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Çoklu ilaca dirençli (MDR) bakteriyel infeksiyonlardan AB, İzlanda ve Norveç’te sadece 
2007 yılında 25.000 ekstra ölüm

Lancet ID: 2015:  AB ve AEA’da çoklu ilaca dirençli infeksiyonlara atfedilebilir ölümün 
tahminen  33 110 olduğu

Fransa’dan  yapılan bir çalışmada ise bunun tersine MDRO/XDR’ye bağlı bu kadar yüksek 
ölüm atfedilemeyeceğini belirtmiştir



Antibiyotik yönetim programları, gelişmiş 
hijyen, kitle iletişim kampanyaları ve hızlı tanı 
testlerinin kullanımını içeren karma bir 
müdahale paketinin AB/Avrupa Ekonomik 
Alanı’nda her yıl yaklaşık 27.000 ölümü 
önleme potansiyeline sahip olacağı tahmin 
edilmektedir



MDRO Yayılımı

MDRO bir sağlık hizmeti ortamına girdikten sonra dirençli suşun bulaşması 
ve kalıcılığı;

Ø Hassas hastaların varlığına
Ø Antimikrobiyal kullanımının oluşturduğu seçici baskıya
Ø Uygulama ve önleme çabalarına bağlılığın etkisine

Kolonizasyon ve infeksiyona karşı savunmasız hastalar;

Ø Ciddi hastalığı olanlar
Ø Özellikle altta yatan tıbbi koşullardan kaynaklanan konak savunması zayıf 

olanlar
Ø Yakın tarihli ameliyat öyküsü olanlar
Ø Yerleşik tıbbi cihazlar (Örn. idrar sondaları veya endotrakeal tüpler)…



MDRO Yayılımı
• MDRO'ların bir kişiden diğerine sağlık personellerinin elleriyle 

taşındığını gösteren çok sayıda epidemiyolojik kanıt 

• El hijyeni ve eldiven kullanımına ilişkin yayınlanmış önerilere 
uyulmadığı takdirde, sağlık personelinin hastalara MDRO'ları
bulaştırma olasılığı daha yüksek

• Uyumu artırmaya ve izlemeye yönelik stratejiler, MDRO kontrol 
programlarının önemli bileşenleri

• MDRO yayılmasında hastaların farklı tesislerde yatarak tedavi 
görmesinin oldukça önemli olduğu da gösterilmiş



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

Vertikal Yaklaşım 

v Spesifik patojenlere bağlı 
infeksiyon riskini azaltmak 
amacıyla:

– Asemptomatik taşıyıcıları 
saptamak için aktif sürveyans testleri 
– Kolonize yada infekte hastalara 
temas önlemleri ve dekolonizasyon
uygulamaları 

Horizontal yaklaşım 

v Tüm infeksiyonların riskini azaltır 
ve patojene özgü değildir:

– Standart önlemler
– Eldiven, önlük kullanımı
– Dekolonizasyon
– Antimikrobiyal yönetim
– Çevre temizliği



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

• İdari destek 
• Akılcı antibiyotik 

kullanımı 
• MDRO sürveyansı
• İnfeksiyon Kontrol 

Önlemleri 
• Çevresel önlemler
• Eğitim 
• Dekolonizasyon

Last update: February 15, 2017



Aktif Sürveyans- MDR-GNB

Ø İnfeksiyon kontrol müdahaleleri beş ana 
kategoride sınıflandırılmıştır:

1. El hijyeni
2. Aktif Sürveyans Kültürleri
3. Temas Önlemleri
4. Çevre Temizliği
5.Antimikrobiyal Yönetim Programı 



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

• İdari destek 
• Akılcı antibiyotik 

kullanımı 

• MDRO sürveyansı
• İnfeksiyon Kontrol 

Önlemleri 
• Çevresel önlemler
• Eğitim 
• Dekolonizasyon

Last update: February 15, 2017



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

1. Aktif Sürveyans Yapalım mı?

■ Hangi durumlarda yapalım?
■ Kimi tarayalım?
■ Ne zaman tarayalım? 
■ Hangi sıklıkta tarayalım?
■ Nasıl tarayalım? 
■ Nereden tarayalım?



MDRO Sürveyansı

• Pasif Sürveyans :
– Rutin klinik kültürlerden 
izole edilen MDRO sürveyansı
– Laboratuvara dayalı

• Aktif Sürveyans:
• – Asemptomatik kolonize

hastalarda MDRO 
sürveyansı



Kolonizasyonu Sapta !
İzole Et!
İnfeksiyonu Engelle!

Maki DG: Control of colonization and transmission of pathogenic bacteria in the hospital. Ann Intern Med 1978;89[Suppl]:777-780.



Kolonizasyonu saptama = Aktif 
sürveyans

• MDRO erken saptanması 
yayılmayı önleyebilir

• Aktif sürveyans ile 
birlikte izolasyon 
önlemleri uygulanırsa 
kolonizasyon/infeksiyon
düşüyor

• Asemptomatik
kolonizasyonun klinik 
kültürlerle saptanması 
gecikebilir veya mümkün 
olmayabilir



ØMDR-GNB ile kolonize hastalar, diğer hastalara 
bulaş için önemli bir rezervuar

ØKolonizasyon rutin klinik örneklerde çoğunlukla 
tespit edilemiyor 

Ø Aktif tarama kültürleri, MDR-GNB ile kolonize
hastaların erken tespit edilmesine olanak tanır

– temas önlemlerinin uygulanması ve kişiden 
kişiye yayılmasının azaltılması



• Standart önlemler ile birlikte sadece aktif sürveyans kontrol 
programı (ASC) uygulaması, MDR-GNB kontrolünü başarılı 
bir şekilde sağlamıyor

• ASC uygulaması;
ü İnfeksiyon kontrol stratejilerine uyum + doğru müdahale 

için denetim mekanizmalarının başarılı dizaynı + kültür 
sonuçlarına göre hangi müdahalenin yapılacağının net 
belirlenmesi + test geri dönüş süreleri ve maliyet etkinliği 
göz önünde bulundurularak, laboratuvar ile birlikte dikkatli 
bir planlama ile uygulanmalıdır



Ø ASC programlarını kullanmaya karar vermeden önce;
• 1. Uygun kültür/personel var mı?
• 2. Mikrobiyoloji laboratuvar personeli yeterli mi?
• 3.  Sonuç/klinik iletişim sistemi mevcut mu?
• 4. Sonuçlarla birlikte ek infeksiyon kontrol 

önlemlerinin uygulanabilirliği ve denetlenebilirliği
nasıl?



ASC

• Kaynaklar göz önüne alındığında, ABD ve 
Avrupa’da ASC programlarının infeksiyon
kontrol önlemlerinin bir parçası olarak 
kullanılması başarılı bulunmuştur.

• Ancak pek çok ülkede maliyet etkin olmaması/ 
sınırlı kaynaklar nedeniyle rutin ASC programı 
önerilmemektedir 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/mdro/index.html



Ø Sonuç olarak ;

ü Uluslararası hiçbir kılavuz, henüz ASC'nin nasıl organize edileceğini ve 
uygulanacağını açıkça tanımlamamıştır

ü Ancak tümü salgın durumlarında, yüksek riskli hastaların taranmasını 
önermektedir

ü Optimal zamanlama ve aralık konusunda fikir birliği yok 
ü Yüksek riskli alana yatışında taranabilir
ü Hedeflenen popülasyonda takip kültürleri haftalık/haftada 2 alınabilir -

infekte / kolonize olgu kalmayıncaya kadar…



MDRO ile kolonizasyon için risk 
faktörleri

• Antibiyotik kullanım öyküsü
• İleri yaş 
• Diyaliz  
• Altta yatan hastalıkların varlığı
• Hastanede uzun süreli yatış
• Yakın geçmişte hastane veya huzurevinde kalma 
• Diğer MDRO kolonize hastalara maruz kalma
• Yüksek MDRO prevalansı olan birimlerden alınan hastalar 
• MDRO insidansı yüksek olan bir ülkede ikamet veya yakın zamanda seyahat etmek
• Önceden kolonize / infekte olmak ya da temaslı olmak
• İmmunsupresyon
• Karın içi Cerrahi
• İdrar sondası ya da vasküler kateter ile evde takip 
• IV ilaç bağımlısı 
• Açık yarası olmak ( basınç yarası yada varis ülseri)

Cookson B. Int J Antimicrob Agents 2011
Olivier C. Infect Control HospEpidemiol 2008 



MDRO-Nereden Tarayalım?

• MRSA à Burun kanatları/ sekresyon, Perine, Kasık, Aksilla, Boğaz, Rektum, 
Açık yara, Kateter yada yabancı cisim çıkış yeri

• VRE à Rektal, Perirektal, Burun, Dışkı
• CRE à Rektal, Perirektal, İdrar (kateterizeyse), Açık yara, Herhangi bir tüp 

veya drenajdan gelen aspiratlar
• CRABà Burun, boğaz, trakeal aspirat, aksilla, kasık, rektum, açık yaralar



1. Aktif Sürveyans Yapalım 
mı?...Rutin yapmayalım

■ Hangi durumlarda yapalım?.......Salgın durumlarında
■ Kimi tarayalım?.......Belirlenmiş/riskli popülasyonu
■ Ne zaman tarayalım?......Riskli birime girişte/transferde
■ Hangi sıklıkta tarayalım?... kolonizasyon bitinceye kadar, haftalık
■ Nasıl tarayalım?... kültür ile, laboratuvar iş birliği
■ Nereden tarayalım?.... rektal, solunum yolu, idrar, burun 
kanatları, dışkı, açık yara, drenaj…



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

2. Temas izolasyon önlemleri 
MDRO’ların etken olduğu 
İnfeksiyonların gelişimini önlemede 
etkin mi?



Temas İzolasyon Önlemleri

J Hosp Infect. 2007 Apr;65(4):354-60. Am J 
Epidemiol. 1996 Mar 1;143(5):496-504 Am J Infect 
Control 2007;35(suppl 2):S65–S164 Am J Infect 
Control 2006 June;34(5):26

ØEtkin mi?------------İzolasyon uygulamaları ile  
İnfeksiyon oranlarının azaldığını ve salgınların 
kontrol altına alındığını destekleyen çok 
sayıda yayın mevcut



• Temas İzolasyon 
Önlemleri , CRE-CRAB-
CRPsA ile kolonize veya 
infekte hasta takibinde 
mutlaka uygulanmalıdır!

World Health Organization (2017)



Kolonizasyon/İnfeksiyon
• Temas izolasyonu El hijyeni 
• Odaya girmeden önce önlük ve eldiven giyilmesi 
• Odayı terketmeden önce önlük eldiven çıkarılması ve el hijyeni

• Drene olan yara sekresyon
• Gaita inkontinans
• Pansuman 
• Banyo ve tuvalet yardımı 
• Çarşaf değişimi 
• Üriner kateter değişimi

Önlük + Eldiven



CRE Taşıma Riski Olan Hasta Yönetimi /ECDC

Temel Önlemleri Uygula

Hastanın kabülü

CRE Risk Analizi
>Hastaneye yatış 
öyküsü?
>Diyaliz/kanser 
kemoterapisi alma 
öyküsü?
>CRE taşıyıcılığı 
öyküsü?
>CRE taşıyan başka 
hasta ile temas 
öyküsü?

Risk Varsa:
>Preemptif Hasta izolasyonu
>Temas İzolasyonu
>Aktif Sürveyans Kültürleri

Kültür Pozitif ise: Ek önlemler 
al!
ØTemas izolasyonu
ØHasta izolasyonu/Kohortu
ØTemaslıları tara
ØHemşire kohortu
ØGenişletilmiş Çevre temizliği
ØAntiseptiklerle banyo

Magiorakos et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2017) 6:113



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

3. Temas izolasyonu ne zaman 
sonlandırılmalı?



MRSA:
ü Gereken optimal negatif kültür sayısı belirsizdir, genellikle 1-3 negatif kültür 

kullanılır.
ü Hastanenin MRSA infeksiyon oranları artarsa, hastane, temas izolasyonunun 

kesilmesi için tarama kültürü tabanlı bir yaklaşıma geçmelidir.

--Bir salgın ortamının dışında, endemik MRSA ve VRE infeksiyonu oranları düşükse, 
hastane, aktif MRSA enfeksiyonu olan hastalar için kabul süresince temas izolasyonunu 
kullanma ve hastaneden taburcu olurken bırakma alternatif yaklaşımı düşünebilir.



VRE:
ü VRE İnfeksiyonu tedavisini takiben izolasyonun sonlandırılması için negatif 

dışkı veya rektal sürüntü kültürleri kullanması önerilmekte
ü Gereken en uygun negatif kültür sayısı belirsizdir, ancak birden fazla kültür 

elde edilirse her biri en az 1 hafta arayla 1-3 negatif kültür sıklıkla 
kullanılabilir.

(1) Yüksek düzeyde bağışıklığı baskılanmış
(2) VRE aktivitesi olmaksızın geniş spektrumlu sistemik antimikrobiyal
tedavi alan 
(3) Korunan ortamlarda (örn. yanık üniteleri, kemik iliği transplant
üniteleri veya nötropenik hastaların bulunduğu ortamlar) 
(4) Yüksek VRE infeksiyonu oranlarına sahip kurumlarda bakım 

görenler’de

Temas 
izolasyonu 
uzatılabilir



Multidrug-Resistant Enterobacteriaceae(MDR-E) :
GSBL-E ve CRE için hastanede kalış süresi boyunca

Şu durumlarda izolasyonun sonlandırılması vaka bazlı düşünülebilir

ü Son pozitif kültürden bu yana en az 6 ay geçmiş

ü En az 1 hafta arayla alınan en az 2 ardışık negatif rektal sürüntü örneği ile 
kolonizasyonun olmadığı değerlendirilebilir.

XDR/PDR etkenler için temas izolasyonunun süresiz 
olarak sürdürülmesi önerilmektedir



Temas izolasyon süresi
Ø Net öneri yok
ü CRE: Kolonizasyon 6 aydan uzun sürebilir 
ü Kolonizasyon kültürleriyle karar verilecekse 

birden fazla kültür alınması önerilmekte

Ø Sürveyans kültürleri ile karar verilmeyecekse 
hasta ile devam eden temas veya 
kolonizasyon risk faktörlerinin varlığına göre 
karar verilmeli :

Rektal CRE taşıyıcılığı risk faktörleri (biri varsa 
risk %50):
ü Antimikrobiyal ilaç kullanımı 
ü Başka sağlık merkezinden gelme 
ü 3 ay içinde pozitif CRE testinin olması 



Çevresel Önlemler

• VRE ve diğer MDRO'ların yayılımında yüzeyler ve tıbbi ekipman gibi çevresel 
rezervuarların potansiyel rolü çeşitli raporların konusu olmuştur.

• Çevresel kültürler rutin olarak tavsiye edilmese de, çevre kültürleri 
kontaminasyonu belgelemek için çeşitli çalışmalarda kullanılmış ve kritik olmayan 
özel tıbbi ekipmanın kullanımına, etkilenen hasta bakım ünitesine özel temizlik 
personelinin atanmasına ve sık dokunulan yüzeylerin artan temizliğine ve 
dezenfeksiyonuna (örneğin, karyolalar, tablolar, komodinler, kapı kolları) yol açtı

• Önerilen çevresel temizlik uygulamalarına bağlılığın izlenmesi, MDRO'ların ve 
çevredeki diğer patojenlerin bulaşmasını kontrol etmede başarı için önemli bir 
belirleyici



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

4. YBÜ’de Klorheksidinle
dekolonizasyon MDRO yayılımını 
engellemede etkili mi?



• Klorheksidin emdirilmiş liflerle günlük banyo 
yapmak, MDRO edinme ve hastane kaynaklı 
kan dolaşımı infeksiyonlarının gelişme 
risklerini önemli ölçüde azaltmıştır.



• Kolonizasyon ve infeksiyonda azalma

Klorheksidinle çapraz direnç???

Bu çalışma, klinik K. pneumoniae izolatlarının klorheksidin maruziyetine
adaptasyonunun sadece klorheksidine karşı stabil dirence değil, aynı zamanda 
kolistine çapraz dirence de yol açabileceğini ve diğer bazı antibiyotiklerde MIK 
değerlerinde yükselme olduğunu göstermiştir.



üBakım merkezlerinde uzun süreli kalan yüksek 
riskli kişiler / üniteler 

üSağlık personeline bağımlı yaşayan
• Ventilatöre bağımlı 
• Gaita inkontinansı olan 
• Kontrolü zor olan akıntılı yarası olanlar
• Ventilatör ünitesi

Yüksek prevelanslı bölgelerde salgın kontrolü



MDRO Korunma ve Kontrol 
Uygulamaları 

5. Antibiyotik Yönetim Programları 
YBÜ’de infeksiyon ve 
Kolonizasyonu Önlemede Başarılı 
mı?



• 32 çalışmanın metaanalizi

• > 9 milyon hasta günü

• Antibiyotik yönetimin uygulanmasından önceki ve sonraki 1000 hasta-gün başına hedef infeksiyon
ve  kolonizasyon insidans oranları ölçülmüş

MDR-Gram negatif bakterilerle (%51 azalma; IR 0·49, %95 GA 0·35-0·68; p<0,0001)

GSBL Gram negatif bakterilerle (%48; 0·52, 0·27–0·98; p=0.0428) 

MRSA ile (%37; 0·63, 0·45–0·88) ;p=0,0065)
oluşan infeksiyon ve  kolonizasyon insidansının azaldığı gösterilmiştir.

Antibiyotik yönetim programları ile 



Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2337



Sabrınız için teşekkür ederim


