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ÖZET

Dr. Siyami Ersek Gö¤üs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde 01 Kas›m 1995-01 May›s 1996 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirilmifl olan hastane infeksiyonlar› sürveyans çal›flmas› s›ras›nda belirlenmifl hastane infeksi-
yonlar›n›n %39 (24/61)’undan, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n ise %64 (18/28)’ünden metisilin dirençli Staphy-
lococcus aureus (MRSA)’un sorumlu oldu¤u saptanm›flt›r. Çal›flman›n yap›ld›¤› dönemde, hastanenin mikrobi-
yoloji laboratuvar›nda izole edilmifl S. aureus sufllar›nda metisilin direnci %62.5 (45/72) oran›nda saptanm›fl ve
sufllar›n %89 (40/45)’unda ayn› antibiyotik duyarl›l›k paterni belirlenmifltir. Bu ünitede MRSA infeksiyonlar›n›n
kayna¤›n› saptayabilmek için sa¤l›k çal›flanlar›n›n burun sürüntü kültürleri al›nm›fl ve taranan 173 kiflinin 5
(%2.8)’inde nazal MRSA kolonizasyonu belirlenmifltir. Hastalardan ve sa¤l›k çal›flanlar›ndan izole edilmifl MRSA
sufllar› aras›ndaki iliflkiyi saptayabilmek ve böylece kaynak hakk›nda bir fikir edinebilmek amac›yla, hastalardan
ve sa¤l›k çal›flanlar›ndan izole edilmifl sufllar, MRSA tiplendirmesinde basit ve güvenilir bir yöntem olan
“Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction (AP-PCR)” ile incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda, çal›fl-
maya dahil edilmifl sufllar›n %75 (33/45)’inin benzer bant paterni verdi¤i, sa¤l›k çal›flanlar›ndan izole edilmifl 5
sufltan yaln›zca 1 tanesinin (%20) hastalardan izole edilmifllerle benzer paternde oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca,
benzer antibiyotik duyarl›l›k testi sonucu olan 40 suflun 33 (%82.5)’ünde AP-PCR ile de ayn› bant paterni el-
de edilmifl ve MRSA tiplendirmesinde, olanaklar›n yetersiz oldu¤u ünitelerde, özellikle disk say›s› yüksek tu-
tularak yap›lan antibiyotik duyarl›l›k testlerinin yol gösterici olabilece¤i düflünülmüfltür. Bu ünitede MRSA in-
feksiyonlar› ile ilgili yap›lan epidemiyolojik incelemede sufllar için kesin bir kaynak bulunamam›fl, sa¤l›k çal›flan-
lar›nda MRSA burun tafl›y›c›l›¤›n›n (%2.8) yüksek olmad›¤› görülmüfl, cans›z çevreden al›nan tarama kültürle-
rinden MRSA izole edilmemifl, sa¤l›k çal›flanlar›ndan izole edilmifl MRSA sufllar›n›n %80’i hastalardan izole edil-
mifl sufllarla genomik farkl›l›k göstermifl ve sa¤l›k çal›flanlar›nda nazal kolonizasyon giderilmifl olmas›na karfl›n
MRSA ile hastane infeksiyonlar› görülmeye devam etmifltir. Bu sonuçlardan hareketle, bu ünitede MRSA ya-
y›l›m› ve bulafl›nda sa¤l›k çal›flanlar›ndaki nazal MRSA kolonizasyonunun majör rolü olmad›¤› düflünülmüfltür. 
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Metisilin dirençli Staphylococcus aureus
(MRSA) suşları, son yıllarda tüm dünyada hastane
infeksiyonlarında en önemli patojenlerden biri hali-
ne gelmiştir. 

Çalışmanın yapıldığı merkezde hastane infeksi-
yonlarında, özellikle cerrahi alan infeksiyonlarında
önde gelen patojenlerden biri olan MRSA’nın kay-
nağını saptayabilmek için hastane personelinden bu-
run sürüntüleri, çevreden tarama kültürleri alınmıştır.
Üretilen MRSA suşlarının epidemiyolojik olarak bir-
birleriyle bağlantılı olup olmadığı, MRSA kaynaklı
nozokomiyal epidemilerin analizinde güvenle kulla-
nılabilen, kolay ve hızlı uygulanabilir genotipik bir
yöntem olan “Arbitrarily Primed-Polymerase Chain
Reaction (AP-PCR)” ile araştırılmıştır. Yapılan göz-
lemler ve elde edilen verilerle, çalışmanın yapıldığı
ünitede gözlenen nozokomiyal MRSA infeksiyonla-
rında sağlık çalışanlarındaki nazal MRSA kolonizas-
yonunun rolü belirlenmeye çalışılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Çalışmanın yapıldığı hastanede, 01 Kasım
1995-01 Mayıs 1996 tarihleri arasında yapılan
prospektif sürveyans çalışması sırasında, hastane in-
feksiyonu geliştiği düşünülen hastalardan ve tarama
amacıyla sağlık çalışanlarının burunlarından alınan
uygun örnekler ve bu tarihten sonra laboratuvara
gönderilmiş yatan hasta örnekleri kanlı ve Mc Con-
key besiyerlerine ekilmiştir. Üreyen stafilokokların
tanımlanması için önce katalaz deneyi yapılmış, ka-
talaz olumlu çıkan gram-pozitif koklar için tüp ko-
agülaz testi yapılmıştır. Tüp koagülaz testi pozitif
olanlar S. aureus olarak kabul edilmiştir. 

S. aureus suşlarının metisilin direnci önce disk
difüzyon yöntemiyle, tuzlu Mueller Hinton agar 0.5
Mc Farland yoğunluğunda bakteri ile inoküle edile-
rek 1 µg oksasilin diski konulduktan ve 35°C’de 24
saatlik inkübasyondan sonra oksasilin diski zon çapı
ölçülerek değerlendirilmiştir. Oksasilin diski zon çapı
11 mm’den küçük olanlar dirençli, 11-12 mm olan-
lar az duyarlı ve 13 mm’den fazla olanlar duyarlı ola-
rak kabul edilmiştir[1].

Disk difüzyon yöntemiyle metisilin dirençli bulun-
muş 7 S. aureus suşunun “National Committee for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS)”a uygun
olarak broth mikrodilüsyon yöntemiyle oksasilin için
minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri
saptanmıştır[2]. Üretilmiş MRSA suşlarına NCCLS
M2 A4’de belirtildiği şekilde disk difüzyon yöntemiy-
le penisilin (P), oksasilin (OX), sefazolin (KZ), amok-
sisilin-klavulanat (AMC), sulbaktam-ampisilin (SAM),
eritromisin (E), azitromisin (AZM), mupirosin (MUP),
rifampisin (RD), klindamisin (DA), tetrasiklin (TET),
kloramfenikol (C), vankomisin (VA), trimetoprim-sul-
fametoksazol (TMP-SXT), gentamisin (CN), amika-
sin (AK), netilmisin (NET), ofloksasin (OFX) ve sip-
rofloksasin (CIP) diskleri kullanılarak duyarlılık testi
yapılmıştır. MRSA suşlarının antibiyotik duyarlılık
testine göre tiplendirilmesinde duyarlılığı arttırabil-
mek amacıyla fazla sayıda disk kullanılmıştır[1]. 

MRSA infeksiyonlarının kaynağını saptayabil-
mek üzere, 6 aylık sürveyans çalışmasının son ayın-
da tüm cerrahi bölüm çalışanlarının burun sürüntüsü
ve özellikle postoperatif yoğun bakımda bulunan
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SUMMARY

Epidemiological Analysis of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains
Isolated From Hospital Infections by Using Arbitrarily Primed-Polymerase

Chain Reaction (AP-PCR)

After 6 months surveillance of nosocomial infections at Dr. Siyami Ersek Cardiothoracic Surgery Center
between December 1st 1995 to May 1st 1996, it was found that 39% (24/61) of nosocomial and 64% (18/28)
of surgical site infections were caused by MRSA. The overall percentage of MRSA among all Staphylococcus
aureus strains were found to be 62.5% (45/72) during the study period and antimicrobial susceptibility pat-
terns were similar with each other in 89% (40/45) of these MRSA strains. To identify the potential sources
of MRSA infections in this institution, nasal swab cultures of health care workers (HCW) were taken and the
nasal colonization rate was found to be 2.8% (5/173). The strains that were isolated from patients and
HCW’s were evaluated by AP-PCR. It was found that 75% (33/45) of the patient strains were similar with
each other. One of the five strains isolated from HCW’s was similar with these strains. Although nasal co-
lonization of that HCW had been treated effectively with mupirocin, MRSA infection rate wasn’t decreased
at this hospital. Since MRSA carriage rate was not high in HCW’s and, most of the MRSA strains isolated
from HCW’s were found to be different in genetic type from the patients’ strains, for the transmission of
MRSA, it was concluded that nasal colonization of HCW’s with MRSA is not a major source of infections in
our hospital.

Key Words: MRSA, Epidemiologic investigation, AP-PCR



cansız çevrenin tarama kültürleri alınmıştır. Bu alı-
nan örnekler kanlı besiyerine ekilmiş, yukarıda anla-
tıldığı biçimde MRSA identifikasyonu yapılmıştır. 

MRSA suşlarının tümü gliserol-Mueller Hinton
broth içinde, -70°C’de ileride yapılacak işlemler için
saklanmıştır. 

“Polymerase Chain Reaction (PCR)”

Bakteri DNA’sının hazırlanmasında, Ünal ve ar-
kadaşları tarafından stafilokoklar için tanımlanmış
olan hızlı lizis protokolü modifiye edilerek kullanıl-
mıştır[3]. İşlem öncesinde gliserollü buyyon içinde
saklanan MRSA suşları eritilerek kanlı besiyerine
ekimleri yapılmış ve 24 saatlik inkübasyondan sonra
saf kültür halinde üreyen suşlar Mueller Hinton sıvı
besiyerine ekilmiştir. 35°C’de bir gecelik inkübasyo-
nu takiben 5000 rpm’de 20 dakikalık santrifüjle
bakterilerin çökmesi sağlanmış ve üst sıvı uzaklaştı-
rılmıştır. Bakterilerden oluşan pelet steril koşullarda
1.5 mL’lik mikrosantrifüj tüplere aktarılmıştır. Bu
tüpler 14.000 rpm’de 5 dakika daha santrifüj edil-
miştir. Üst sıvı uzaklaştırıldıktan sonra kalan bakteri
çökeleğinin üzerine 50 µL lizostafin (Sigma, 100
µg/mL) eklenip 5 dakika 37°C’de bekletilmiştir. Da-
ha sonra bu süspansiyonun üzerine 50 µL proteinaz
K (Sigma, 10 µg/mL) eklenmiş ve 5 dakika daha
37°C’de bekletilmiştir. Tüpler kaynar su içinde 15
dakika bekletildikten sonra 1 dakika 14.000 rpm’de
santrifüj edilmiş ve üst sıvı yeni bir mikrosantrifüj tü-
püne aktarılarak -20°C’de saklanmıştır. Hazırlanan
DNA süspansiyonunun 1 µL’si 50 µL PCR karışımı
içinde amplifikasyona alınmıştır. 

Amplifikasyonlarda M 13 universal primerleri
(sequencing primer: 5’ TTATGTAAAACGACGGC-
CAGT 3’; reverse sequencing primer: 5’ GGAAA-
CAGCTATGACCATG 3’) kullanılmıştır. Her tüpte
50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), %0.1 Tri-
tonX-100, 2.5 mM MgCI2, her dNTP’den 0.2 mM,
1 ünite taq DNA polimeraz enzimi (Boehringer) ve
50 pmol primer olacak şekilde reaksiyon karışımları
hazırlanmıştır. DNA amplifikasyonları thermalcyc-
lerda (Stuart) üretici firmanın önerileri doğrultusunda
yapılmıştır. Amplifikasyon şu şekilde yapılmıştır:

1. “Low-stringency” sikluslar (3 siklus):

Denatürasyon 94°C,

“Low-stringency annealing” 30°C 1 dakika, 

“Extension” 72°C 1 dakika.

2. “High-stringency” sikluslar (3 siklus):

Denatürasyon 94°C,

“High-stringency annealing” 55°C 1 dakika, 

“Extension” 72°C 1 dakika.

Elde edilen amplifikasyon ürünlerinin 10 µL’si, 5
µL Orange-G içeren yükleme tamponu ile karıştırıl-
mış ve 0.1 µg/mL etidium bromid içeren %2’lik aga-
roz jelde çukurlara aktarılmıştır. Bir çukura standart
DNA büyüklük işareti eklendikten sonra 120
volt/saat’te elektroforezi (Consort, UK) yapılmıştır. 

BULGULAR

01 Kasım 1995-01 Mayıs 1996 tarihleri arasın-
da sözkonusu hastanede yapılan sürveyans çalışma-
sı sonunda belirlenmiş, toplam 61 hastane infeksi-
yonu atağının 24 (%39)’ünde, toplam 28 cerrahi
alan infeksiyonu (CAİ)’nun ise 18 (%64)’inde
MRSA’nın etken olduğu belirlenmiştir. Bu süre için-
de mikrobiyoloji laboratuvarında hastane infeksiyo-
nu etkeni olarak toplam 24 hastadan alınmış, 28 ay-
rı klinik örnekten, 28 MRSA suşu izole edilmiştir.
Daha sonraki 6 aylık dönemde mikrobiyoloji labora-
tuvarına gönderilen 17 hastanın, 17 örneğinde, 17
MRSA suşu izole edilmiştir. Suşların izole edildiği kli-
nik örneklerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilmiş 45 MRSA suşunun izole
edildiği toplam 1 yıllık süre içerisinde, mikrobiyoloji
laboratuvarında izole edilmiş S. aureus suşları içinde
metisilin dirençli olanların oranı %62.5 (45/72) ola-
rak belirlenmiştir. Sürveyans çalışmasının yapıldığı
dönemde MRSA’nın etken olduğu hastane infeksi-
yonu gelişen olgular, tüm aylara yayılmış olup, her-
hangi bir ayda yoğunlaşma gözlenmemiştir. Sürve-
yans çalışması sırasında ortaya çıkan CAİ’ler, cerra-
hi ekiplerin tümünde gözlenmiş ve herhangi bir
ekipte yoğunlaşma belirlenmemiştir. 

Sürveyans çalışması sırasında izole edilmiş
MRSA suşlarının bazı antibiyotiklere duyarlılıkları
Tablo 2’de verilmiştir. 

Hastalardan izole edilmiş MRSA suşlarının %89
(40/45)’u aynı direnç paternini göstermiş olup, bu
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Tablo 1. MRSA suşlarının izole edildiği klinik
örneklere göre dağılımı

Örnek türü Sayı 

• Cerrahi yara sürüntü 32

• Mediastenden alınan örnek 3

• Endotrakeal aspirat 5

• Ampiyem 2 

• Kan 2 

• Sinovyal sıvı 1 

• Toplam 45



suşlar NET, VA, MUP, TMP/SXT, C’ye duyarlı; P,
OX, AMC, E, RD, CN ve CIP’a dirençli olarak belir-
lenmiştir. Sağlık çalışanlarından izole edilmiş, 5
MRSA suşunun hiçbirinde yukarıda belirtilen direnç
paternine rastlanmamıştır. 

Çalışmanın yapıldığı hastanede, sürveyans süre-
since özellikle CAİ’de sıklıkla (%64) MRSA infeksi-
yonları ile karşılaşılması nedeniyle MRSA’ya bağlı
bir epidemi olabileceği düşünülmüştür. Ancak, daha
önceki yıllarda hastane infeksiyonları sürveyansı ya-
pılmadığı ve MRSA oranları bilinmediği için, kesin
bir yargıya varmak mümkün olmamıştır. Bununla
birlikte, sözkonusu ünitede kardiyak cerrahi yapıldı-
ğı ve kardiyak cerrahi üniteler MRSA infeksiyonları
açısından yüksek riskli olduğu için, infeksiyon kayna-
ğının araştırılmasına yönelik epidemiyolojik bir ince-
leme gerekli görülmüştür. Bu amaçla, çalışmanın ya-
pıldığı ünitede 25 Nisan 1996-29 Nisan 1996 tarih-
leri arasında, postoperatif yoğun bakım ünitesi ve
ameliyathanede çalışan 77 doktor, 48 hemşire, 23
anestezi teknisyeni ve 25 yardımcı personelden bu-
run sürüntü kültürleri alınmış ve MRSA aranmıştır.
Toplam 173 burun sürüntüsünün 5 (2 doktor, 1
hemşire ve 2 yardımcı personel)’inde MRSA izole
edilmiştir.

Hastanenin cansız ortamından (respiratörler, ya-
taklar, pansuman setleri, dezenfektanlar vb.) alınan
kültürlerde MRSA üremesi gözlenmemiştir. 

Personelin burun taraması sonucu elde edilen
MRSA suşları ve duyarlılık paternleri, Tablo 3’te
gösterilmiştir. 

Burun sürüntü kültürlerinde MRSA üremesi olan
sağlık çalışanlarına 1 hafta süreyle nazal mupirosin
pomad uygulanması önerilmiş, bu tedaviden 2 ve 4

hafta sonra yapılan kontrol kültürlerinde MRSA üre-
mesi olmamıştır. Mupirosinin nazal formu ülkemizde
olmadığı için, tedavide cilt preparatı kullanılmıştır. 

Disk difüzyon yöntemiyle metisilin dirençli bulu-
nan suşlardan sadece 7 tanesine broth mikrodilüs-
yonla oksasilin için MİK değerleri belirlenmiş olup,
bunların tümünde MİK değerleri 256 µg/mL’den
yüksek saptanmıştır. 

Sürveyans çalışmasının yapıldığı 01 Kasım
1995-01 Mayıs 1996 tarihleri arasında MRSA’ya
bağlı hastane infeksiyonu geliştiği saptanan 24 has-
tanın 28 ayrı örneğinden izole edilmiş 28 suş (grup
I), bu sırada personelde yapılan burun tarama kültür-
lerinden izole edilmiş 5 suş (grup II) ve bu dönemden
sonraki 6 aylık süreçte mikrobiyoloji laboratuvarın-
dan izole edilmiş 17 suş (grup III) olmak üzere top-
lam 50 MRSA suşu AP-PCR ile birbirleriyle geno-
tipik benzerlikleri açısından incelenmiştir. MRSA
suşlarının MF-13 standart primerler kullanılarak ya-
pılan AP-PCR analizleri sonucunda oluşan bant pa-
ternleri incelendiğinde suşların 35’inin A paternini,
3’ünün A’ paternini ve 2’sinin de B paternini taşıdı-
ğı gözlenmiştir. Diğer MRSA suşlarının bant patern-
leri birbirleriyle bağlantısız olarak değerlendirilmiştir
(Tablo 4). Resim 1 ve 2’de AP-PCR ile elde edilen
bantların örnek fotoğrafları gösterilmiştir. 

Grup I’den olan 28 MRSA suşunun 23’ünde,
grup II’den olan 5 MRSA suşunun 1’inde ve grup
III’den olan 17 MRSA suşunun 11 (toplam 35 suş-
ta)’inde A paterni saptanmıştır. Grup I’de olan 3
hastanın mediasten ve yara yeri sürüntülerinden izo-
le edilmiş MRSA suşları AP-PCR ile aynı bant pater-
nini vermiş, 1 hastanın ise yara yeri ve ampiyem ör-
neklerinden izole edilmiş MRSA suşları farklı bant
paternini vermiştir.
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Tablo 2. Sürveyans çalışması sırasında izole edilmiş MRSA suşlarının bazı antibiyotiklere duyarlılıkları 

Antibiyotik P OX AMC E C RD MUP TMP/SXT CN NET CIP VA

• Duyarlı % 0 0 0 7 96 0 100 95 6 100 6 100

• Dirençli % 100 100 100 93 4 100 0 5 94 0 94 0

Tablo 3. Hastane personelinden izole edilmiş MRSA suşlarının antibiyotik duyarlılık sonuçları

Antibiyotik P OX AMC C RD MUP TMP/SXT CN NET CIP VA

• Duyarlı % 0 0 0 40 20 100 80 20 100 20 100

• Dirençli % 100 100 100 60 80 0 20 80 0 80 0
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Tablo 4. M-13 standart primerleriyle saptanan bant paternlerinin gruplara göre dağılımı

AP-PCR paterni Örnek türü Kaynak numaraları
(M-13 standart 
primerleri ile) Grup I Grup II Grup III 

• A paterni Yara yeri 7, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 5, 6, 8, 21, 
36, 39, 42, 44, 45, 48, 49 30, 31, 32, 

35, 37

Mediastenden alınan sıvı 38, 50, 51

Endotrakeal aspirat 47, 41, 46

Ampiyem 43

Sinovyal sıvı 40

Kan 52

Burun sürüntüsü 9

• A’ paterni Yara yeri 14

Burun sürüntüsü 4, 10

• B paterni 18, 20

• Tamamen farklı 1, 13, 23 3, 11 12, 15, 19,
paternler 22, 24 

Resim 1. M-13 standart primerleri kullanılarak elde edilen bant paternleri

1. AE (I) 2. Neg kontrol 3. Dr II (II) 4. Dr I (II) 5. HN (III)
6. ÜT (III) 7. OE (I) 8. OÖ (III) 9. Hmş I (II) 10. Pers I (II)

11. Pers II (II) 12. KE (III) 13. ND (I) 14. MT (III) 15. FB (III)
16. MVM: Standart DNA büyüklük işareti 
(parantez içindeki rakamlar, MRSA suşunun izole edildiği grubu göstermektedir)

I. Sürveyans çalışmasının yapıldığı süre içinde hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş MRSA suşları
II. Sağlık çalışanlarının burun sürüntü kültürlerinden izole edilmiş MRSA suşları
III. Sürveyans çalışmasından sonraki 6 aylık süreçte, mikrobiyoloji laboratuvarında yatan hastaların örneklerinden izole edilmiş
MRSA suşları
A paterni: 5, 6, 7, 8, 9
A’ paterni: 4, 10, 14
Farklı: 3, 11, 12, 13, 15, 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



TARTIŞMA

MRSA, nozokomiyal epidemilere yol açabilen ve
herhangi bir sağlık kuruluşunda endemik hale geldik-
ten sonra eradikasyonu güç olan nozokomiyal bir
patojendir. Kardiyotorasik cerrahi sonrası gelişen
hastane kaynaklı CAİ’lerde MRSA insidansı bölgeler
arası değişiklik göstermekle birlikte, gittikçe artan
oranlarda bildirilmektedir[4-6]. Ülkemizdeki kardiyak
cerrahi ünitelerinden yapılmış çalışmalarda da pos-
toperatif hastane infeksiyonlarının %50’den fazla-
sında MRSA etken patojen olarak bildirilmiştir[7,8].
Altı aylık sürveyans çalışması süresince hastanemiz-
de hastane infeksiyonlarının %39’unda, CAİ’lerin
ise %62’sinde etken mikroorganizmanın MRSA ol-
duğu belirlenmiştir. Daha önceki yıllarda hastane in-
feksiyon sürveyans çalışmaları yapılmadığı için, üni-
temizdeki MRSA infeksiyonlarının bir salgın olup ol-
madığı konusunda kesin bir yargıya varılamamıştır.
MRSA kontrol önlemlerinin hangi derecede uygula-
nacağı, MRSA’nın kuruluştaki prevalansı ve maruz
kalan popülasyonun risk faktörlerine bağlıdır[9]. Kar-
diyak cerrahi üniteler, MRSA infeksiyonları açısın-
dan yüksek riskli üniteler olarak kabul edilmekte-

dir[10]. Bu nedenle ünitemizde gözlenen MRSA in-
feksiyonlarını engelleyebilmek için ciddi önlemlerin
alınmasının gerekli olduğu düşünülmüştür. MRSA in-
feksiyonlarının önlenebilmesinde gerekenleri belirle-
yebilmek için, etkenin kaynağının, olası bulaş yolla-
rının, altta yatan risk faktörlerinin saptanması gibi
epidemiyolojik incelemelerin yapılması gereklidir. 

Bilindiği gibi hastanelerde MRSA rezervuarını
genellikle bu mikroorganizma ile kolonize ya da in-
fekte olan hastalar oluşturur. Bilinen en önemli yayı-
lım mekanizması hastane personelinin ellerinde ge-
çici süreyle MRSA taşınmasıdır[11]. Yapılan sürve-
yans çalışması sırasında, MRSA infeksiyonlarının
hastanemizde herhangi bir ekip veya servisle ilişkili
olmadığı gözlenmiştir. Ancak bazı yayınlarda, gerek
kardiyak cerrahi ünitelerde gerekse diğer ünitelerde
hastane personelinin nazal taşıyıcılığının bazı MRSA
hastane salgınlarının epidemiyolojisine etkisi olabile-
ceği gösterilmiş olduğu için, ünitemizde MRSA ile
infeksiyonlarda olası kaynak ve bulaş yollarını belir-
leyebilmek amacıyla operasyonlara giren ve posto-
peratif yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalı-
şanlarının burun sürüntüsü kültürleri ve cansız çevre-
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Resim 2. M-13 standart primerleri kullanılarak elde edilen bant paternleri

17. KY (I) 18. KY (I) 19. AT (III) 20. GY (I) 21. MA (III)
22. İG (III) 23. KS (III) 24. MS (I) 25. NA (I) 26. SB (I)
27. RS (I) 28. DO (I) 29. NE (I) 30. FK (III) 31. MÖ (III) 32. AK (III)
(parantez içindeki rakamlar, MRSA suşunun izole edildiği grubu göstermektedir)

I. Sürveyans çalışmasının yapıldığı süre içinde hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilmiş MRSA suşları
II. Sağlık çalışanlarının burun sürüntü kültürlerinden izole edilmiş MRSA suşları
III. Sürveyans çalışmasından sonraki 6 aylık süreçte, mikrobiyoloji laboratuvarında yatan hastaların örneklerinden izole edilmiş
MRSA suşları
A paterni: 17, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
B paterni: 18, 20
Farklı: 19, 22, 23, 24

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



den kültürler alınmıştır[12-14]. MRSA taşıyıcılarını
saptamak için tarama amacıyla kullanıldığında burun
sürüntüsü kültürlerinin yüksek duyarlılık ve negatif
prediktif değeri olduğu bilinmektedir[15,16]. Ünite-
mizde sürveyans çalışmalarının yapıldığı dönemde
nazal MRSA taşıyıcılığı çok yüksek olmayıp, %2.8
olarak bulunmuş, cansız çevreden alınan kültürlerde
MRSA üremesi saptanmamıştır. Yapılmış diğer çalış-
malarda da salgın durumlarında, sağlık çalışanların-
da MRSA kolonizasyonunun çok yüksek olmadığı ve
kolonizasyon oranının %2 dolaylarında olduğu bildi-
rilmektedir[12]. Nazal MRSA taşıyıcılığının tedavisin-
de nazal MUP kullanımı ilk seçenektir. Ünitemizde,
MRSA burun taşıyıcılığı saptanan sağlık çalışanları
da MUP’la tedavi edilmiştir. Ancak, ülkemizde
MUP’un kalsiyum baz içinde yer alan nazal formu
olmadığı için, polietilen glikol baz içindeki cilt prepa-
ratı kullanılmıştır. Polietilen glikol içindeki MUP pre-
paratının mukozalara uygulanmasının, kalsiyum baz
formuna göre daha çok irritasyon oluşturduğu bildi-
rilmektedir. Ancak, polietilen glikol baz formunun
nazal MRSA kolonizasyonun tedavisinde kullanıldığı
çalışmalar da mevcuttur[17]. Tedavi ettiğimiz 5 sağlık
çalışanının hiçbirinde yan etki gözlenmemiştir. 

MRSA infeksiyonlarının epidemiyolojik incele-
mesinin yapılabilmesi için, hastalardan ve sağlık ça-
lışanlarından izole edilmiş suşları birbirinden ayırt e-
debilecek ya da benzerliğini kanıtlayabilecek yön-
temlerin kullanılması gerekmektedir. MRSA tiplen-
dirmesinde kullanılacak böyle bir yöntemin etkinliği;
tekrarlanabilir, standardize, kolay sağlanabilir, ayırt
edici gücü yüksek, ucuz ve epidemiyolojik çalışma-
larda güvenle kullanılmış olmasına bağlıdır[18]. Bu
özelliklerin tümü birlikte değerlendirildiğinde, günü-
müzde MRSA tiplendirmesinde kullanılabilecek en
iyi metod konusunda bir görüşbirliği oluşmamış-
tır[18]. MRSA’nın tiplendirilmesinde fenotipik ve ge-
notipik yöntemler kullanılabilmektedir. Antibiyog-
ram, faj tiplemesi, serotiplendirme ve protein elekt-
roforezi (immünblotting, multilokus enzim elektrofo-
rezi, zimotiplendirme gibi) yöntemleri fenotipik yön-
temlerdir. MRSA suşlarının antibiyotik duyarlılık pa-
ternlerine göre tiplendirilmesi, kolay yapılabilen, hız-
lı sonuç veren oldukça ucuz ve kolay elde edilebilir
olmakla birlikte ayırt etme konusunda yeterliliği zayıf
olup tekrarlandığında aynı sonuçların alınması güç-
tür. Duyarlılık testi yapılacak antibiyotiklerin sayısı-
nın arttırılması, duyarlılık paterninin dirençli-duyarlı
olarak değil zon çaplarına göre belirlenerek karşılaş-
tırılması gibi yöntemlerin antibiyogramla tiplendirme
konusunda ayırt etme yeteneğini arttıracağı bildiril-
miş olmakla birlikte, tiplendirme için tek başına kul-

lanılması önerilmemektedir. Ancak, aynı duyarlılık
paternine sahip suşlarla karşılaşılması, salgın konu-
sunda uyarıcı olabilir. Örneğin, Archer ve arkadaşla-
rının çalışmasında, rifampisin direnci, yeni bir
MRSA suşunun hastanede daha önceden bulunan
suştan ayırt edilmesini sağlamıştır[19]. MRSA suşları-
nın antibiyotik duyarlılık farklılıkları antibiyotik kulla-
nım politikaları ile bağlantılı olabilmekle birlikte, bu
suşlarda çoğul direnç genellikle sık karşılaşılan bir so-
rundur. İtalya’da yapılmış bir çalışmada MRSA suşla-
rının tümünün TMP-SXT ve vankomisine, %25’inin
netilmisine duyarlı olduğu; suşların %100’ünün sip-
rofloksasin, imipenem, gentamisin ve rifampisine di-
rençli olduğu bildirilmiştir[20]. Polonya’dan yapılan
bir bildirimde ise suşların tümü kloramfenikol, rifam-
pisin ve vankomisine duyarlı iken, büyük çoğunluğu
TMP-SXT, tetrasiklin, gentamisin ve eritromisine di-
rençli bulunmuştur[21]. Peacock ve arkadaşlarının
1980 yılında bildirilmiş çalışmasında, suşların büyük
çoğunluğu TMP-SXT, rifampisin ve amikasine du-
yarlı, tobramisin ve gentamisine dirençlidir[22]. Çalış-
mamızda, hastalardan izole edilen MRSA suşlarının
antibiyotik duyarlılık paternine bakıldığında; suşların
%89’unun denenen antibiyotiklere karşı duyarlılık
paterninin aynı olduğu ve vankomisin, netilmisin,
kloramfenikol, TMP-SXT ve mupirosine duyarlı; pe-
nisilin, oksasilin, sefazolin, amoksisilin + klavulanat,
ampisilin + sulbaktam, gentamisin, amikasin, eritro-
misin, azitromisin, rifampisin, klindamisin, tetrasik-
lin, siprofloksasin ve ofloksasine dirençli oldukları
görülmüştür. Antibiyotik duyarlılık paterninde gözle-
nen bu benzerlik suşların benzer kökenden kaynak-
lanabileceğini düşündürmüştür.

Son yıllarda, MRSA için genotipik tiplendirme
yöntemlerinin (PFGE, PCR’ye dayalı yöntemler gibi)
fenotipik yöntemlere göre daha üstün olduğu, ancak
tek başına hiçbir yöntemin yeterli ayrım gücüne sa-
hip olmadığı, tiplendirmede en az 2 yöntemin birlik-
te kullanılması ve sonuçların epidemiyolojik verilerle
birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekte-
dir[23,24]. Günümüzde MRSA tiplendirmesinde
PFGE, yüksek ayrım gücü nedeniyle altın standart
olarak benimsenmeye başlanmış olmakla birlikte,
tekniğin zaman alıcı olması ve laboratuvarlar arası
standardizasyonunun halen yapılamamış olması de-
zavantajlarını oluşturmaktadır. Genomik bir yöntem
olan AP-PCR’nin uygun koşullarda uygulandığında
PFGE kadar yüksek ayrım gücü olabildiği ve duyarlı
sonuçlar verebildiği, aynı zamanda çabuk sonuçlan-
ma ve daha basit ve ucuz bir yöntem olma gibi avan-
tajları olduğu bilinmektedir[18]. En önemli dezavan-
tajları ise laboratuvarlar arası standardizasyonunun
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olmayışı ve ayrım gücünün değişken olup, kullanılan
primerlerin sayısı ve sekansından büyük oranda etki-
lenmesidir[18]. Ülkemizden Çetinkaya ve arkadaşları,
MRSA’nın neden olduğu bir epidemide izole edilen
suşları AP-PCR ile inceleyerek kaynağı belirlemiş-
tir[25]. Bu nedenle ünitemizdeki MRSA infeksiyonla-
rında suşlar arasındaki ilişkiyi saptayabilmek ve böy-
lece kaynak hakkında bir fikir edinebilmek amacıyla,
hasta ve personelden izole edilmiş suşlar, AP-PCR
ile incelenmiştir. AP-PCR ile yapılan incelemeler so-
nucu, hastalardan izole edilen suşların %75’inin ben-
zer bant paternini verdiği, personelden izole edilmiş
5 MRSA suşundan birinde aynı paternin olduğu sap-
tanmıştır. Antibiyotik duyarlılık testi benzer olan 40
suşun 33’ünde AP-PCR ile de benzer bant paterni
saptanmış, böylece 2 yöntem arasında %82.5
uyumluluk olduğu gözlenmiştir. Bu şekilde yüksek
uyumun elde edilmesinde, antibiyotik duyarlılık test-
lerinde kullanılan antibiyotik diski sayısının yüksek
olması etkili olabilir. MRSA izole edilmiş suşların bü-
yük çoğunluğuna 19 ayrı disk konularak disk difüz-
yon testi yapılmış ve suşların tiplendirilmesinde du-
yarlılık arttırılmaya çalışılmıştır. Klonal olarak bağlan-
tılı 2 MRSA grubunun, standart ve moleküler tiplen-
dirme yöntemleri ile karakterize edildiği bir çalışma-
da, yalnızca PFGE gibi sofistike incelemelerin değil
antimikrobiyallere direnç, kristal viyole reaksiyon ti-
pi gibi basit incelemelerin de her 2 majör grubu ayırt
edebildiği gösterilmiştir[21]. S. aureus suşlarının tip-
lendirilmesinde klasik ve moleküler 12 değişik tip-
lendirme metodunun karşılaştırıldığı diğer bir çalış-
mada da, DNA’ya dayalı teknikler ve immünblot tek-
nikler salgın suşlarını gruplamada en duyarlı yön-
temler (29 salgınla bağlantılı suşun 27-29’unu sapta-
mıştır) olarak bulunmakla birlikte, karşılaştırılan hiç-
bir yöntemin tek başına, bağlantısız kökenleri epide-
miyolojik olarak bağlantılı kökenlerden ayırt etmeye
yetmediği, klasik yöntemlerin (faj tiplendirme, anti-
biyotik duyarlılık analizleri gibi) de büyük ölçüde (29
salgınla bağlantılı suşun 23-26’sını saptamıştır) ya-
rarlı olduğu görülmüştür[23]. Otkun ve arkadaşları da
Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde MRSA’nın kanti-
tatif antibiyogram ve AP-PCR tipleme yöntemiyle
epidemiyolojik sürveyansını yaptıkları bir çalışmada,
epidemiyolojik verilerle birlikte değerlendirildiğinde
her 2 yöntemin de ayırt edici gücünü sınırlı bulmuş,
sonuçların birlikte değerlendirilmesi halinde daha
yüksek ayırt edici güç sağlandığını bildirmişlerdir[24]. 

Bu sonuçlardan hareketle, özellikle tiplendirme
yöntemleri için gerekli alt yapısı ve maddi olanakları
olmayan devlet hastanelerinde MRSA’nın tiplendiril-
mesinde disk sayısı arttırılarak yapılan antibiyotik du-

yarlılık testlerinin kısmen de olsa yol gösterebileceği
düşünülmüştür. Ancak bizim incelemelerimizde de
saptadığımız, aynı duyarlılık paterni vermelerine kar-
şın genotipik olarak farklı olduğu belirlenen suşların
varlığı nedeniyle, yalnızca duyarlılık sonuçlarına ba-
karak MRSA’ların kesin tiplendirilemeyeceği ya da
aralarında klonal bir ilişkiden sözedilemeyeceği de
bir gerçektir. Bu nedenle antibiyotik duyarlılık sonuç-
larına göre benzer olduğu düşünülen suşların, kesin
bir yargıya varabilmek için AP-PCR gibi güvenilirliği
kanıtlanmış genotipik yöntemlerle tekrar incelenme-
sinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Ünitemizde MRSA infeksiyonları ile ilgili yapılan
epidemiyolojik incelemede sözkonusu suşlar için bir
kaynak bulunamamış, sağlık çalışanlarında MRSA
burun taşıyıcılığının çok yüksek olmadığı görülmüş
(%2.8), cansız çevreden alınan kültürlerde MRSA
izole edilememiş, sağlık çalışanlarından izole edilen
MRSA suşlarının %80’i hastalardan izole edilen suş-
lardan genomik farklılık göstermiştir. Tüm cerrahi
ekipler tarafından opere edilen hastalarda MRSA ile
postoperatif hastane infeksiyonuna rastlanmış, in-
feksiyonların görülme sıklığı herhangi bir servis veya
ameliyathane ile ilişkilendirilememiştir. Bu ünitede,
bir hemşirenin burun sürüntü kültüründen izole edil-
miş MRSA suşu, hastalardan izole edilmiş suşlarla
genomik benzerlik göstermiş olmakla birlikte,
MUP’la nazal kolonizasyon giderilmiş olmasına kar-
şın, MRSA infeksiyonları görülmeye devam etmiş,
ayrıca bu hemşirenin bakım vermediği hastalarda da
MRSA infeksiyonları saptanmış ve bu nedenlerle
esas kaynak olarak bu kişi düşünülmemiştir. Bu veri-
ler ışığında, hastanemizde gözlenen MRSA infeksi-
yonlarının kaynak ve bulaşında, sağlık çalışanların-
daki nazal kolonizasyonun belirgin rolü olmadığı,
MRSA yayılımı ve bulaşının, MRSA ile ilgili literatür-
lerde esas bulaş yolu olarak bildirilen, daha önce in-
fekte veya kolonize olmuş hastalardan hastane per-
sonelinin ellerinde geçici kolonizasyonla olma olası-
lığının yüksek olduğu düşünülmüştür. 
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