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ÖZET

Hemodiyaliz hastalar›nda nazal Staphylococcus aureus (S. aureus) tafl›y›c›l›¤›n›n daha yüksek oldu¤u bildi-
rilmekte ve bu hastalarda S. aureus infeksiyonlar› önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden say›lmaktad›r.
Bu çal›flmada hastanemiz 77 hemodiyaliz hastas›nda nazal S. aureus tafl›y›c›l›¤› ve S. aureus’un etken oldu¤u
santral venöz kateter infeksiyonlar› prospektif bir çal›flma ile de¤erlendirilmifltir. Çal›flma sonuçlar›na göre 32
(%41.5) hastada nazal S. aureus tafl›y›c›l›¤› bulunmufltur. Oniki hastada santral venöz kateter kaynakl› S. aure-
us infeksiyonu geliflmifltir. Bu hastalar›n dördünde lokal kateter infeksiyonu, sekizinde bakteremi ve/veya sep-
sis geliflmifl olup; lokal kateter infeksiyonu geliflen dört hastan›n birinde, intravasküler kateter kaynakl› bakte-
remi ve/veya sepsis geliflen sekiz hastan›n beflinde nazal S. aureus tafl›y›c›l›¤› tespit edilmifltir. Nazal S. aureus
tafl›y›c›l›¤› olan ve santral venöz kateter kaynakl› infeksiyon geliflen alt› hastan›n dördüne bir y›ldan fazla he-
modiyaliz uyguland›¤› belirlenmifltir. 
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SUMMARY

Nasal S. aureus Carriage and Its Relation with Central Venous Catheter Related

Infections in Haemodialysis Patients

Haemodialysis patients tend to have a higher nasal S. aureus carriage rate than normal population and
staphylococcal infections are one of the leading causes of morbidity and mortality among these patients. The
nasal S. aureus carriage rate and its relation with central venous catheter related infections were evaluated
prospectively in 77 haemodialysis patients in our hospital. Nasal S. aureus carriage rate was found in 32
(41.5%) patients. One of four patients who were diagnosed to have S. aureus local catheter related infecti-
on and five of eight patients who were diagnosed as S. aureus catheter related bacteremia/sepsis, were na-
sal S. aureus carriers. Six patients with central venous catheter related infection were also nasal S. aureus
carriers and four of these patients were undergoing haemodialysis for more than one year. 
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Normal popülasyonda %10-30 olduğu bildirilen
nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının hemodi-
yaliz hastalarında daha yüksek oranda olduğu bildi-
rilmektedir. S. aureus hemodiyaliz hastalarındaki en
sık infeksiyon etkenlerinden birisidir ve intravasküler
alet kaynaklı infeksiyonların çoğundan sorumlu tu-
tulmaktadır. Bir çok çalışmada hemodiyaliz hastala-
rında nazal S. aureus taşıyıcılığının S. aureus’un et-
ken olduğu infeksiyonların gelişiminde risk faktörü
olduğu gösterilmiştir. Ancak hemodiyaliz hastaların-
da nazal S. aureus taşıyıcılığı ve infeksiyon oranları
ile ilgili veriler sınırlıdır. 

Bu çalışmada hastanemizde santral venöz kate-
ter yolu ile hemodiyaliz uygulanan hastalarda nazal
S. aureus taşıyıcılığı ve S. aureus’un etken olduğu
santral venöz kateter kaynaklı infeksiyonlar değer-
lendirilmiştir[1-4]. 

MATERYAL ve METOD

Prospektif olarak yapılan bu çalışmaya Ekim
1995-Ekim 1996 tarihleri arasında santral venöz
kateter yolu ile hemodiyaliz uygulanan 77 hasta da-
hil edilmiştir. Hastalardan infeksiyon şüphesi veya
kateter çıkarma zamanında hem santral venöz kate-
ter, hem nazal kültür, hem de eş zamanlı kan kültür-
leri alınmıştır. Nazal kültür, ucu pamuklu steril eküv-
yonların her iki burun deliğinde bir kaç kez döndü-
rülmesi sonucu alınmış; koyun kanlı agar besiyerine
ekim yapılmıştır. Kateter kültürlerinin değerlendiril-
mesinde semikantitatif yöntem kullanılmıştır[5]. Lo-
kal infeksiyon bulguları ile birlikte santral venöz ka-
teter kültüründe 15 cfu/mL (koloni forming unit) ve
üzeri üreme olması durumunda lokal kateter infeksi-
yonu; infeksiyonu açıklayacak başka bir odak olmak-
sızın hem kateter hem de periferik venöz kan kültür-
lerinde aynı etkenin üremesi kateter kaynaklı bakte-
remi, sepsis varlığında ise kateter kaynaklı sepsis
olarak değerlendirilmiştir[6]. 

Stafilokoklar kanlı agarda koloni morfolojisi, ka-
talaz deneyi ve koagülaz deneyi ile tanımlanmışlar-
dır[7]. İstatistik değerlendirmede ki-kare testi uygu-
lanmıştır. 

BULGULAR

Bu çalışmaya santral venöz kateter yolu ile he-
modiyaliz uygulanan 77 hasta dahil edilmiştir. Otuzi-
ki (%41.5) hastada nazal S. aureus taşıyıcılığı bulun-
muştur. Bir yıldan fazla hemodiyaliz uygulanan 23
(%30) hastada bu oran %56 (13 hasta)’dır. Nazal S.
aureus taşıyıcılarının 26’sında sadece nazal taşıyıcı-
lık saptanmış, kateter kaynaklı S. aureus infeksiyo-
nu gelişmemiştir. 

Nazal S. aureus taşıyıcılığı olan 32 hastanın do-
kuzunda (%28) santral venöz kateter kaynaklı infek-
siyon gelişmiş, altı (%18.7) hastada etken S. aureus
olarak izole edilmiştir. Santral venöz kateter kaynak-
lı S. aureus infeksiyonu gelişen ve nazal taşıyıcılığı
olan altı hastanın dördüne bir yıldan fazla hemodiya-
liz uygulanmıştır. Nazal S. aureus taşıyıcılığı olma-
yan 45 hastanın da altısında (%13.3) santral venöz
kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonu gelişmiştir
(Şekil 1). 

Santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksi-
yonu gelişiminde nazal S. aureus taşıyıcılığı olan ve
nazal taşıyıcılığı olmayan hemodiyaliz hastaları ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edil-
memiştir (Tablo 1; p=036, p > 0.05). 

Santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksi-
yonu gelişen 12 hastanın dördünde lokal kateter in-
feksiyonu, sekizinde santral venöz kateter kaynaklı
bakteremi ve/veya sepsis tespit edilmiştir. Lokal ka-
teter infeksiyonu gelişen dört hastanın birisinde,
santral venöz kateter kaynaklı bakteremi ve/veya
sepsis gelişen sekiz hastanın beşinde nazal S. aure-
us taşıyıcılığı saptanmıştır (Şekil 2). 

Santral venöz kateter kaynaklı S. aureus sepsisi
gelişen ve nazal S. aureus taşıyıcılığı olan iki hasta-
da uygun tedaviye rağmen ölüm olmuştur. 

TARTIŞMA

Hemodiyaliz hastalarında granülositlerin kemo-
taksis, fagositoz ve öldürme fonksiyonlarını bozul-
makta; ayrıca son dönem renal yetmezliği olan has-
talarda C3 düzeyi, lenfosit sayısı özellikle T lenfosit-

Flora 1999;4(2):120-123 121

Hemodiyaliz Hastalarında Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve
S. aureus’un Etken Olduğu Santral Venöz Kateter İnfeksiyonları ile İlişkisi Erdem İ, Bayramer HF, Özel Y, Güven B, Göktaş P.

Tablo 1. Nazal S. aureus taşıyıcılığı ve santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonlarının ilişkisi 

Santral venöz kateter Taşıyıcı Taşıyıcı değil Toplam

kaynaklı S. aureus inf. Sayı % Sayı % Sayı %

• Var 6 7. 7 6 7. 7 12 15. 4

• Yok 26 33. 8 39 50. 8 65 84. 6

• Toplam 32 41. 5 45 58. 5 77 100. 0

p = 0.368



leri önemli düzeyde azalmaktadır. İmmünitedeki bas-
kılanma ve damarsal girişimlere sık maruz kalma gi-
bi faktörler hemodiyaliz hastalarını infeksiyonlara
daha duyarlı yapmaktadır. En sık infeksiyon kaynağı
intravasküler kateterler olmaktadır. En sık infeksiyon

etkenlerinden birisinin S. aureus olduğu bildirilmek-
tedir[2]. 

Normal popülasyonda %10-30 olduğu bildirilen
nazal S. aureus taşıyıcılığı, çeşitli çalışma sonuçları-
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77 hemodiyaliz hastası

32 45

(Nazal S. aureus taşıyıcılığı var) (Nazal S. aureus taşıyıcılığı yok)

6 hasta 6 hasta

(Santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonu)

Şekil 1. Santral venöz kateter kaynaklı S.aureus infeksiyonu gelişen hastaların dağılımı 

12 hasta

4 hasta 8 hasta

(Lokal kateter infeksiyonu) (Santral venöz kateter kaynaklı sepsis ve/veya bakteremi)

1 hasta 3 hasta 5 hasta 3 hasta

(Taşıyıcı) (Taşıyıcı değil) (Taşıyıcı) (Taşıyıcı değil)

Şekil 2. Santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonu gelişen 12 hastanın taşıyıcılık durumları



na göre hemodiyaliz hastalarında %60’a ulaşmakta-
dır. Kronik hemodiyaliz hastalarında nazal S. aureus
taşıyıcılığı daha yüksek oranda görülmektedir. Bu
durum hemodiyaliz hastalarının sadece hastane orta-
mına sık girmeleri ile ilgili değildir. Nitekim hemodi-
yaliz hastalarının bu ünitede çalışan personelden da-
ha fazla taşıyıcılık oranına sahip olduğunu gösteren
çalışmalar bildirilmiştir[8-10]. Bizim çalışmamızda
%41.5 oranında nazal S. aureus taşıyıcılığı bulun-
muştur. Ancak bu oranın bir yıldan fazla hemodiya-
liz uygulanan hastalarda %56’ya yükseldiği görül-
müştür. 

Bir çok çalışmada hemodiyaliz hastalarında nazal
S. aureus taşıyıcılığının S. aureus infeksiyonları ge-
lişiminde bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir [11,12].
Glowacki ve arkadaşları[13] ise çalışmalarında nazal
S. aureus taşıyıcılığını %46 oranında bulmuşlar ve
taşıyıcılık ile S. aureus bakteremisi arasında anlamlı
bir ilişki bulamadıklarını ifade etmişlerken, kronik ta-
şıyıcılarda anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Bir çok çalışmada da sepsisli hastaların en az yarısın-
da nazal S. aureus taşıyıcılığı olduğu gösterilmiştir
[8,14]. Çalışma sonuçlarımıza göre nazal S. aureus
taşıyıcılığı olan 32 hastanın altısında (%18.7), nazal
taşıyıcılığı olmayan 45 hastanın altısında (%13.3)
santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonu
gelişmiş; nazal S. aureus taşıyıcılığı olan ve nazal ta-
şıyıcılığı olmayan hemodiyaliz hastaları arasında
santral venöz kateter kaynaklı S. aureus infeksiyonu
gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark-
lılık saptanmamıştır. Ancak hastalarımızın 23
(%30)’üne bir yıldan fazla hemodiyaliz uygulanmış,
13 (%56)’ünde nazal taşıyıcılık saptanmış ve bu has-
taların da dördünde (%31) santral venöz kateter kay-
naklı S. aureus infeksiyonu gelişmiştir. Santral ve-
nöz kateter kaynaklı S. aureus bakteremi ve/veya
sepsisi gelişen sekiz hastanın ise beşinde (%62.5)
nazal taşıyıcılık tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, santral venöz kateter kaynaklı S.
aureus infeksiyonu gelişen ve nazal S. aureus taşıyı-
cılığı olan altı (beşi bakteremi ve/veya sepsis olan)
hastanın dördünün bir yıldan fazla hemodiyaliz uygu-
lanan hasta olduğunun saptanması, özellikle bir yıl-
dan fazla hemodiyaliz uygulanan hasta grubunda na-
zal S. aureus taşıyıcılığının daha yüksek oranda gö-
rülmesi ve S. aureus infeksiyonlarının daha sık geli-
şebilmesi nedeni ile, bu hasta grubunda santral ve-
nöz kateter kullanılırken infeksiyon geliştiğinde et-
ken olarak öncelikle S. aureus’u düşünmek ve nazal
S. aureus taşıyıcılığının sürveyansını yapmak uygun
bir yaklaşım olur kanısındayız. 
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