
/ 

FABAD Farm. Bil. Der. 
16,167-174, 1991 

BiLİMSEL ARAŞTIRMALAR 167 

FABAD, J. Pharm Sci. 
16, 167-174, 1991 
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Özet: 40 Metisiline dirençli stafilokok (MRS) ve 40 metisiline duyarlı stafilokok 
(MSS) suşunun, klorheksidin, benzalkonyum klorid, etil alkol, povidon iyodine ve 
fcno/'ün degişik konsa11tra.1yonlarına karşı direnç/ilikleri Rideal Walker Fenol indeksi 
Yöntemiyle araştırıldı. MRS saşlarının %2.5'i, % 70 lik alkole 7.5 dakika,% 3.8'i, % 
10 luk povidon iyodine 5 dakika, % 2.5'i, 1185 likfenole 7 .. 5 dakika dayanırken, MSS 
suşlannın % 2.5'i povidon iyodine 2.5 dakika dayanabilmiş, etil alkol ve fenol' ün ben
zer kansantrasyon!artnda 2.5 dakika içinde tatamen ölmüşlerdir. KLorheksidin için 
MRS saş/annda fenol katsayısı 86.8, benzalkonyum klorid için 66.7 bulunurken, 
iviSS suşları için bu değerler klorheksidin için 147.4 ve benzalkonyum klorid için 
138.2 bulunmuştur. Bu antiseptiklerin uygun kullanırn konsantrasyonları ortalama
ları MRS suşlannda, MSS suşlarma göre anlamlı düzeyde yüksek hesaplanmıştır. 

A Research Aboııt Resistance of Methicillin-Rcsistant Stap
hylococcııs Strnins to Some Antiseptics 

Summary: Resistance of 40 M~thici/lin-Resistant Staphylococcus (MRS) and 
40 Methicillin-Susceptible Staphylococcus (MSS) strains to chlorhexidine, benzalc
honium chloride, povidonc-iodine, phenol and ethyi aichool were investigaıed by Ri
deal Walker Phenol!ndekı Method. it wasfound that 2.5 % of MRS strains could survi
ve jOr 7.5 minutcs when they were exposed ta 70 % concentration of eıhyl atchool, on 
the other hand, ali MSS strains died with in 2.5 minutes. When MRS strains were expo
sed to 10 % povidone-iodine solution, 3 .8 % of them survivedfor 5 minutes, whereas 
only 2.5 % of MSS strains could survivefor 2.5 minutes. And when they were exposed 
to J 185 dilution of phenol, 2.5 % of MRS strains survivedfor 7.5 minutes and ali of the 
MSS strains died in 2.5 minutes. 

The means phenol coefficient of chlorhexidine were found 86.8 for MRS strains and 
J 47.4 for MSS strains ant the means phenol coefficient of benzalchonium chloride were 
found 66.7 for MRS strains and 138for MSS strains. The differences the means of app
ropriate concentrations for these anliseptics benveen MRS and MSS strains were found 
statisticalty significant. JV!RS strains could tolarate higher concentration oftlıese anti
scptics than MSS strain.s. 

Key words: Mcthicillin-Rcsistanı Staphylocooccus aurcus, Mcthicillin
Susccpıible Staphylococcus aurcus, Antiseptic rc.sistance. 
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GİRİŞ: 

Mctisiline dirençli stafilokok 

(MRS) suşlan, tedavi ve eradikasyon 
çalışmalarında gösterdikleri zorluk ne

deniyle son yılların en çok araştırılan 
konularındandır.Bu bakteriler, bir çok 
antibiyotik grubunun tüm türevlerine 
ve antiseptiklerin alışılmış kullanım 
konsantrasyonlarına dayanabilme 
özelliğindedirler (l ,2,3). MRS suşları, 
halen bütün dünyada hastane enfek
siyonlarına neden olmaktadırlar. 

Özellikle yoğun bakını, cerrahi ve yeni 
doğan ünitelerinde sorun olınaktadırlar 
(2, 4). Bu çalışmada hastanemizde izole 

ettiğimiz ve metisilinc dirençli 
olduğunu belirlediğimiz sıafılokoklaım 

bazı antiseptiklcrc dirençliliklerini, me
tisiline dirençli olmayan stafilokoklarla 
karştlaştırarak incelemek istedik. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

MRS suşlan ve metisiline duyarlı 

stafilokok (MSS) suşları, G.Ü. Tıp 
Fakültesi Mikrobiyoloji Labora
tuarmda çeşitli klinik örneklerden izole 
edilmiştir. Et.kileri araştırılan antisep
tiklerin kullanılan konsantrasyonları ve 
kaynaklan şunlardır: 

- Ethyl Alchool: % 70 lik yoğunluğu 
(Merek) 

- Povidone-lodine: % 5 ve 10 luk 
yoğunluklan (Merkez Lab. İlaç. 

San. Tic. A.Ş. lstanbul). 

- Benzalchonium chloride: !/ 1000, 

1/5000, 1/ 10 000, l/15 000, 1/ 
20000 lik konsantrasyonları (Mer
kez Lab. llaç San. T.A.Ş.). 
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- Chlorhcxidine: 1/2500, 1/5000, l/ 
10 000, !/ 15000, 1/20000 lik kon
santrasylonları (Doğu İlaç Fab. 

İstanbul). 

- Phenol: 1/85, l/90, 1/95, 1/100, 1/ 
105, 1/110 (Merek). 

Antiseptiklerin etkisi, Ridcal Wal

ker Fenol indeksi Yöntemiyle 
araştırıldı(5). Bu aınaçla antiseptiklerin 
belirtilen yoğunlukları hazırlandı. Tcs 
t edilecek bakterilerin 18-24 saatlik 
sıvı besi yerindeki (Brain Hearth Infu

sion Broth, Oxoid) kültüründen 0.2 şer 
mi. alınarak 5 ml olarak hazırlanmış 
olan fenolün, her sulandırımına ayrı 
ayrı eklendi. Daha sonra fenol-bakteri 
karışımından 2.5, 5, 7.5, ve 10 dakika
lıır sonunda bir öze dolusu alınarak yeni 
sıvı besiyerlerine ekildi. Tüm ekimler 

çalkalanarak 37C0 'de 48 saat süreyle 
bekletildi. Bu süre sonunda üreme 
gösterenler(+), üreme göstermeyenler 
ise (-) olarak değerlendirildi. Aynı 

işlem diğer antiseptiklerin her su
landırımı için bütün bakteri suşlan için 
ayrı ayn yapıldı. Deneyde 40 MRS ve 
40 MSS suşu kullanıldı. 

Daha sonra Rideal Walker Fenol 
Katsayısı hesaplandı. Her antiscptiğin 
ve fenolün, 2.5 ve 5 dakika bekletilmiş 
bakteri kültürlerinde üreme(+), 7.5 ve 
10 dakikalarda üreme (-) olan su
landınmları saptandı. Antiseptiğin bu 
nitelikteki sulandınm paydasının, aynı 
nitelikteki fenol sulandırım paydasına 
oranı hesaplanarak fenol katsayısı bu

lundu. Bu sayının 20 ile çarpılması ile 
antiscptiğin o bakteri suşu için uygun 
kullanım konsantrasyonu bulundu. 
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BULGULAR 

MRS suşlarmm %20'si 2.5, % JO'u 

5 ve% 2.5'i, 7.5 dakika süreyle% 70 lik 

etil alkole dayandıkları, buna karşılık 

MSS suşlannm tamamının ilk 2.5 daki

ka içinde öldüğü bulundu (Tablo J). Po

vidon-iyodinin % 10 luk yoğunluğunda 

MRS suşlarmm % 3.8'i 5 dakika, MSS 

sıışlannın ise % 2.5'i 2.5 dakika dayana

bildi (Tablo 2). Fenolün l/85 lik su

landırımına MRS suşlannın % 2.5'i 7.5 

dakika dayanırken, MSS "'chırmın hiç 

biri bu sulandırıma deney ::;ürclerimizde 

dayanamadı. Fenolün çeşitli su

landmmlarının MRS ve MSS suşlanna 

etki süreleri Tablo 3'tc gösterilmiştir. 

Klorhcksidinin MRS suşları için he

saplanan fenol katsayası 86.8, uygun 

kullanım konsantrasyonu ise l/1736 
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d<r. Bı.ı değerler, MSS suşlan için orta

lama olarak 147.4 ve 1/2947 olarak bu

lundu. Bcnzalkonyum kloridin MRS 

suşları için hesaplanan fenol katsayısı 

66.7, MSS suşları için 138, uygun 

kullanım konsantrasyonları MRS 

suşları için 1/1333, MSS suşları için 

ise 1/276~ Jır. Klorheksidin ve bcnzal

konyum kloridin MRS ve MSS 

suşlarına etkileri Tablo 4 ve 5'le 

gösterilmiştir. 

Klorhcksidin ve bcnzalkonyum 

kloridin MRS ve MS S suşlan için he

sapları.an uygun kullanım konsantra

syonları ortalaınaları arasındaki fark 

Stutent' t testi ile anlamlı bulundu. 

MRS suşlarmm bütün antiseptiklerin 

daha yoğun sulandınmları.na daha uzun 

dayanabildikleri görüldü. 

Tablo 1: % 70'1ik etil alkolin MRS ve MSS suşlarma etkisi 

Etki Süresi MRS (n:40) o/o oranı MSS (n:40) % oranı 

2.5 dakika 8* 20 o 

5.0 dakika 4 10 o 
7 .5 dakika 2.5 o 

10.0 dakika o o 

* Belirtilen süre içinde canlı kalan sUŞ, sayısı 

Tablo 2: Povidon-lyodinln MRS ve MSS suş1arnıa etkisi 

Antiseptik Konsantrasyonu 

Etki Süresi % 10 q'o 5 

Dakika MRS % MSS % MRS % MSS % 

2.5 8 20 1 2.5 36 90 22 55 

5.0 3 7.5 o 16 40 8 20 

7.5 o o 12 30 o o 
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Talılo 3: Fenolün değişik konsan trasyorıların.ın MRS ve MSS 
suşlar~na etkisi 

İncelenen Etki Süresi Uygulanan Fenol Konsantrasyonu 

Grup Dakika 1/85 % 1/90 % 1/95 o/o 1/100 o/o 

2.5 32* 80 40 100 40 100 40 100 
MRS 
Suşları 

5.0 24 60 40 100 40 lOO 40 100 

n: 40 7.5 l 2.5 24 60 32 80 40 100 

1 O.O o 8 20 24 60 38 95 

2.5 o 16 40 40 100 40 100 
MSS 

Suşları 
5.0 o 2 5 24 60 40 100 

n: 40 7.5 o o 2.5 32 80 

!O.O o o o 12 30 

*: Belirtilen sürede canlı kalan suş sayısı 

Tablo 4: Klorheksidinin değişik konsan tras yon lar ının MRS ve 
MSS su şiarına etkisi 

incelenen Etki Süresi Uygulanan Klorheksidin Knnsnn1rasyorıu 

Grup Dakika l/2500 % l/5000 % 1/10000 % l/I 5000 % 

2.5 2 5 29 72.5 40 ıoo 40 100 

5.0 o 22 55 34 85 40 100 
MRS 
Suşları 7.5 o 4 10 23 57 .5 35 87.5 
n: 40 !O.O o o 8 20 31 77.5 

2.5 o 4 10 11 27.5 36 90 
MSS 

Suşları 
5.0 o 3 7.5 7 17.5 30 75 

n: 40 7.5 o 2.5 3 7.5 10 40 

10.0 o o 1 2.5 5 12.5 
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SONUÇ VE TARTIŞMA lcdiğimiz stafilokok suşlarının 

1970 sonlannda ortaya çıkarılllil rne- ülkemizde çok kullanılan bazı antiscp-

tisilinc rczistan Staphylococcus aurcus tiklere direnebilme özelliklerini incele-

suşlarının çeşitli antiscptiklcre direne~ dik Etil alkol ile yaptığımız dencykr-

bildiklerini bildiren yayınlar de, MRS suşlarmm % 20 sinin ilk 2.5 

yapılmıştır (2,3,6). Bu durum özellikle dakikada, % 10 unun 5 dakikada ve% 

hastane enfeksiyonları açısından önemli 2.5 inin 7.5 dakikada ölmediklerini be-

bir sorunu gündeme getirmiştir. lirledik. Buna karşılık MSS suşlarınm 

Klinik örneklerden izole ettiğimiz 
tamamı ilk 2.5 dakikada öldü (Tablo 

'metisiline dirençli olduklarını belir-
1.). Buna göre% 70 lik alkolün MRS 

Tablo 5: llenzalkonyum kloridlrı değişik konsantras.ayonlar ının ' 
MRS ve MSS suşlarına etkisi 

İncelenen Etki Süresi Uygulanan Klorheksidln Konsantrasyonu 

Grup Dokiko l/!000 % 1/5000 % l/!0000 % 1/15000 % 
-· -- ··--···--··--··------- ··--

2.5 - o 36 90 40 100 40 100 
MRS 
Suşları 5.0 - o 22 55 40 100 40 100 

n: 40 7.5 - o 3 7.5 20 50 40 100 

1 o.o - o - o 12 30 24 60 

2.5 - o 3 7 .5 24 60 40 100 
MSS 
Suşları 

5.0 - o - o 18 45 28 70 

n: 40 7.5 - o - o 7 17 .5 21 52.5 

10.0 - o - o - o 4 10 

Tablo 6: Bazı antiseptikler! n MRS ve MSS suşları için belirlenen 

fenol katsayısı ve U)'gun kullanım konsantrasyon. ları 

Antiseptik Bakteri FK UKK ss 
Klorhcksidin MRS 86.8 J/1736 425 

MSS 147.4 1/2947 749 

Bcnzalkonyum MRS 66.7 1/1333 402 

Klorid MSS 138.0 1/2762 749 

Not: FK: Fenol katsayısı, UKK: Uygun kullanım konsantrasyonu SS:Standart sapma 

~ 
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suşlarının tümünü ancak 7 .5 dakikada 
öldürdüğünü söyleyebiliriz. Alkolün, 
enjeksiyon öncesi cilt dczcnfcksiyonun· 
da kısa süreli uygulandığı ve çabuk 
uçtuğu düşünüldüğünde, bu bakterilere 
karşı yeterli koruma sağlıyamayacağı 
söylenebilir. Alkolün bakteri sporlannı 
öldürmediği bilinmektedir (7). Buna 
karşılık Campylobacter'i süralle 
öldürdüğü de bulunmuştur (8). Candida 
türü mayalan ise 3 dakikada 
öldürebilmektedir. 

Tablo 2 den de görüleceği gibi povi
don-iyodinin % 5'lik konsantrasyonu 
bu bakterilere pek etkili bulun
mamıştır. Günlük uygulamalarda kul
lanılan % 10 luk konsantrasyonuna, 
MRS suşlarının % 3.8 .inin 5 dakika 
dayanabildiği, MSS suşlarmın ise % 
2.5 inin 2.5 dakika dayandığı saptandı. 
Lacey ve ark. MRSA suşlannm bu anli
septiğe, MSS suşlanna göre 10 000, 
Mycock ise 1000 kez daha dirençli ol
duklarını bulmuşlardır (9,10). 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda da, bu 
antisepliğe daldırılan bakterilerin 
hemen ölmediği, ayrıca S.aureus 
suşlarınında bu antiseptik karşısında 1 
dakikadan fazla dayandığı bulunmuştur 
(ıl, 12). 

Fenol, bir dezenfektan olması 

yanısıra, kullandığımız metodda diğer 
anlisept.iklerin etki şiddet.ini belirleme
de de kullanılan yardımcı bir faktördür. 
Metod için önerilen en yoğun konsant
rasyonu olan 1/95 te MRS suşlarının % 
80 inin 5 dakikadan fazla zamanda 
ölmemesi nedeniyle en yoğun konsant
rasyonu 1/85 len başlattık. Tablo 3 te de 
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görüİcceği gibi MRS suşlarının bu an
liscpliğe MSS suşlarından daha uzun 
süreler dayandığı belirlendi. Yüce ve 
ark. da yerel stafilokok suşlarmın % 6 
lık fonnaldehide 5 dakika dayanabildik
lerini belirlemişlerdir (12). 

Benzalkonyum klorid ile yapılan 
deneylerde MRS suşlan için ortalama 
fenol katsayısını 66.7 MSS suşlan 
içinde 138 olarak bulduk. Bu anliscp
tiğin l\1RS suşları için uygun kul
lanım konsantrasyonu ortalamasını 1/ 
333, MSS suşhın içinde 1/2762 olarak 
bulduk. Bu iki ortalama arasındaki 
farkı önemli hesapladık. Bu antiscp
tiğin 60 dakikada bile stafilokokları 
öldüremcdiğide bildirilmiştir (3). Öte 
yandarı bu antiscptiğin sabun ve orga
nik moleküllerle geçimsizliği de bilin
mektedir (7). Tablo 5 ve 6 da bclirld
diği gibi, bizde 1/5000 lik 
bcnzalkonyum klorid karşısında MRS 
suşlannın yarısından fazlasının en az 5 
dakika dayandığını, buna karşılık MSS 
suşlarından sadece 3 ünün(% 7.5) 2.5 
dakika dayanabildiğini belirledik. Klor
heksidin ile yapdan çalışmada ise fenol 
katsayısını MRS suşları için 86.8, 
MSS suşları içinde 147.7 olarak hesap
ladık. Uygun kullanım konsantrasyo
nu ortalamasını MRS suşları için 425 
standart sapma ile 1/1736, MSS 
suşları içinde 742 standart sapma ile l/ 
294 7 ve aralarındaki farkı istatist.iksel 
açıdan önemli bulduk. Mycock'ta, 
MRS suşlarını bu antiseptiğe, MSS 
suşlanna göre 30 kez daha dirençli be
lirlemiştir (10). Brumfilt ve Dick
son'da MIC değerini MRS suşlannda 5 
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misli daha yüksek bulmuşlardır (15). 

Yüce ve ark da% 015 lik klorheksidinc, 

stafilokokların 5 dakika dayandıklarını 

bildirmişlerdir (12). 

MRS suşlan, günümüzde koruyucu 

ve tedavi edici hekimliğin önemli bir 

sorunudur. Bu bakterilerin en önemli 

kaynağı, hastanede çalışan sağlık ve 

yardımcı sağl1k personelidir. Burun ve 

perine taşıyıcılarından ortama 

saçılmakta ve dezenfektanlara daha 

dayanıklı olduklanndan hastane enfck

siyonlann1n ortaya çıkmasına neden ol

maktadırlar (13-14). Hem literatür bil

gisi hem de bulgularımız, bu 

bakterilerin ortamdan giderilmesinin 

diğer bakterilere göre daha zor olduğu 

doğrultusundadır, Bu bakterilerle daha 

etkili mücadele edebilmek için, 

taşıyıcıların bulunup tedavi edilmesi, . 

antiseptiklerin etkin konsantrasyon

larının yeterli sürede uygulanması ve 

daha etkili antiseptik ve dezenfektan

ların bulunması çalışmalarının 

yapılmasının gerekliliğini vurgulamak 

yerinde olacaktır. 
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