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GİRİŞ

•Staphylococcus aureus, kan dolaşımı 
infeksiyonları (KDİ)’nın önemli nedenlerinden 
biridir
• İnsidans à100.000’ de 10-30
•Mortalite yüksek !à %15- 40 arasında
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Kimmig, A. et al. Management of Staphylococcus
aureus Bloodstream Infections. Frontiers in Medicine
7, 1164 (2021).



GİRİŞ

•S.aureus
ØKDI
Øİnfek)f endokardit,  
ØDeri ve yumuşak  doku infeksiyonları
ØOsteoartriküler infeksiyonlar

Hem  toplum  kaynaklı  hem de  sağlık bakım 
ilişkili infeksiyonlara yol  açabilmektedir
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GİRİŞ

• S.aureus KDI insidansı dünya çapında bir çok bölgede 
değişken
• Genel olarak S.aureus KDI arCş göstermekte
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CDC verilerine 
göre 2017 

yılında

119.000’den fazla 
stafilokokal KDI

Yaklaşık 20.000 
kişi stafilokokal
KDI bağlı ölüm

Kourtis AP, Hatfield ; Kelly, Baggs J, Mu ; Yi, See I, Epson E, et al. Morbidity and Mortality Weekly Report Vital Signs: Epidemiology and
Recent Trends in Methicillin-Resistant and in Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Bloodstream Infections-United States
[Internet]. 2017. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr



Dünyada MRSA prevelansı 2018

Lee, A. S. et al. (2018) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Nat. Rev. Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2018.33

Data represented are adapted from the Center for Disease Dynamics, Economics & Policy Resistance Map; data for the following countries are adapted from Stefani, 
S. et al. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): global epidemiology and harmonisation of typing methods. Int. J. Antimicrob. Agents 39, 273–282 (2012), 

Elsevier: Algeria, Bolivia, Brazil, Cameroon, Central African Republic, Chile, Colombia, Egypt, Hong Kong, Indonesia, Ivory Coast, Japan, Kenya, Malta, Morocco, 
Nigeria, Paraguay, Peru, Senegal, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Tunisia and Uruguay
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GİRİŞ

• Son yıllarda
àİnvaziv işlemlerin artması
àBağışıklığı baskılanmış hasta sayısının artması 
àKullanılan an;biyo;klere karşı Staphylococcus aureus

izolatlarında direnç ar=şı

S. aureus KDİ insidansı ve komplikasyonlarının sıklığında 
ar5ş görülmüştür
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GİRİŞ

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) ile birlikte hastaneye 
yatırılan hastalarda;

Antimikrobiyal direnç oranlarında artışa neden olmuştur.
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§ Yoğun an(biyo(k ve steroid kullanımı
§ Uzamış hastanede ya:ş süresi
§ Kateter kullanımı 
§ Mekanik ven(lasyon gibi invaziv işlemler 

Adebisi, Yusuff Adebayo, et al. "COVID-19 and Antimicrobial Resistance: A Review." Infectious Diseases: Research and 
Treatment 14 (2021): 11786337211033870.



AMAÇ

Bu çalışmada COVID-19 öncesi ve sonrası  yaklaşık 4 yıllık bir 
dönemde hastanemizde görülen S. aureus’a bağlı 
• Risk faktörleri, 
•Mortalite oranları 
• An)mikrobiyal direnç oranlarının karşılaşCrılması 

amaçlanmışCr
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MATERYAL VE METOD
• COVID-19 öncesi ve COVID- 19 dönemi boyunca ikişer yıl 

olmak üzere yaklaşık dört yılda hastanemizde S. aureus KDİ 
görülen hastaların
üDemografik verileri
üEşlik eden hastalıkları
üUygulanan tedavi ve invaziv işlemler gibi risk faktörleri
üGelişen komplikasyonlar
üHastanın iyileşme durumu 
üS. aureus izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıkları retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir.
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MATERYAL VE METOD

• Çalışmaya Ocak 2018- Kasım 2021 tarihleri arasında Pamukkale 
Üniversitesi hastanesinde yoğun bakım ve/veya servis yatışı 
bulunan kan kültüründe S. aureus üremesi olan erişkin hastalar 
dahil edildi. 
• Hastalar, hastanenin kullanmış olduğu PROBEL ve Halk Sağlığı 

Yönetim Sistemi (HSYS)  üzerinden, Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon notlarından 
faydalanılarak retrospektif olarak tarandı.
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BULGULAR
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• Belirlenen tarihler arasında toplam 125 hasta S. aureus üremesi 
saptandı.
ü56’sı (%44,8 ) kadın, 69’u (%55,2) erkek
üYaş ortalaması 59,33 ±15,59 (yaş aralığı 18-89)

• Kan kültür üremelerinin 18 (%16.7)’ inin metisiline dirençli 
olduğu belirlenmiştir.
• Hastaların servis ve yoğun bakım yatış durumları incelendiğinde, 

ü40 hasta (%32) servis
ü85 hasta (%68) yoğun bakım ünitesi (YBÜ) 

• Olguların 44 (%35,2)’ü ölümle sonuçlandı.



BULGULAR
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MRSA-KDİ; 16 (%88,9)’sı sağlık 
bakım ilişkili bulundu [p=0.047].

MRSA izolatlarının betalaktam dışındaki 
antimikrobiyal direnç oranlarına bakıldığında; 
bu izolatlarından yalnızca bir tanesi linezolid
dirençli bulundu;  
à siprofloksasin ve levofloksasine %50, 
klindamisine %38.9, aminoglikozitlere %15.4, 
trimetoprim-sülfometaksazole (TMP-SXT) %5.9 
ve tetrasikline %37.5 oranında  direnç 
saptanmıştır.



BULGULAR

14



BULGULAR
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Tablo 3. Bakteriyemi Kaynağı 
 
  MSSA MRSA p 

n (%) n (%) 
Travma 7 (6,5) 0 0,592 
Pnömoni 17 (15,9) 4 (22,2) 0,503 
Cerrahi 9 (8,4) 3 (16,7) 0,378 
Deri-Yumuşak Doku Enfeksiyonu 28 (26,2) 2 (11,1) 0,237 
İnfektif Endokardit 8 (7,5) 2 (11,1) 0,636 
Kateter Enfeksiyonu 20 (18,7) 6 (33,3) 0,207 
Diğer* 32 (29,9) 1 (5,6) 0,04 

 * :Spondilodiskit, peritonit, kemik ve protez infeksiyonları



BULGULAR
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TARTIŞMA

• Çalışmamızda MRSA-KDİ daha çok yaşlı popülasyonda görülmüştür. 
2000-2006 yıllarında arasında Kanada’da yapılan bir çalışmayı* 
destekler niteliktedir.
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Laupland KB, Ross T, Gregson DB. Staphylococcus aureus bloodstream infec?ons: Risk factors, outcomes, and the influence
of methicillin resistance in Calgary, Canada, 2000-2006. Journal of Infec?ous Diseases. 2008 Aug 1;198(3):336–43



TARTIŞMA

• Metisilin direncinin, S. aureus –KDİ hastaların sonuçlarına etkisi birçok 
çalışmada bildirilmiştir.
• Çoğu çalışmadan elde edilen bulgular, metisilin direncinin S. aureus –

KDİ mortalitesi ile bağımsız olarak ilişkili olduğunu gösterse de, diğer 
birkaç çalışma farklı sonuçlar göstermiştir*.
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*van Hal SJ, Jensen SO, Vaska VL, Espedido BA, Paterson DL, Gosbell IB. Predictors of Mortality in 
Staphylococcus aureus Bacteremia. 2012; Available from: hLps://journals.asm.org/journal/cmr

https://journals.asm.org/journal/cmr


TARTIŞMA

• Tayvan'da yürütülen 3 yıllık retrospektif bir çalışmada , S. aureus-KDİ'li
353 hasta arasında hastane içi mortalite değerlendirilmiş ve MRSA-KDİ 
için MSSA-KDİ'den daha yüksek kaba ölüm oranları bulunmuştur*: 
SBİ-MRSA için %47.5, TK-MRSA için %30.5, MSSA için %23.3
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**Wang JT, Hsu LY, Lauderdale TL, Fan WC, Wang F der. Comparison of Outcomes among Adult PaNents with
Nosocomial Bacteremia Caused by Methicillin-SuscepNble and Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus: 
A RetrospecNve Cohort Study. PLoS ONE. 2015 Dec 1;10(12). 



TARTIŞMA

• Bizim çalışmamızda  olguların 44 (%35.2) tanesi ölümle sonuçlandı. 
MSSA ve MRSA  olguları arasında ölüm oranlarında anlamlı fark 
saptanmadı.[MSSA n=35 (%32), MRSA n=9 (%50), p=0,248]
• Ayrıca çalışmamızda  MRSA –KDİ olguları daha fazla oranda sağlık 

bakım ilişkili bulunmuştur.
• Bu konuyla ilgili 2018 yılında Latin Amerika’da yapılan prospektif bir 

kohort çalışmasında MRSA-KDİ nozokomiyal ve sağlık bakım ilişkili 
bulunmuştur.

20

Seas, C., Garcia, C., Salles, M. J., Labarca, J., Luna, C., Alvarez-Moreno, C., Mejía-Villatoro, C., Zurita, J., Guzmá n-Blanco, M., Rodríguez-Noriega, E., Reyes, 
J., Arias, C. A., Carcamo, C., & Gotuzzo, E. (2018). Staphylococcus aureus bloodstream infecaons in Laan America: results of a mulanaaonal prospecave
cohort study. J An%microb Chemother, 73, 212–222. hcps://doi.org/10.1093/jac/dkx350



TARTIŞMA
• COVID-19 pandemisi öncesi MRSA olgu sayısı; 12 (%14) , hastalığın çıkışı 

ile birlikte yaklaşık 2 yıllık süreçte MRSA olgu sayısı; 6 (%15) olarak 
bulunmuştur. 
• Artan antibiyotik kullanımı ile birlikte MRSA izolatlarında bir artış 

beklenirken, iki dönem arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır
• COVID-19 pandemisi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının olması 

buna bağlı olarak yıllık hastaneye başvuran hastaların sayısında azalma, 
çoğu hastanenin uzunca bir süre yalnızca COVID-19 hastalarına hizmet 
vermesi, elektif cerrahi uygulamaların ertelenmesi ve belki de pandemi
nedeniyle kan kültür alınma oranlarının düşmesi bu sonuçta etkili olmuş 
olabilir.
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TARTIŞMA
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• Çalışmamızda COVİD-19 pandemisi öncesi 2 yıllık dönem ile son 2 
yıllık dönemi karşılaştırdığımızda artan kinolon direnci dikkati 
çekmektedir.
• Bu durumun COVİD-19 infeksiyonu olan hastalarda gereksiz ve 

uygunsuz antibiyotik kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
• Literatürde gram pozitif ve gram negatif bakterilerde artan kinolon

direncini gösteren çalışmalar mevcut olup, COVİD -19 pandemisi ile 
ilişkili S.aureus izolatlarında çalışmamız dışında  kinolon direncinin 
arttığını gösteren bir çalışmaya rastlanmadı.

Kim, E. S., & Hooper, D. C. (2014). Clinical Importance and Epidemiology of Quinolone Resistance. Infection & 
Chemotherapy, 46(4), 226–238. https://doi.org/10.3947/IC.2014.46.4.226



TARTIŞMA
• Ocak 2004- Aralık 2006  yılları arasında hastanemizde yapılan MRSA 

infeksiyonları ile ilgili bir çalışmada MRSA oranı % 66.4 bulunmuş olup
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ØUzamış hastanede ya^ş süresi, 
ØMekanik ven_lasyon , 
ØCerrahi operasyon 
ØErkek cinsiyet 

Nasokomiyal MRSA 
infeksiyonlarını ar:ran 
bağımsız risk faktörleri

*S. Sacar, S. Sayin Kutlu, H. Turgut, N. Cevahir, D. Hircin Cenger, and K. Tekin, “Epidemiology and associated factors for
nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection in a tertiary-care hospital,” Epidemiology and
Infection, vol. 138, no. 5, pp. 697–701, May 2010, doi: 10.1017/S0950268809991063.



TARTIŞMA

• Bizim çalışmamızda (OCAK 2018- KASIM 2021) 
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MRSA üremesini 
artıran bağımsız risk 
faktörleri olarak 
bulunmuştur.

• Son 3 ay içinde antimikrobiyal kullanımı,
• Hipertansiyon 
• Kronik böbrek hastalığı 
• Üriner sonda varlığı



SONUÇLAR
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Bu çalışmada, MRSA KDİ gelişiminde son üç ay içinde antibiyotik 
kullanımı, kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon ve üriner kateter
varlığı bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. 

COVİD-19 pandemisi öncesi ve pandemi döneminde S. aureus’a 
bağlı gelişen KDİ’de metisilin direncinde bir artış görülmese de 
kinolon direnci artmıştır.

Gereksiz antimikrobiyal kullanımın azaltılması, S. aureus’a bağlı 
gelişen KDİ’de metisilin direncini hem de kinolon direncinin 

gelişmesini azaltacaktır.



TEŞEKKÜRLER
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