤er grafisinde infiltrasyon varl›¤› pnömotosel
varl›¤› vb.) eﬂlik etmesine dayan›larak kondu.

Çok düﬂük do¤um tart›l› (< 1500 g) ve 32 hafta ve öncesinde do¤an hastalarda, do¤um tart›s›
daha fazla ve 32 haftadan sonra do¤an hastalara
göre stafilokoklara ba¤l› hastane infeksiyonu daha fazlayd› (p< 0.01) (ﬁekil 1). Bu iliﬂki için etken
stafilokok suﬂlar› aras›nda (KNS veya KPS) herhangi bir fark bulunmad›. Bu hastalarda cins da¤›l›m› farkl›l›k göstermiyordu.

Kültürlerden elde edilen suﬂlar›n antibiyotik
duyarl›l›klar› için disk difüzyon yöntemi kullan›ld›.

Hastalar›n %58.6’s› sezaryen ile do¤urtulmuﬂtu. Hastalar›n yaklaﬂ›k beﬂte biri kadar› asfiksi ve
RDS tan›l› bebeklerden oluﬂuyordu. %55.6 vakaya mekanik ventilatör tedavisi uygulanm›ﬂt›. Stafilokoklarla geliﬂen hastane infeksiyonlar›n›n vakalar›n %44.8’inde bakteremi, %31’inde pnömoni, %13.8’inde yumuﬂak doku infeksiyonu (YD‹),
%10.3’ünde ise idrar yolu infeksiyonu (‹Y‹) oldu¤u görüldü (Tablo 2). Hastalardan elde edilen
örneklerden bakterilerin izolasyonu ortalama
13.8 ± 2.35 günde gerçekleﬂmiﬂti. Tüm hastalara
farkl› sürelerde de olsa total parenteral nütrisyon uygulanm›ﬂt›. Metisilin direnci saptanan
hastalar›n tümü glikopeptid bir antibiyotikle tedavi edilmeden önce bir beta-laktam antibiyotik
ve aminoglikozid ile baﬂar›s›z bir antibiyotik tedavisi alm›ﬂt›. Hastalar›n ortalama lökosit ve
trombosit say›lar› ve CRP de¤erleri s›ras›yla
13255 ± 1223.5/mm3, 149851.85 ± 22290.4/mm3
ve 4 ± 0.72 mg/dL idi (normal: 0-0.8 mg/dL) (Tablo 2). Stafilokoklara ba¤l› hastane infeksiyonlar›
ile mekanik ventilasyon kullan›m›, RDS, konjeni-

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 10.0
paket program› kullan›ld›. Verilerin analizi için
Mann Whitney U ve ki-kare testleri uyguland›.
Lojistik regresyon analizi kullan›larak stafilokok
infeksiyonlar›na e¤ilimi etkileyen risk faktörleri
belirlendi.
BULGULAR
‹ki y›ll›k süre içinde (Ocak 2003-Aral›k 2004)
yenido¤an ünitesinde toplam 373 hastane infeksiyonu ata¤› görüldü. Bu ataklar s›ras›nda en fazla izole edilen etkenler Acinetobacter spp. (%22.3)
ve Klebsiella spp. (%22.3) idi. %10.5 atak s›ras›nda
ise stafilokok suﬂlar› izole edildi. Toplam 104
(%27.9) hastada stafilokok suﬂlar› üredi ve bunlardan 31 (%29.8) ataktaki üremeler hastane infeksiyonu olarak kabul edildi. Stafilokok üremelerinin büyük k›sm›n› koagülaz-pozitif stafilokoklar (KPS) oluﬂturuyordu (Tablo 1). Yenido¤an
ünitesinde hastane infeksiyonlar›na neden olan
stafilokok üremelerinde metisiline direnç oran›
%22.5 (7) idi. Vakalar›n ortalama do¤um a¤›rl›kla-

Tablo 1. Stafilokoklar›n Neden Oldu¤u Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Yenido¤an Ünitesi ve Hastane Geneline Ait
Özellikleri.
Yenido¤an ünitesi
%

Hastane geneli
%

p

11

6

< 0.05

10.5

23

< 0.05

KPS

56.4

78.2

> 0.05

KNS

43.6

21.8

< 0.05

22.5

57.2

< 0.01

0

0

> 0.05

Hastane infeksiyonu
Stafilokoklar›n neden oldu¤u hastane infeksiyonu

Metisilin direnci
Glikopeptid direnci
KPS: Koagülaz-pozitif stafilokok, KNS: Koagülaz-negatif stafilokok.
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Tablo 2. Hastalar›n Klinik ve Laboratuvar Özellikleri.
%

Ortalama (ort ± SD)

A. Klinik özellikler
K›z/erkek oran›

50

Do¤um haftas›

-

34.67 ± 4.51

Do¤um a¤›rl›¤› (g)

-

2348.9 ± 1012.2

< 1500 g do¤um a¤›rl›¤›

66.7

1236.6 ± 271.1

< 32 do¤um haftas›

66.7

29 ± 1.93

Asfiksi

21.3

RDS

24.4

Mekanik ventilasyon

55.6

‹nfeksiyon ﬂekli
Bakteremi

44.8

Pnömoni

31

YD‹

13.8

‹Y‹

10.3

Eksitus

29

B. Laboratuvar bulgular›
Lökosit say›s› (/mm3)

-

13255 ± 1223.5

Trombosit say›s› (/mm3)

-

149851.85 ± 22290.4

CRP (mg/dL)

-

4 ± 0.72

Üreyen mikroorganizma

-

MRS
KPS

66.7

KNS

33.3

MSS
KPS

79.8

KNS

20.2

Üreme süresi (gün)

-

13.8 ± 2.35

KPS: Koagülaz-pozitif stafilokok, KNS: Koagülaz-negatif stafilokok, MRS: Metisiline dirençli stafilokok, MSS: Metisiline duyarl› stafilokok,
YD‹: Yumuﬂak doku infeksiyonu, ‹Y‹: ‹drar yolu infeksiyonu, RDS: Respiratuar distres sendromu.

25

p< 0.01

Hasta say›s›

20
15

Hastane
infeksiyonu
var

10
5
0
< 1500 g
> 1500 g
do¤um a¤›rl›¤› do¤um a¤›rl›¤›

ﬁekil 1. Do¤um Tart›s› ve Stafilokoklara Ba¤l› Hastane ‹nfeksiyonlar›.
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tal kalp hastal›¤›, kateter kullan›m› [toplam 3
(%9.7) hastaya venöz göbek kateteri tak›lm›ﬂt›],
asfiksi ve kan ürünlerinin transfüzyonunun iliﬂkisi araﬂt›r›ld›¤›nda, mekanik ventilasyon, RDS, asfiksi, kan ürünlerinin transfüzyonu ile istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptand› (Tablo 3). En
önemli risk faktörü mekanik ventilatör tedavisi
olarak belirlendi. Mekanik ventilatör tedavisi
alan hastalarda almayanlara göre stafilokoklara
ba¤l› hastane infeksiyonu riskinin 7.52 kat daha
fazla oldu¤u görüldü (Tablo 3). Ancak bu risk faktörleri etkenin KPS veya KNS olmas›na göre de¤iﬂmiyordu (p> 0.05). Lökosit ve trombosit say›s›n›n tan› de¤eri düﬂük olmakla birlikte; etken
MRS oldu¤unda daha fazla oranda trombositopeni saptand› (p< 0.01).
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Tablo 3. Stafilokoklara Ba¤l› Hastane ‹nfeksiyonlar›n›n Geliﬂimine Etkili Risk Faktörleri.
Hasta
Say›

%

Risk kat say›s›

p

Mekanik ventilasyon

17

54.8

7.52
(%95 CI 2.46-22.98)

< 0.001

RDS

8

25.8

3.87

< 0.05

(%95 CI, 0.98-5.23)
Asfiksi

7

22.5

3.7
(%95 CI, 0.95-5.1)

< 0.05

Kan ürünlerinin
transfüzyonu

7

22.5

3.34
(%95 CI, 1.30-6.190)

< 0.05

RDS: Respiratuar distres sendromu.

Hastanemiz YBÜ’lerinde görülen tüm hastane
infeksiyonu vakalar› içinde stafilokoklar›n neden
oldu¤u hastane infeksiyonlar›ndan ölüm oran›
%9.5 kadard›r. YBÜ’lerde stafilokoklarla iliﬂkili
olan hastane infeksiyonlar› içinde ölüm oran› ise
%29 (9 vaka) olarak bulundu. Ölen vakalar›n tümü
çok düﬂük tart›l› hastalard› ve %77.7 (7) vakada
etken metisiline dirençli bir stafilokok suﬂuydu.
TARTIﬁMA
Geliﬂmekte olan ülkelerde neonatal infeksiyonlara e¤ilim yaratan baﬂl›ca faktörler; gebelik
ve do¤um s›ras›ndaki kötü hijyen, uygun olmayan postnatal bak›m ve beslenme olmakla birlikte, geliﬂmiﬂ ülkelerde prematürelik ve sorunlar›
(mekanik ventilasyon tedavisi ve asfiksi gibi), yetersiz immün fonksiyonlar (kemotaksis ve opsonizasyon gibi), kateterizasyon, intravenöz (IV) lipid uygulanmas› infeksiyonlara zemin haz›rlamaktad›r (8). Bütün stafilokokal infeksiyonlar kolonizasyon ile baﬂlar. Hastanede kalan yenido¤anlar›n %50-70’i gibi önemli bir k›sm›nda ilk haftada göbek, burun ve cilt gibi alanlarda Staphylococcus aureus’lar kolonize olur. Stafilokok suﬂlar›na
ba¤l› yenido¤an infeksiyonlar› bölgesel farkl›l›klar göstermekle birlikte, yenido¤an servislerinde
özellikle geç sepsislerde önemli bir sorun oluﬂturmaya devam etmektedir. Hastanelerde saptanan stafilokoklara ba¤l› yenido¤an infeksiyonlar›
Afrika ülkelerinde %23.2; Latin Amerika ülkelerinde %33.1; Orta Do¤u ülkelerinde %33.9 ve Güney
Asya ülkelerinde %26.1 olarak saptanm›ﬂt›r (9).
Geliﬂmiﬂ ülkelerde ise bu oranlar›n daha yüksek
oldu¤u görülmektedir. Örne¤in; Amerika Birleﬂik
Devletleri (ABD)’nde yap›lan ve invaziv stafilo-
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kok infeksiyonlar›n›n de¤erlendirildi¤i bir çal›ﬂmada, %55.7 olguda etken olarak stafilokok suﬂlar› izole edilmiﬂtir (10). Çal›ﬂmam›zda ise hastane
infeksiyonlar› içinde stafilokok suﬂlar›n›n oran›
di¤er geliﬂmekte olan ülkelerdekilerden daha az
olup, %10.5 olarak saptanm›ﬂt›r. Bu üremelerin
büyük k›sm›n› KPS oluﬂturmaktayd› (Tablo 2).
Hastanemiz geneli ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda
stafilokoklar yenido¤anlarda daha az hastane infeksiyonlar› etkeni konumundad›r (%23’e karﬂ›n
%10.5). Bu infeksiyonlar›n da¤›l›m› %44.8 bakteremi, %31 pnömoni, %13.8 YD‹ ve %10.3 ‹Y‹ ﬂeklindedir.
‹zole edilen stafilokok türleri dikkate al›nd›¤›nda, KNS’lerin hastane geneline göre yenido¤anlarda iki kat› kadar daha yüksek s›kl›kta hastane infeksiyonlar›na neden oldu¤u gözlenmiﬂtir
(Tablo 1). ABD’de 49 hastanede alt› y›ll›k zaman
diliminde pediatrik hastalarda kan ak›m› infeksiyonlar›n›n %65’ini gram-pozitif mikroorganizmalar, bunlar›n %43’ünü de KNS oluﬂturmuﬂtur.
Hastaneye baﬂvuru zaman› ile infeksiyonun oluﬂ
zaman› aras›ndaki süre 21 gün olarak belirlenmiﬂtir (11). Avustralya’da 18 merkezde, dokuz
y›ll›k bir zaman diliminde, geç baﬂlang›çl› sepsislerin %57’sinde etken KNS bulunmuﬂtur. Bu
infeksiyonlar›n %75’i 30 gebelik haftas›n›n alt›ndaki infantlarda 10. günde oluﬂmuﬂtur (12). Çal›ﬂmam›zda izole edilen stafilokoklar›n %56.4’ü
KPS, %43.6’s› da KNS’den oluﬂuyordu ve ortalama üreme süresi 13.8 ± 2.35 gündü (Tablo 1,2).
Çal›ﬂmam›z sonuçlar›na göre de KNS, yenido¤anlarda hastane geneline göre daha fazla infeksiyona yol açmaktad›r. Bu durum yenido¤an›n
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konakç› savunma mekanizmalar›n›n yetersiz olmas›, kateterizasyonlar ve hastalar›n %20’sinin
asfiksi ve RDS tedavisi için entübasyonu ile iliﬂkili olabilir.
KNS infeksiyonlar›n›n oluﬂmas›na yol açan
çeﬂitli risk faktörleri tan›mlanm›ﬂt›r. Tayvan’da
yap›lan bir çal›ﬂmada, KNS infeksiyonlar›na e¤ilimi artt›ran risk faktörleri uzun süre hastanede
kalma, cerrahi giriﬂimler ve iki haftadan uzun süre antibiyotik kullan›m›, santral ven kateteri kullan›m›, total parenteral beslenme, daha yüksek
CRP de¤erleri (4.8 ± 5.4’e karﬂ›l›k 0.6 ± 0.9
mg/dL), daha yüksek nötrofil oran› (%58.1’e karﬂ›l›k %44.3) olarak belirlenmiﬂtir (13). Kortikosteroid kullan›m›, hemoglobin düzeyi, total lökosit
say›s› ve trombosit say›s› ile KNS infeksiyonlar›
aras›nda iliﬂki bulunmam›ﬂt›r (13). Vakalar›m›zda
lökosit ve trombosit say›lar›n›n tan› koymaya
yard›mc› olmad›klar› saptand› (Tablo 2). Ancak
etkenin MRS oldu¤u hastalarda olmayanlara göre daha fazla trombositopeni saptand› (p< 0.01).
Bu temel fark, MRS infeksiyonlar›ndaki inflamasyonun ﬂiddeti ile ba¤lant›l› olabilir. Çal›ﬂmam›zda kateterizasyonun risk faktörü olarak belirlenememiﬂ olmas›, kateter uygulanm›ﬂ hasta say›s›n›n az olmas› (üç hasta) ile aç›klanabilir.
Çal›ﬂmam›zda hastalar›n do¤um tart›s› ve do¤um haftas›n›n düﬂük olmas›, RDS, mekanik ventilasyon tedavisi, asfiksi ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile stafilokok infeksiyonlar› iliﬂkili bulunmuﬂtur. Ancak bu risk faktörleri etkenin KPS
veya KNS olmas›na göre de¤iﬂme göstermiyordu. Benzer ﬂekilde Healy ve arkadaﬂlar› da asfiksi, düﬂük do¤um tart›s› ve prematürelikle iliﬂkili
komplikasyonlar› stafilokok infeksiyonlar› için
risk faktörü olarak göstermiﬂlerdir (14).
MRS yenido¤anlarda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir (10). MRS sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda kolayl›kla kolonize olur ve bu durum bu
hastalar için, potansiyel rezervuar haline gelmesine yol açar. Japonya’da hastane kökenli stafilokok üremelerinin %40-90 kadar›n› MRS oluﬂturmaktad›r (15). Metisilin direnci anormal penisilin
ba¤layan protein (PBP2a veya PBP2) üretimi ile
iliﬂkilidir. Bu anormal protein üretiminden stafilokokun mecA geni sorumludur (6,15). Yenido¤an
ünitesinde MRS oran› hastane geneline göre daha düﬂüktür (%20) (Tablo 1). Çal›ﬂmam›z, mortalite ile ilgili en önemli faktörün metisiline direnç
oldu¤unu göstermektedir. Gerçekten de 20032004 y›llar›nda yenido¤an ünitesinde saptanan
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tüm hastane infeksiyonlar› içinde stafilokoklar›n
neden oldu¤u ölümler %9.5 kadard›r ve bu ölümlerin %77.7’sinde etken bir MRS suﬂudur. Bu vakalar›n tümü de glikopeptid bir antibiyotikten
önce çeﬂitli antibiyotik tedavileri alm›ﬂlard›r.
Mortalitedeki bu farkl›l›k baktereminin kayna¤›yla veya komorbiditeyle aç›klanamamaktad›r.
Uygun antibiyoti¤in baﬂlanmas›ndaki gecikme
veya vankomisin veya di¤er ajanlarla yap›lan tedavinin etkinli¤inin düﬂük olmas› bu sonuca yol
açabilir.
Mortalitesi %10-50 aras›nda de¤iﬂen yenido¤an sepsisinde baﬂar›l› bir sonuç için erken tedavi kaç›n›lmazd›r. ‹lk bulgular belirgin ve spesifik olmad›¤›ndan öykü ve klinik bulgular sepsis
tan›s›n› düﬂündürüyorsa, kan kültürü öncelikli
olmak üzere gerekli laboratuvar tetkikleri al›narak mümkün olan en k›sa sürede genel ilke olarak antibiyotik tedavisine baﬂlanmal›d›r. Kan
kültüründe KNS üremeleri gözard› edilmemelidir. Metisilin direnci yerel olarak de¤iﬂmekle
birlikte, direnç ve eksitus aras›ndaki bu iliﬂki nedeniyle ﬂüpheli vakalarda özellikle düﬂük do¤um tart›l› ve prematürite ile iliﬂkili komplikasyonlar› olan hastalarda ve mekanik ventilasyon
tedavisi uygulanan hastalarda ampirik tedaviye
glikopeptid bir antibiyotik eklenmesi uygun bir
seçim gibi görünmektedir.
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