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Sunum planı 

• Gram pozitifler 
için; 
• Aktif sürveyans 

yapalım mı? 

 

• Hangi sıklıkta, 
nasıl yapalım? 

 

• Hangi durumlarda 
yapalım? 

 



Sorunlu Gram Pozitifler 

• Stafilokoklar (MRSA, VISA, VRSA, MRSE)              

•  Enterokoklar (VRE) 

 



  Neden sorun mikroorganizmalar? 

Sıklık 

Morbidite   Mortalite  







• Kolonizasyonu sapta! 

• İzole et! 

• Enfeksiyonu engelle! 



 
Kolonizasyonu saptama = Aktif surveyans 

 

• MDRO erken saptanması yayılmayı önleyebilir… 

 

• Aktif sürveyans ile birlikte izolasyon önlemleri uygulanırsa 
kolonizasyon/enfeksiyon düşüyor … 

 

 

• Asemptomatik kolonizasyonun klinik kültürlerle saptanması 
gecikebilir veya mümkün olmayabilir… 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/ar/mdroGuideline2006.pdf  



• Rutin mikrobiyolojik kültürler MRSA ile kolonize hastaların 
%85’ini saptayamamakta!!! 



  

• Rutin mikrobiyolojik kültürler VRE ile kolonize hastaların 
%87’sini saptayamamakta!!! 

 The Journal of Infectious Diseases 2007; 195:339–46 





Aktif surveyans yapalım mı? 

 
• Aktif surveyans taramaları öneriliyor  

Kılavuzlar & ~literatür 

 

• Tarama yapmadan sadece enfeksiyon kontrol önlemlerinin 
artırılması etkilidir  

Literatür  

 



KILAVUZLAR 





• MDRO yayılımını kontrol etmek için aktif sürveyans kültürleri 
ve temas izolasyonunu içeren bir program uygulanmalı.  IA 

 

• MRSA ve VRE için taşıyıcılık riski yüksek hastalardan hastaneye 
başvuruda sürveyans kültürü alınmalıdır. IB  

 

• Hastanede yattığı servis, antibiyotik tedavisi, kalış süresi ve 
altta yatan hastalık açısından MRSA ve VRE için yüksek riskli 
hastalardan periyodik ( örneğin haftalık) sürveyans kültürleri 
önerilir. IA  

 



• Kurumda başlangıç kültürlerde yüksek prevalans saptanırsa 
kültür alma kapsamı genişletilmelidir. IB  

 

• ASK alma sıklığı patojenin prevalansına ve kolonizasyon için 
risk faktörlerine göre belirlenmelidir. IB  

 





CDC/ HICPAC 2006 

• Hedeflenen MDRO için insidans monitorize edilmeli. IA 

 

• Hedeflenen MDRO için riskli populasyonda  ASK yapılması için 
protokoller oluşturulmalı ve uygulanmalı.  IB  

 

• Hedeflenen MDRO için  uygun alanlardan kültür alınmalı. IB  

 

• YBÜ gibi yüksek riskli bölgelere girişte ve gerektikçe periyodik 
olarak surveyans kültürü alınmalı. IB  

 



 
 

•Klinik kültürlerden takip et, el hijyeni, izolasyon uyumunu         
artır.  
 
• İnsidans/prevelans düşmez ise tarama yap!!! 



 

 
Onkoloji, hematoloji, yoğun bakım ve transplant 
hastalarında yatışta ve haftalık VRE taraması öneriyor  



LİTERATÜR 



MRSA – Aktif sürveyans 

 

• 153 hastane, 3 yıllık gözlem 

• MRSA bundle  

– MRSA kolonizasyon tespiti (nazal tarama)  

– Temas izolasyonu  

– El hijyeni  

– Kurum kültürü (enfeksiyon kontrol)  

• Tüm hastalar (1.712.537 tarama testi) 

N Engl J Med 2011;364:1419-30. 



 Klinik kültür vs  tarama kültürleri ile MRSA saptama oranı 1:10 

 MRSA enfeksiyonları  

– YBÜ hastalarında % 62  

– YBÜ dışı hastalarda % 45 azalmış…. 

SONUÇ: ASK başarılı!!!  

 

N Engl J Med 2011;364:1419-30. 



 

• 4 yıllık dönemde klinik 
izolatlarda MRSA saptanan 
hastalara temas izolasyonu… 

 

• Aktif sürveyans yok…….. 

 

• Tüm YBÜ’lerde MRSA’ya 
bağlı alet ilişkili enfeksiyon 
oranlarında %73 azalma!!! 

Am J Infect Control. 2008;36(6):461-3. 



Am J Infect Cont 2014;42: 148-55 

• 1990-2012 arasında 8409 çalışmadan 48 çalışma…. 

• Çoğu  çalışmada diğer kontrol önlemleri (bias)  değerlendirilmemiş.  

• Sadece 14’ünde (1 RCT, diğerleri gözlemsel öncesi-sonrası çalışmaları… ) 
değerlendirmiş…. 

• Çalışmaların kalitesi düşük, sonlanım noktaları heterojen … 

• SONUÇ: MRSA taramasını önermek ve/veya reddetmek için kanıtlar 
yetersiz….. 

 



VRE- Aktif surveyans 

VRE – Aktif sürveyans etkili: 
• Aktif sürveyans ile VRE’ye bağlı enfeksiyonlar azalmakta ( KDE 8 kat 

azaltmakta) 

• Aktif sürveyans ile 10 yataklı bir YBÜ’de yılda 46 VRE vakası 
önlenebilirken, pasif sürveyans ile sadece 5 vaka önlenebilmekte… 

 

 Çalışmalar salgınlar sırasında ve/veya sonrasında 

 YBÜ, onkoloji-hematoloji gibi yüksek riskli birimlerde 

 RCT yok.  

 

 



 

 

VRE – Aktif sürveyans etkili değil: 
• VRE enfeksiyon ve kolonizasyon oranlarına etkisi yok.  
 
• İzolasyon konusundaki farkındalığın artması ve el hijyeni, 

klorheksidinli banyo gibi ek önlemler daha etkin….. 

 
 



• 13 YBÜ 3 yıllık izlem; 

– Faz 1: Bazal dönem (6ay) 

– Faz 2: El hijyeni uyumunun arttırılması + klorheksidinli banyo (12-15 ay) 

– Faz 3: Aktif sürveyans + temas izolasyonu (6 ay) 

Lancet Infect Dis 2014; 44:31-39 

Faz 2’de özellikle MRSA’da azalma var ama faz 3’ün katkısı yok…. 





• Tarama programına alınacak hasta populasyonunu belirle! 
• Tüm hastalar 
• Yüksek riskli hastalar 
• Yüksek riskli üniteler 
 

• Tarama programına pilot bir üniteden başla, > %90 uyuma ulaşıldığında 
programı genişlet.  
 

• Tarama örneklerini kimin alacağını, ne zaman alınacağını tanımla. 
 

• Örneklemenin yapılacağı anatomik bölgeleri belirle.  
 

• MRSA saptanmasında kullanılacak laboratuar metodunu belirle (Kültür 
vs PCR) 
 

• Tarama sonuçları çıkıncaya kadar hastaların yönetimini planla (izolasyon) 

      MRSA prevalansı, hastane, personel  ve 
laboratuar özelliklerine göre belirle! 



Kimi tarayalım? 

 
• Tüm hastaları (Universal Surveillance / yaygın tarama)  

 

• Riskli hastaları (Targeted surveillance / hedeflenmiş tarama)  



• 900 yataklı bir hastanede 18 aylık gözlem sonuçları 10 yıllık simulasyon 
yapılmış: 
– Yaygın tarama + dekolonizasyon ile MRSA enfeksiyon oranlarında % 77 

azalma 

– Sadece yaşlı bakım merkezlerinden gelen hastalara tarama + dekolonizasyon 
ile % 62 

– Sadece YBÜ hastalarına uygulanırsa % 66 azalma sağlanmış.  

 

• Hedef kitle taramaları ile; enfeksiyon oranlarında  %12 lik farka karşılık;  
kültürlerde % 95, dekolonizasyonda % 96 azalma sağlanmakta…. 



Yaygın taramanın avantajları 
• MRSA ile kolonize tüm hastaların 

erken tespiti, erken izolasyon ve 
bulaşın önlenmesi  

• Dekolonizasyon  

• CAE önlemek için uygun proflaksi 
belirleme  

• Morbiditenin azaltılması  

• Maliyetin azaltılması (daha kısa 
hasta yatışı, daha kısa izolasyon 
günü)  

 

Yaygın taramanın 
dezavantajları 

Özellikle prevalans düşükse!! 

• Gereksiz izolasyon  

• Artmış laboratuvar ve hastane 
masrafı !!! 

• Kolonize ve izole hastada artmış 
psikolojik problemler  

 

 

 Hastaneye başvuran hastalarda MRSA prevalansı %5’in altındaysa hedef 

kitle taranmalı!!  

 



 
Hedef kitle: MRSA Risk faktörleri  

  
• Önceden kolonize / enfekte olmak ya da temaslı olmak…  

• Kinolon, sefalosporin yada karbapenem tedavisi almış olmak  

• Önceden hastaneye yatmış olmak  

• Diyaliz  

• İdrar sondası ya da vasküler kateter ile evde takip  

• IV ilaç bağımlısı  

• Bakımevinde kalmak ya da IV tedavi görmek  

• Açık yarası olmak ( basınç yarası yada varis ülseri)  

• Yüksek riskli hastaneden veya ülkeden transfer olmak  

 

Cookson B. Int J Antimicrob Agents 2011  



 
Hedef kitle: VRE Risk faktörleri  

  
• İmmunsupresyon  

• Altta yatan ciddi hastalık  

• Bakımevinde kalma  

• YBÜ’de yatış  

• Kolonize ya da enfekte hastaya yakın olma  

• Hastanede invaziv uygulamalara maruz kalma  

• Antibiyotik kullanımı (3.SS ve vankomisin)   

• Karın içi cerrahi  

 Olivier C. Infect Control HospEpidemiol 2008  



Nereden örnek alalım? 
 
• MRSA 

Burun kanatları/ sekresyon  

Perine  

Kasık  

Aksilla  

Boğaz  

Rektum  

Açık yara  

Kateter yada yabancı cisim çıkış yeri  

 



 
• MRSA için ASK burundan alınmalıdır. IB  
 
• Eğer deride bütünlüğü bozulmuş alan varsa MRSA için örnek 

alınmalıdır. IB  
 
• Boğaz kültürü S. aureus ve MRSA tespitinde burun kültürüne 

eşit veya daha duyarlıdır. Eğer boğaz kültürü yapılacaksa 
burun kültürü ile aynı plağa ekim yapılarak maliyet 
arttırılmadan duyarlılık arttırılabilir. IB  

 
• Perirektal ve perineal kültürler MRSA’yı belli hasta 

populasyonunda yüksek duyarlılıkta tespit edebilir ama 
perirektal-perineal tek kültür alanı olarak seçilmemelidir. IB  
 

 



MRSA-Tarama 

  
• Nazal sürüntü kültürü tek başına tüm MRSA taşıyıcılarını saptamada 

yetersiz  

• Kombine taramalar gerekebilir  

Zhang Sx. J Clin Microbiol 2007.  
Currie A. J Clin Microbiol 2008  



 

– Burun + kasık birlikte örneklendiğinde; 

• Duyarlılık %91’den -%98 

• NPD %58’den- %88  

Sensitivite NPD 

Burun  % 91 % 58 

Kasık % 63 % 26 

Perine % 47 % 20 

Aksilla % 32 % 16 



Nereden örnek alalım? 

 

• VRE 

Rektal  

Perirektal  

Burun  

Dışkı  

 



 
• Surveyans kültürü için dışkı yada rektum veya perirektal 

alanın sürüntü örneği kullanılabilir. PCR, zenginleştirilmiş 
kültür ve kantitatif dışkı kültürünün her biri direkt rektal veya 
perirektal sürüntü kültüründen daha duyarlı bulunmuştur. 
Ama etkin ve maliyet-etkin metodlar yaygınlaşana kadar 
sürüntü kültürü tavsiye edilebilir. IB  

 



 

•Hem perirektal hem rektal kültürde; duyarlılık %79 
 
•Negatif prediktif değer %83  
 
•Rektal ve perirektal sürüntü kültüründe %100 uyum  



Hangi yöntem? 
Kültür vs PCR  



 

Konvansiyonel kültür yöntemleri ile karşılaştırıldığında pozitif Van B 
direncini tespit etmede PCR yetersiz kalabilmekte… 

Van A Van B 

Duyarlılık  % 73.3 %85.4 

Özgüllük % 99.6 % 83.9 

PPD % 68.5 % 1.42 

NPD % 99.7 % 99.9 



 
• Hızlı MRSA taranması ile kültürle tarama ve hiç taramamayı karşılaştırmış  
• Metaanaliz; 10 çalışma dahil etmiş  
• Toplamda MRSA kazanımına etkisi yok.  
• MRSA’ya bağlı KDE azaltıyor, CAE’ye etkisi yok.  
• SONUÇ: MRSA için aktif surveyans yapılması yöntemden daha önemli!!! 

 
 



Tarama- Maliyet etkin mi? 

 

• 30 aylık gözlemsel çalışma 

• ASK vs klinik kültürler karşılaştırılmış. 

• VRE pozitif hastaların % 76’sı ASK kullanılmasaydı saptanamayacaktı… 

• Oluşabilecek VRE bakteremilerine göre hesaplandığında; ASK 56.268-303.334 $ 
kazanç sağlamakta… 



• 19 ayda 539 hastada ASK 

• ASK programı ile SBİ-MRSA enfeksiyonlarının 
%48’i önlenebilmekte… 

• ASK uygulanması ile yılda 110.236,56 € 
kazanç sağlanmakta… 

 

Clin Microbiol Infect 2005; 11: 466–471 



Am  J Infect Cont 2016; 44:45-49 

• 2010-2014 arasında 6372 hasta perirektal VRE kolonizasyonu için taranmış 

• 239 (% 3.75) hastada VRE (+) 

• VRE enfeksiyon oranı % 0.04 (n=3) 

• Laboratuar harcaması 19.074 $/yıl 

• İzolasyon için hasta başına servislerde 270 $, YBÜ’de 700 $ 



Biz ne yapalım? 

• Hedeflenen MDRO için insidans monitorize edilmeli. IA 

 

 
• ASK alma sıklığı patojenin prevelansına ve kolonizasyon için 

risk faktörlerine göre belirlenmelidir. IB  

 

 

• Klinik kültürlerden takip et, insidans/prevelans düşmez ise 
tarama yap . 

 

 

 

 



UHESA raporları 2011 vs 2016 







Biz ne yapalım? 

 

• Rutin yaygın taramaya gerek yok.  

 

 

 

• Yüksek riskli ünitelerde ve yüksek riskli hastalarda hedef 
kitle taraması yapılabilir.  

 
 

 



Nasıl yapalım? 

• Tarama yapmayı planlarken;  

– Uygun kültürü alacak personel (yetkin mi?) 

– Mikrobiyoloji laboratuvarı imkanları (yeterli mi?) 

– Sonuçları iletecek sistem (var mı?) 

– Tarama sonuçları çıkıncaya kadar hastaların izlemi(???) 

– Pozitif kültürler çıkınca ek izolasyon önlemlerinin 
uygulanması (sağlanabilecek mi?) 

– Ek izolasyon önlemlerine uyumun denetlenmesi (HEKK?) 

 



TEŞEKKÜR EDERİM… 


