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Günümüzde bir çok hastal›k etkeni olarak yeni mikroorganizmalar tan›mlanmaktad›r.
Fakat son y›llarda eskiden beri hep bulunan ve adeta kan›ksanan bakteriler yeni epidemiyolojik davran›ﬂ ﬂekilleri, yeni
antibiyotik direnç profilleri ile yeniden gündeme gelmiﬂlerdir. Örne¤in Streptococcus pyogenes genç hastalarda a¤›r
nekrotizan fasiit olgular›na neden olmuﬂ, “et yiyen bakteri”
olarak gündeme gelmiﬂ ve panik yaratm›ﬂt›r. Pnömokok
penisiline direnç geliﬂtirmiﬂ ve çok yayg›n , tedavi sorunlar› olan bir bakteri haline gelmiﬂtir. Kolera etkeni sadece O1 serotipinde V.cholera izolatlar› ien 1994 y›l›ndan beri O139 serotipleri de kolera nedeni olmuﬂ, hatta son y›llarda
koleran›n en önemli etkeni haline gelmiﬂtir.
Fakat son y›llarda en büyük sorun yine iki eski patojenle
yaﬂanmaktad›r. Enterokoklar vankomisin direnci ile Avrupa’da toplumda Amerika Birleﬂik Devletleri ve son y›llarda ülkemizde hastanelerde ciddi bir sorun olarak gözlenmektedir. Metisiline-resistan S.aureus (MRSA) hastanelerin yerleﬂik ve beklenen bir patojeni iken son y›llarda toplumda da sorun oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu yaz›da bu iki
patojen ele al›nacakt›r.
Vankomisine Dirençli Enterekok ‹nfeksiyonlar›
Enterekoklar normal barsak floras› üyesi olup kona¤›n savunma sisteminin bozuk oldu¤u durumlarda infeksiyonlara
neden olurlar. Hastane ortam›nda kolayl›kla yaﬂayabilen,
nozokomiyal üriner sistem ve yara infeksiyonlar›nda nozokomiyal bakteriemi etkenleri aras›nda önemli yer tutan mikroorganizmalard›r. Etken olan türler hemen hemen her zaman ya Entecoccus fecalis veya Enterecoccus faecium’ dur.
Kullan›lan antibiyotiklerin birço¤una karﬂ› intrinsik direnç
taﬂ›rlar ve birçok antibiyoti¤e karﬂ› da direnç geliﬂtirebilirler. Bu nedenle enterkok infeksiyonlar›n›n tedavisinde kullan›labilecek antibiyotik seçenekleri oldukça k›s›tl›d›r.
Ço¤ul ilaç direnci gösteren enterekok infeksiyonlar›n›n tedavisinde güvenilir ilaç olan vankomisine karﬂ› ilk olarak
1980’ li y›llar›n sonuna do¤ru ‹ngiltere ve Fransa’ da direnç bildirilmiﬂtir. Bu suﬂlar di¤er Avrupa ülkelerine ve
ABD’ ye yay›lm›ﬂ ve bu etkenlere ba¤l› birçok hastane epidemisi ortaya ç›km›ﬂt›r. Vankomine karﬂ› dirençten sorum-

lu 6 gen tan›mlanm›ﬂt›r ve bunlar Van A’ dan Van E’ ye kadar ve Van G olarak adland›r›lm›ﬂlard›r. En yayg›n mekanizma hem vankomisin hem de teikoplanine karﬂ› dirençten sorumlu vanA genidir. Van B daha nadir görülmekle
birlikte teikoplanine karﬂ› direnç göstermez fakat tedavi
s›ras›nda kolayl›kla direnç geliﬂebilir. Kromozomal olan
van C virülans› daha düﬂük olan E gallinarum ve E casseieliflavus ‘ da do¤al olarak bulunur ve di¤er bakterilere aktar›lamaz.
Sa¤l›kl› kiﬂilerde vankomisine dirençli enterekoklar›n
(VDE) kolonizasyonu bir infeksiyon riski oluﬂturmamaktad›r. Türkiye’ de ilk VDE salg›n› 1998 y›l›nda Akdeniz Üniversitesi’ nden bildirilmiﬂtir. Bunu 1999 y›l› içinde ‹stanbul Çapa T›p Fakültesi ve Ankara Gülhane Askeri T›p Akademisi’ nden bildirilen olgular izlemiﬂtir ve sonras›nda da
ciddi bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. VDE
kolonizasyonu ve/veya infeksiyonunda etkili olan birtak›m
risk faktörleri vard›r. Bunlar uzun süreli hastanede yat›ﬂ,
yo¤un bak›m ünitesinde uzun süre yatma, hastane içinde
bir servisten di¤erine geçiﬂ, karaci¤er transplantasyonunu
takiben cerrahi reeksplorasyon ihtiyac›, enteral beslenme
tüpü veya sukralfat kullan›m›, ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i ve nötropeni, özellikle sefalosporin ve vankomisin baﬂta olmak
üzere önceden antibiyotik kullan›m›. Antibiyotik kullan›m›
VDE infeksiyonlar› için önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. ‹ntravenöz vankomisin ve üçüncü kuﬂak sefalosporinler buradaki en önemli antibiyotiklerdir. Oral vankomisin kullan›m›n›n da burada önemli bir etkisi oldu¤undan kolit tedavisinde ilk seçenek olarak düﬂünülmesinden
kaç›n›lmal›d›r.
VDE için en önemli rezervuar gastrointestinal sistemdir ve
infeksiyon olgular›n›n ço¤unda ilk önce gastrointestinal
kolonizasyon saptan›r. Ancak d›ﬂk› ve perirektal kültürlerinde VDE saptanmayan farkl› klinik örneklerden VDE
izole edilmesi mümkündür ve VDE’ nin eksojen yollarla da
al›nabilece¤ini göstermektedir. VDE ile kolonizasyon oran› bu bakterilere ba¤l› infeksiyon oranlar›n›n çok üzerindedir. VDE etkeni ile bakteriemi geliﬂen hastalarda fatalite
%60-70 civar›ndad›r ve bunlar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda ölüm
direk infeksiyona ba¤lanmaktad›r. Karaci¤er transplantas-
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yonlu hastalarda VDE infeksiyonlar› yüksek oranda mortalite göstergesidir. Enterekokal infeksiyonla iliﬂkili mortalite düzeyi VDE bakteremili karaci¤er hastalar›nda %46
olarak saptanm›ﬂt›r. Bu oran vankomisine duyarl› enterekoklarlar ile oluﬂan bakteremilerde görülen %25 mortalite oran›na göre belirgin olarak yüksektir.
Nozokomiyal enterekokal bakteremilerin ço¤u polimikrobiyaldir. Ço¤unlukla kateter ile iliﬂkili bakteremi olmakla
birlikte intraabdominal abse, cerrahi sonras› yara infeksiyonlar›, kar›n içi de¤iﬂik patolojilere ba¤l› olarak uygulanan tüp ve drenlerden de soyutlanabilmektedir. Rutin kültürlerde üreyen enterekoklar›n infeksiyon veya kolonizasyon ayr›mlar›n›n yap›lmas› her zaman kolay olmayabilir.
Bu özellikle idrar veya solunum yolu örneklerinden soyutland›¤›nda veya polimikrobiyal infeksiyonlar içinde yer ald›¤›nda daha da zordur. Bu nedenle birçok olguda gereksiz
tedaviler uygulanabilmektedir.
VDE ile kolonize ve/veya infekte hastalar›n odalar›ndaki
yüzeyler ve t›bbi cihazlar s›kl›kla bu mikroorganizma ile
kontamine olur ve hastane içinde önemli bir VRE rezervuar› oluﬂturur. Hasta önlükleri, yatak ve yatak kenarlar›,
tansiyon aletleri, elektronik termometreler,elektrokardiyografi monitörleri ve elektrotlar›, intravenöz s›v› pompalar› ve masalar gibi çok say›da cihaz ve yüzeyden VDE izole edildi¤i bildirilmiﬂtir. VDE her türlü ortam koﬂullar›na
dayan›kl› oldu¤u için cans›z ortam yüzeylerinde haftalarca
yaﬂayabilmektedir.Sa¤l›k persoelinin ellerinde oluﬂan kolonizasyonda hastane içi yay›l›mda önemli bir faktör olarak
karﬂ›m›za ç›kar.
VDE için en önemli bulaﬂ yolu sa¤l›k personelinin elleridir.VDE pozitif hastalarda eldiven kullanmadan bak›m verilmesi,hastadan hastaya geçerken ellerin uygun ﬂekilde y›kanmamas› VDE bulaﬂ›n›n en önemli yoludur. Avrupa’ n›n
çeﬂitli ülkelerinde hayvanlarda VDE görülme s›kl›¤›n›n
yüksek olmas› VDE’ nin g›dalar arac›l›¤› ile al›nma olas›l›¤›n› akla getirmektedir. Fakat bu konuda kesin bir kan›t
yoktur.
Enterekoklarda vankomisin direncindeki art›ﬂ nedeni ile
Center of Disease Control (CDC) (Hastal›k Kontrol Merkezi)’e ba¤l› ‘’Hospital Infection Control Practices Advisory
Committe (HICPAC)’’ taraf›ndan 1995 y›l›nda VDE yay›l›m›n kontrol alt›na almak amac› ile baz› öneriler yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu öneriler :
1. Vankomisinin uygun klinik indikasyonlar dahilinde kullan›m›
2. Hastane personeli için VDE konusunda e¤itim programlar› düzenlenmesi
3. VDE’ nin saptanmas›, bildirimi ve kontrolünde mikrobiyoloji laboratuar›n›n etkin olarak görev almas›

135

4. VDE’ nin hastane içi yay›l›m›n›n kontrol edilmesi ve engellenmesi için gerekli önlemlerin al›nmas› ﬂeklinde s›ralanm›ﬂt›r.
Uygun Vankomisin Kullan›m›
Vankomisinin uygun olmayan klinik indikasyonlar dahilinde kullan›lmamas› VDE kolonizasyonu ve infeksiyonu için
önemli bir risk faktörü oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle vankomisin kullan›m›nda uygun olan ve olmayan koﬂullar HICPAC taraf›ndan belirtilmiﬂtir. Bu önerilere göre vankomisin kullan›m›n›n uygun oldu¤u durumlar:
1. Beta laktam antibiyotiklere dirençli gram pozitif mikroorganizmalar›n neden oldu¤u ciddi infeksiyonlar
2. Beta laktam antibiyotiklere karﬂ› ciddi alerjisi (hayati
tehlike yaratan ) olan kiﬂilerde gram pozitif mikroorganizmalarla geliﬂen infeksiyonlar
3. Metronidazole yan›t vermeyen veya çok a¤›r seyreden
antibiyoti¤e ba¤l› ishal olgular›
4. ‘’American Heart Association’’ önerilerine uygun olarak
infektif endokardit profilaksisi
5. MRSA ve MRSE infeksiyonlar›n›n oran›n›n yüksek oldu¤u merkezlerde protez implantasyonu içeren major cerrahi giriﬂimler (kardiyak veya vasküler giriﬂimler, total
kalça replasman› v.b.) öncesinde profilaksi: Anestezi indüksiyonu s›ras›nda tek doz yap›lmal›, alt› saatten uzun
süren oprasyonlarda ikinci bir doz verilmelidir. Maksismum iki dozdan sonra profilaksi sonland›r›lmal›d›r.
Vankomisin kullan›m›ndan kaç›n›lmas› gereken durumlar:
1. Rutin cerrahi profilaksi
2. Febril nötropenik hastalar›n ampirik tedavisi: Sadece
MRSA prevelans›n›n yüksek oldu¤u hastanelerde ve
febril nötropeni epizodunun baﬂlang›c›nda, gram pozitif infeksiyon ﬂüphesinin yüksek oldu¤u durumlarda
(kateter giriﬂ yerinde inflamasyon vb) ampirik vankomisin kullan›m› önerilebilir
3. Di¤er kan kültürlerinin negatif oldu¤u durumlarda
kan kültüründeki tek bir MRSE üremesinin tedavisi
4. Ampirik olarak baﬂlanan vankomisin tedavisine kültürde beta laktama dirençli bir mikroorganizma izole edilmemiﬂ olmas›na ra¤men devam edilmesi
5. Periferik veya santral vasküler kateteri olan hastalarda kolonizasyon veya infeksiyon geliﬂimini önlemek
amac›yla profilaktik kullan›m
6. Gastrointestinal sistemin selektif dekontamimasyonu
7. Antibiyoti¤e ba¤l› ishal olgular›n›n primer tedavisi
8. MRSA kolonizasyonunun eradikasyonu
9. Düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde profilaksi
10. Devamli ambulatuar periton diyalizi veya hemodiyaliz uygulan hastalarda rutin profilaksi
11. Böbrek yetmezli¤i olan hastalarda beta laktam antibiyotiklere duyarl› infeksiyonlar› tedavisi
12. Vankomisin içeren solüsyonlar›n irigasyon amac› ile
ya da topikal olarak uygulanmas›
Vankomisinin uygun indikasyonlar dahilinde kullan›m› VDE
salg›nlar›n›n önlenmesinde önemli bir role sahiptir.
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Bununla birlikte üçüncü kuﬂak sefalosporinler ve antianaerobik etkinli¤i olan antibiyotikler de VDE kolonizasyonu veya infeksiyonunu art›rd›¤›ndan bunlar›n da
kontrollü kullan›m› gereklidir.

veya dezenfekte edilmelidir. Yeni saptanan VDE olgusu ile
ayn› odada yatan di¤er hasta VDE kolonizasyonu yönünden araﬂt›r›lmal›d›r.

Tedavi
E¤itim
VDE yay›l›m›n›n engellenmesinde hemﬂire, laboratuar personeli, eczac› konsültan ve asistan doktorlar, ö¤renciler,
temizlik iﬂlerinden sorumlu personel ve hasta bak›m›yla ilgili di¤er tüm personeli kapsayacak ﬂekilde yürütülen e¤itim programlar› oldukça önemlidir. Bu e¤itim programlar› VDE’ ye ba¤l› ortaya ç›kan tedavi güçlükleri, maliyet gibi konular› kapsamal› ve özellikle kontrolde etkili olacak
önlemlerin anlat›lmas› ﬂeklinde olmal›d›r.

Mikrobiyoloji laboratuar›n›n rolü
VDE’ nin kontrolü için yürütülen çal›ﬂmalar mikrobiyoloji
laboratuar›ndan gelen sonuçlara göre yönlendirilir. Mikroorganizman›n tan›mlanmas› ve antibiyotik duyarl›l›k sonuçlar›n›n h›zl› ve do¤ru verilmesi kontrol önlemlerinin erken dönemde uygulanabilmesini ve yay›l›m›n›n s›n›rlanmas›n› sa¤lar. Klinik bir örnekten VDE izole edilmesi durumunda laboratuar›n vakit geçirmeden hastan›n yatt›¤› klini¤e ve hastane infeksiyonlar› kontrol ekibine haber vermesi gerekir. Buna göre hastan›n izolasyonuna karar verilir. Hastane içindeki VDE yay›l›m›n›n tek bir klondan m›
ya da birden fazla klondan m› kaynakland›¤›n› saptanmas› infeksiyon kontrol önlemleri aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu konuda da mikrobiyoloji laboratuar›n›n tespiti gerekmektedir.

Kontrol Önlemleri
Hastadan hastaya VDE geçiﬂinin engellenmesi amac› ile
al›nmas› gereken önlemler HICPAC taraf›ndan ﬂu ﬂekilde
bildirilmiﬂtir.
1. VDE ile infekte veya kolonize hastalar›n tek kiﬂilik odada veya di¤er VDE pozitif hastalarla birlikte izlenmesi
2. VDE pozitif hastalar›n odas›na girerken steril olmayan
temiz eldiven giyilmesi
3. Hasta ile veya hasta odas›ndaki yüzeylerle temas›n fazla olmas›n›n beklendi¤i durumlarda hastada idrar veya
d›ﬂk› inkontinans› olmas›, iloestomi, kolostomi veya
aç›k yara drenaj› varl›¤›nda VDE pozitif hastan›n odas›na girerken steril olmayan temiz bir önlük giyilmesi.
4. Eldiven ve önlü¤ün hasta odas›n› terk etmeden hemen
önce ç›kar›lmas› ve ellerin antiseptikli bir sabunla ya da
su içermeyen antiseptik ajanlarla y›kanmas›. Eldiven ve
önlük ç›kar›l›p eller y›kand›ktan sonra odadaki yüzeylerin hiçbiri ile tekrar temas edilmemesi
Bu izolasyon önlemlerine ek olarak VDE pozitif hastalar
için kullan›lan steteskop, tansiyon aleti, rektal termometre gibi aletler di¤er hastalar için kullan›lmamal›, odalar
aras›nda eﬂya transferi yap›lmamal›, ortak kullan›m veya
transfer gereken durumlarda alet veya eﬂya temizlenmeli

Enterekok infeksiyonlar›n›n tedavisinde penisilin veya glikopeptidler gibi hücre duvar› sentezini bask›layan antibiyotiklerle aminoglikozidlerin kombinasyonu kullan›l›r. Fakat
bu guruplardan herhangi birine direnç oldu¤unda kombinasyon tedavisinin sinerjistik etkinlik kaybolmaktad›r. Bu
nedenle glikopeptidlere dirençli enterekoklar tedavi aç›s›ndan sorun oluﬂturmaktad›r. Bu türlerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisinde çok say›da de¤iﬂik kombinasyon denenmektedir. Fakat bu seçeneklerin etkinli¤i tam olarak bilinmemektedir. Ampisiline dirençli kökenlerde yüksek dozda ampisilin veya ampisilin-sulbaktam tedavileri ile baﬂar›l› sonuçlar bildirilmektedir. ‹n vitro çal›ﬂmalar›nda VDE’ ye
ba¤l› endokarditlerde ampisilin, imipenem kombinasyonunun her iki ilac›n tek baﬂ›na kullan›lmas›na göre daha etkili bulunmuﬂ ancak bu bulgular in vivo olarak desteklenmemiﬂtir. Ampisilin, imipenem kombinasyonuna vankomisin
eklenmesi bakterisidal aktiviteyi art›rmaktad›r. Kloromfenikol birçok çal›ﬂmada VDE infeksiyonlar›n›n tedavisinde
kullan›lm›ﬂt›r, ancak bunlar kontrollü çal›ﬂmalar de¤ildir.
Birçok VDE in vitro olarak nitrofrontaine duyarl›d›r. Bununla birlikte VDE’lere karﬂ› klinik etkinli¤i bilinmemektedir. Karaci¤er transplantasyonu geçirmiﬂ bir olgunun VDE
prostatitinde nitrofrontain ve rifampisin kombinasyonu baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r. Son y›llarda VDE infeksiyonlar›nda
quin›pristin/dalfopristin önerilen bir streptogramin kombinasyonudur. Klinik çal›ﬂmalarda peritonit, menenjit gibi
ciddi olgular› ciddi olgular› da içeren VDE infeksiyonlar›nda etkili bulunmuﬂtur. VDE’ lere etkili di¤er ilaçlar ise oxazolidonlar, (linezolid) ve gilisilsiklinlerdir. Sonuç olarak
özellikle Van A fenotipleri baﬂta olmak üzere VDE infeksiyonlar›n›n optimal tedavisi hala bir soru iﬂaretidir. Van B
fenotipleri için teikoplanin seçilecek ilaç olabilir. Bakteremi, endokardit ve ciddi infeksiyonlarda köken yüksek düzey
aminoglikozid diençli de¤ilse bir aminoglikozid eklenebilir.
18-24 gram gibi yüksek doz ampisilin bu ilaca dirençli olmayan kökenler için kullan›labilir.

Toplum Kökenli Metisiline Dirençli Stapphylococcus
aureus ‹nfeksiyonlar›
Metisiline dirençli Stapphylococcus aureus (MRSA) son
y›llarda sadece hastane kökenli bir patojen olarak karﬂ›m›za ç›kmamaktad›r. Son on y›lda dünyan›n farkl› bölgelerinde toplum kökenli MRSA infeksiyonlar› görülmektedir. Bu
infeksiyonlar klinikte ço¤unlukla hafif deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› ﬂeklinde görülse de hayat› tehdit edici
nekrotizan pnömoni, nekrotizan fasit, myonekroz ve sepsise neden olabilmektedir.
Metisilin 1960’ l› y›llarda klinik kullan›ma girmesinden
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sadece bir y›l sonra bu ilaca dirençli Stapphylococcus aureus kökenleri ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bunu takip
eden sonraki y›llarda da MRSA tüm dünyada çok önemli
bir nozokomiyal patojen haline gelmiﬂtir. Son dönemde
hastanede yat›ﬂ, yo¤un bak›m ünitesinde takip edilme,
MRSA ile infekte veya kolonize bir hasta ile temas, uzun
süreli antibiyotik kullan›m› veya cerrahi girﬂim MRSA’ n›n
al›nmas›nda kolaylaﬂt›r›c› faktörler olarak tan›mlanmaktad›r. ‹lk toplum kökenli MRSA 1980’ li y›llarda damar içi
ilaç ba¤›ml›lar›, kronik hastal›¤› olan ve sa¤l›k kuruluﬂlar› ile s›k temas› olanlarda gösterilmiﬂtir. Bunlar her ne kadar toplumda görülmüﬂ olsa da nozokomiyal MRSA infeksiyonu gurubuna dâhil edilmiﬂtir. Son on y›lda MRSA için
risk faktörü taﬂ›mayan sa¤l›kl› kiﬂilerde MRSA infeksiyonlar› artan s›kl›kla bildirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu infeksiyonlar toplum kökenli MRSA infeksiyonlar› olarak tan›mlanmaktad›r. Etkenler genetik, epidemiyolojik, klinik ve antibiyotik direnç ﬂekli aç›s›ndan nozokomiyal MRSA infeksiyonlar›ndan farkl›d›r.
Toplum kökenli MRSA infeksiyonu tam olarak toplumdan
kaynakl› MRSA infeksiyonunu ifade eder. Literatürde toplum kökenli MRSA’n›n tan›mlanmas›nda etkenin izolasyonunun zaman› (hastaneye yat›ﬂ›n ilk 24-72 saati içinde izole edilen MRSA), önceden hastanede yat›ﬂ›n zaman›
(MRSA izolasyonundan önceki 1-24 ay) ve ek kolaylaﬂt›r›c› faktörleri gibi konular tart›ﬂmal›d›r. Bunlar›n yan›nda
izole edilen bakterinin genetik ve antibiyotik direnç ﬂekli
de tan›mlamada kullan›lmaktad›r. ‘’Centers for ‹nfectious
Disease Control and Prevention (CDC) ‘’ (‹nfeksiyon Hastal›klar› Kontrol ve Korunma Merkezi) taraf›ndan 2005
y›l›nda toplum kökenli MRSA infeksiyonu için yap›lan tan›mlama ﬂu ﬂekildedir: Klinik semptom ve bulgular› olan
ayaktan veya 48 saat önce hastaneye yatm›ﬂ olan; öncesinde MRSA infeksiyonu veya kolonizasyonu olmayan, bir y›l
öncesine kadar hastanede yat›ﬂ› olmayan, diyaliz almayan,
cerrahi müdahale geçirmemiﬂ, kal›c› kateter taﬂ›mayan bir
hastada MRSA izole edilmesi.
S.aureus’ta metisiline direnç düﬂük afiniteli penisilin ba¤layan proteinlerin (PBP2a) üretimine ba¤l› olarak meydana gelmektedir. PBP2a tüm ‚ laktam antibiyotiklere dirençten sorumlu mecA geni taraf›ndan kodlanmaktad›r.
mecA geni staflokokal kaset kromozomu mec (SCCmec)
ad› verilen genetik yap› içinde mecA ve düzenleyici mecI ve
mecR genlerinden oluﬂur. Staphylococcus aureus’ ta beﬂ
tip SCCmec (tip I- V) vard›r. Toplum kökenli MRSA’ larda
bulunan tipIV’ dür. Bu tipte nozokomiyal MRSA’ lar›n taﬂ›d›¤› tip I-III’ lerdeki ek antibiyotik direnci genleri bulunmaz, sadece mecA geni vard›r.
Toplum kökenli MRSA’ larda virülans› belirleyen sadece ‚
laktam antibiyotiklere olan direnç de¤ildir. Bunun yan›nda
lökositlerin y›k›m›na ve doku nekrozuna neden olan ve nozokomiyal kökenlerde bulunmayan; özellikle deri ve yumu-
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ﬂak doku infeksiyonlar› ve nekrotizan pnömoni yapan kökenlerde çeﬂitli virülans genleri Panton-Valentin Lökosidin
(PVL) tan›mlanm›ﬂt›r. Genetik çal›ﬂmalarda dünyadaki
toplum kökenli MRSA’ lar›n tek bir klon ﬂeklinde olmad›¤› farkl› bölgelerde farkl› klonlar halinde bulundu¤u ve
bunlar›n da nozokmiyal kökenlerden farkl› oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Sa¤l›k kuruluﬂlar› ile temas› olmayanlarda MRSA kolonizasyonu oldukça düﬂük orandad›r. Bir metaanalizde toplam 8350 kiﬂide MRSA kolonizasyonu prevelans›n›n %1.3
oldu¤u belirtilmektedir. Buna ra¤men dünyada baz› bölgelerde toplum kökenli MRSA infeksiyonlar› özellikle çocuklar ve genç eriﬂkinlerde önemli bir problemdir. Houston çocuk hastanesinde 2001 y›l›ndan beri izole edilen S.aureus’
lar›n %70’ i metisline dirençli olarak bildirilmiﬂtir. Ayn›
bölgede toplum kökenli pnömoninin en s›k nedeni S. aureus olarak belirlenmiﬂ ve kökenlerin %78’ inde metisline direnç oldu¤u gösterilmiﬂtir. Toplum kökenli MRSA ile nozokomiyal MRSA infeksiyonlar› aras›ndaki çarp›c› bir fark
toplum kökenlilerin s›kl›kla pediatrik ve genç eriﬂkin hastalarda karﬂ›m›za ç›kmas›d›r. Antibiyotik kullan›m›
MRSA kolonizasyonu art›ran önemli bir faktör olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Toplum kökenli MRSA infeksiyonlar› kiﬂiden kiﬂiye bulaﬂmaktad›r. Aile içi yay›l›m ve salg›nlar bildirilmiﬂtir. Meme
absesi olup emziren bir annenin bebe¤inde emzirme s›ras›nda plörezi geliﬂmiﬂtir. Çocuk bak›mevleri ve kreﬂler toplum kökenli MRSA’ lar›n yay›l›m›nda rezervuar olmaktad›rlar. Yak›n fiziksel temas, kiﬂisel hijyenin kötü olmas› ,
saunalar da infeksiyonun yay›l›m›nda rol oynayan faktörler
olarak bildirilmiﬂtir. Yiyecek kaynakl› yay›l›m da di¤er bir
olas› yoldur. Yiyecek kaynakl›, toplum kökenli MRSA’ ya
ba¤l› akut gastroenerit salg›n› meydana gelebilir.
Toplum kökenli MRSA’ lar hafif seyirli deri infeksiyonlar›ndan ölümcül pnömoni ve sepsise kadar geniﬂ spektrumda klinik tablolara neden olabilir. Fakat ço¤unlukla deri ve
yumuﬂak doku infeksiyonlar›ndan izole edilmektedir. Toplum kökenli MRSA’ ya ba¤l› deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› içinde fronkül, follikülit, impetigo ve sellülit en s›k
görülenlerdir. ‹nfeksionlar›n ço¤u üst veya alt ekstremitelerde geliﬂmektedir. Di¤er bölgelere de otoinokülsyon görülebilir. Bu tarz infeksiyonlara ba¤l› ölüm ﬂimdiye dek literatürde bildirilmemiﬂtir. Bu infeksionlar›n hafif seyretmesi ve genellikle kültür al›nmadan farkl› cerrahi giriﬂimlerle tedavi edilmesi tan›nmamas›na neden olmaktad›r. Toplum kökenli MRSA osteomyelit, artrit, bursit, sinüzit, orbital sellülit, lenfadenit, konjoktivit, otit media, endokardit, idrar yolu infeksiyonu, kolesistit ve akut gastroeneterit
etkeni olarak izole edilmiﬂtir. ﬁiddetli nekrotizan pnömoni
ve sepsis etkeni olarak bildirilen PVL geni taﬂ›yan toplum
kökenli MRSA’ lar vard›r. Bunlar Fransa ve Amerika’ da
sporadik olgular ﬂeklinde görüldü¤ü gibi salg›nlar ﬂeklinde
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de ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu infeksiyonlarda uzun süreli bakteriemi, lökopeni, trombositoeni ve koagulapati gözlenmektedir. Akci¤er radyolojisinda septik emboli, pnömotesel,
kaviteleﬂme ve efüzyon ile uyumlu bulgular vard›r. PVL geni taﬂ›yan toplum kökenli invaziv MRSA infeksiyonlar›n›n
morbiditesi oldukça yüksektir. Çünkü bu infeksiyonlarda
pulmuner kanama, mekanik ventilasyon ihtiyac›, ço¤ul organ yetmezli¤i, uzun süreli hastanede ve yo¤un bak›m ünitesinde kalma ihtiyac› daha s›k görülmektedir. Fatalite
oran› %35 gibi oldukça yüksek bir orandad›r. Bu infeksiyonlar›n daha önce tan›mland›¤› toplumlarda sa¤l›kl› kiﬂilerde geliﬂen ciddi pnömonilerde veya sepsiste toplum kökenli MRSA ak›lda tutulmal›d›r.
Nozokomiyal MRSA’ larda görülen ço¤ul ilaca direncin
aksine toplum kökenli MRSA’ lar ‚ laktam antibiyotiklerin
d›ﬂ›nda ço¤u antibiyoti¤e duyarl›d›r. Ço¤u toplum kökenli
MRSA klindamisin, trimetoprim/sulfametaksozol, doksisiklin, minosiklin, gentamisin, vankomisin, teikoplanin,
kloromfenikol, florokinolonlar, rifampisin ve linezolide duyarl›d›r.
Toplum kökenli MRSA infeksiyonlar›n›n tedavisi klinik belirtilere, infeksiyon bölgesinin gerektirdi¤i farmokokinetik
özelliklere, lokal antibiyotik duyarl›l›¤›na ve bakterisid etkinli¤e göre de¤iﬂir. Lokalize deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda cerrahi giriﬂim etkili bir tedavi yöntemidir ve
antibiyotik tedavisi her zaman gerekmez. Eritromisine duyarl›l›k farkl› bölgelere göre farkl› oranlarda karﬂ›m›za
ç›kmakta ve di¤er yeni gurup makrolidlerle de çapraz direnç görülebilmektedir. Klindamisinin oral ve intravenöz
ﬂekilleri yumuﬂak dokuda da¤›l›m› çok iyi olan ve eﬂ zamanl› olarak stafilokok toksinlerine karﬂ› bask›lay›c› etkisi olan deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda ilk basamakta kullan›labilecek çok etkili antibiyotiklerdir. Trimetoprim/sulfametaksozol ve tetrasiklinlerlokalize infeksi-

yonlar›n tedavisinde kullan›labilecek alternatif antibiyotiklerdir. Di¤er antibiyotiklerle kombinasyon ﬂeklinde kullan›labilecek rifampisin intraselluler stafilokok infeksiyonlar›nda iyi etkinlik sa¤lamaktad›r fakat tek baﬂ›na kullan›lmamal›d›r. Sepsis, pnömoni, osteomyelit, artrit ve endokardit gibi ciddi infeksiyonlarda vankomisin kullan›lmal›d›r. Teikoplanin kullan›labilecek di¤er glikopeptid grubu
antibiyotiktir. Vakomisin ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda toksisitesi
daha az olan, hem intravenöz hem de intramusküler uygulanabilir. Lipopeptid gurubu bir antibiyotik olan daptomisin MRSA’ ya karﬂ› h›zl› bakterisid etkinli¤i vard›r ve
komplike olmuﬂ deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›nda
etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Fakat pnömoni tedavisinde etkinli¤i surfaktanlar taraf›ndan bask›land›¤›ndan önerilmemektedir. Yeni bir oksazalidinon gurubu antibiyotik olan linezolid hem parenteral hem de oral ﬂekilde uygulanabilecek
di¤er bir ilaçt›r.
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