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ÖZET

Giriş: Staphylococcus hominis, insan derisinde normal flora elemanı olarak bulunan fakat fırsatçı infeksiyonlarda izole edilen bir
koagülaz-negatif stafilokok türüdür. 

Materyal ve Metod: Çalışmamızda 2007-2008 yıllarında bir üniversite hastanesi klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen hasta
örneklerinden izole edilen S. hominis suşlarının duyarlılık durumlarının geriye dönük olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Toplam 49 izo-
lat değerlendirmeye alınmıştır. İzolatların tür düzeyinde identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılık sonuçları MicroScan WalkAway (Dade
Behring, ABD) sistemiyle yapılmıştır. 

Bulgular: En çok izolat kan kültürlerinden (%61.2) soyutlanmıştır. Suşların 16 (%32.7)’sı metisiline dirençli, 33 (%67.3)’ü metisiline
duyarlı olarak belirlenmiştir. Linezolid ve glikopeptidlere karşı dirençli suş saptanmamış, tetrasiklin, trimetoprim-sülfametoksazol ve
eritromisine karşı düşük duyarlılık oranları bulunmuştur. En düşük duyarlılığın penisiline karşı olduğu gözlenmiştir (%8.2). 

Sonuç: Ulaşabildiğimiz kadarıyla ülkemizde izole olarak S. hominis suşlarının duyarlılığı ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır. Bu çalışma
ülkemizde söz konusu türle ilgili ilk duyarlılık raporudur. 
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Introduction: Staphylococcus hominis is a coagulase-negative staphylococcus, which is a component of normal skin flora but isolated in
opportunistic infections. 

Materials and Methods: In our study, it was aimed to evaluate retrospectively the susceptibility patterns of S. hominis strains isolated
from clinical specimens, which were sent to the clinical microbiology laboratory of a university hospital in the period 2007-2008. A total
of 49 isolates were included in the evaluation. The identification at the species level and the results of antibiotic susceptibility testing we-
re achieved via the MicroScan WalkAway system (Dade Behring, USA). 
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GİRİŞ

Staphylococcus hominis, insan derisinde normal
flora elemanı olarak bulunan fakat fırsatçı infeksiyon-
larda etken olarak izole edilen koagülaz-negatif bir
stafilokok türüdür. S. hominis türleri 35°C’de 24 sa-
atlik inkübasyon sonunda 1-2 mm çapında beyaz ve-
ya hafif sarımsı koloniler oluşturan mikroorganizma-
lardır. Bazı suşları novobiyosine direnç gösterebildi-
ğinden S. saprophyticus ile  karışabilmektedir. S. ho-
minis türü baş, aksillalar, kollar ve bacakların normal
florasında predominant olarak bulunur[1].

Çalışmamızda 2007-2008 yıllarında bir üniversite
hastanesi klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gönderi-
len hasta örneklerinden izole edilen S. hominis suşla-
rının duyarlılık durumlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışmamızda 2007-2008 yıllarında bir üniversite
hastanesinde çeşitli klinik ve servislerden klinik mik-
robiyoloji laboratuvarına gönderilen hasta örneklerin-
den izole edilen toplam 49 S. hominis suşuna ait ve-
riler geriye dönük olarak incelenmiştir. Örneklerin
ekimi ve değerlendirilmesi geleneksel yöntemlerle ya-
pılmış, kültürlerde üreyen izolatların tür düzeyinde
identifikasyon işlemleri ve antibiyotik duyarlılık testle-
ri için MicroScan WalkAway (Dade Behring, ABD)
sistemi kullanılmıştır. On yedi eş zamanlı kan kültü-
ründe birbiriyle aynı duyarlılıktaki S. hominis izolatla-
rı tek suş olarak alınmıştır.

BULGULAR

Suşların izole edildiği hasta örneklerinin dağılımı
Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam izolat sayısı 49 ola-
rak hesaplanmaktadır.

Laboratuvara en çok örnek gönderen bölümler ge-
nel cerrahi (25 örnek) ve dahiliye (12 örnek) olmuştur.

S. hominis izolatlarının duyarlılık oranları Tablo
2’de gösterilmiştir. Linezolid, glikopeptidler ve rifam-

pisin duyarlılıkları en yüksek bulunurken, penisilin du-
yarlılığı en düşük oranda saptanmıştır. Tetrasiklin, tri-
metoprim-sülfametoksazol ve eritromisine karşı du-
yarlılık oranları da düşük bulunmuştur.

TARTIŞMA

S. hominis suşlarının çoğunlukla penisilin, eritro-
misin ve novobiyosine duyarlı olduğu belirtilmiş, S.
hominis’in dirençli alttürlerinin yalnızca S. hominis
subsp. novobiosepticus olduğu bildirilmiştir. Örne-
ğin; Chaves ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 21
kan izolatından soyutladıkları S. hominis subsp. no-
vobiosepticus suşlarının hiçbirinin oksasilin ve eritro-
misine duyarlı olmadığını, %4.8’inin klindamisin ve
gentamisine, %9.5’inin tetrasikline duyarlı olduğunu
bildirmişlerdir[2]. Bu duyarlılık oranları bizim çalışma-
mızdaki oranlara yakındır. 

Kloos ve arkadaşlarının 240 S. hominis suşu ile
yaptıkları çalışmada izolatların %77’sinin penisiline,
%97’sinin streptomisine, %93’ünün eritromisine ve
%6’sının tetrasikline duyarlı olduğu gösterilmiştir[3].
Bu bulgulardan penisilin duyarlılığı (%77) bizim çalış-
mamızda saptanandan (%8.2) büyük farklılık göster-
mektedir. 

Fitzgibbon ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada,
34 S. hominis izolatından 28’inin oksasilin ve siprof-
loksasine dirençli olduğu saptanmıştır[4].
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Tablo 1. Suşların izole edildiği hasta örneklerinin
dağılımı

Örnek İzolat sayısı

Kan kültürü 30

Kateter 12

Yara 5

Doku 2

Results: The highest number of strains were isolated from blood cultures (61.2%). Among the strains, 16 (32.7%) were determined as
methicillin-resistant and 33 (67.3%) as methicillin-susceptible. No strains resistant to glycopeptides and linezolid were detected, and low
susceptibility rates to tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole and erythromycin were found. The lowest susceptibility rate observed
was to penicillin (8.2%). 

Conclusion: To our knowledge, there has been no publication just about the susceptibility of S. hominis strains in our country. This study
is the first report about the species mentioned above. 
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Chaves ve arkadaşlarının çalışmasında S. hominis
izole edilen tüm hastaların kan kültürlerinin pozitif ol-
duğu, izolatların yarısına yakınının da kateterden alı-
nan kan kültürlerinden soyutlandığı belirtilmiştir[2].
Bizim çalışmamızda da izolatların toplam 42
(%85.7)’si periferik veya kateterden alınan kan kül-
türleri ile kateter kültürlerinden soyutlanmıştır. 

Glikopeptidlere ve linezolide dirençli S. hominis
suşlarının bildirildiği çalışmalar bulunmakla birlikte ça-
lışmamızda söz konusu antimikrobiyallere dirençli suş
saptanmamıştır[5-7].

Ülkemizde ise Öksüz ve arkadaşlarının 59 metisi-
line dirençli koagülaz-negatif stafilokok izolatıyla yap-
tıkları araştırmada, duyarlılık oranları eritromisin için
%10, klindamisin için %24 olarak bulunmuştur; bu
oranlar çalışmamızda metisiline dirençli izolatlar için
bulunan oranlara yakındır (glikozidler ve linezolid için
%100[8]). Yılmaz ve arkadaşları ise 2010 yılında yap-
tıkları çalışmada 100 koagülaz-negatif stafilokok izo-
latında duyarlılık oranlarını eritromisin için %34, klin-
damisin için %45, trimetoprim-sülfametoksazol için
%70 olarak saptamışlardır. Bu oranlar çalışmamızda-
ki genel oranlardan yüksek oranda farklıdır[9]. Güzel
ve arkadaşlarının 2009 yılında yoğun bakım ünitesi
izolatlarıyla yaptıkları araştırmada ise 47 KNS suşun-
da duyarlılık oranları siprofloksasin için %34, genta-
misin için %30, rifampisin için %40, tetrasiklin için

%34 olarak bildirilmiştir; bu oranlar çalışmamızda be-
lirtilenlerden farklıdır[10].

S. hominis klinik izolatlar arasında sıklıkla izole
edilen stafilokok türlerinden değildir. S. hominis izo-
latlarının duyarlılık profili ile ilgili az sayıda yayın bu-
lunmaktadır. Genel olarak stafilokok türlerinin duyar-
lılık oranlarını bildiren çalışmalar S. hominis duyarlı-
lığını belirleyememektedir. Çalışmamızda 49 S. ho-
minis izolatının duyarlılık durumu irdelenmiştir. Ula-
şabildiğimiz kadarıyla (Pubmed son erişim tarihi
28.05.2011) ülkemizde izole olarak S. hominis suş-
larının duyarlılığı ile ilgili bir yayın bulunmamaktadır.
Bu çalışma ülkemizde söz konusu türle ilgili ilk duyar-
lılık raporudur. 
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Tablo 2. Staphylococcus hominis izolatlarının duyarlılık oranları

Metisiline Metisiline Toplam 
duyarlı (n= 33) dirençli (n= 16) (n= 49)

Antibiyotik Sayı % Sayı % Sayı %

Linezolid 33 100 16 100 49 100

Teikoplanin 33 100 16 100 49 100

Vankomisin 33 100 16 100 49 100

Rifampisin 33 100 14 87.5 47 95.9

Kloramfenikol 31 93.9 11 68.8 42 85.7

Klindamisin 29 87.9 10 62.5 39 79.6

Siprofloksasin 25 75.8 9 56.3 34 69.4

Gentamisin 17 51.5 9 56.3 26 53.1

Tetrasiklin 15 45.5 7 43.8 22 44.9

Trimetoprim-sülfametoksazol 11 33.3 4 25.0 15 30.6

Eritromisin 11 33.3 3 18.8 14 28.6

Penisilin 4 12.1 0 0 4 8.2
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