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ÖZET

Hastane infeksiyonu olan hastalar›n klinik örneklerinden izole edilmifl olan stafilokok ve enterokoklar›n
vankomisin, teikoplanin ve tedavide s›k kullan›lan di¤er antibakteriyel ajanlara karfl› duyarl›l›klar› de¤erlendiril-
di. Toplam olarak 251 stafilokokun vankomisin, teikoplanin, oksasilin, penisilin, sefalotin, trimetoprim-sulfo-
metaksazol, siprofloksasin, gentamisin, eritromisin, rifampisin, kloramfenikol ve sulbaktam/ampisilin; 126 adet
enterokokun ampisilin, teikoplanin, vankomisin, gentamisin ve streptomisin duyarl›l›klar› araflt›r›ld›. Duyarl›l›k
sonuçlar› NCCLS kriterlerine göre de¤erlendirildi ve tüm stafilokok ve enterokok izolatlar›n›n M‹K50 ve
M‹K90 de¤erleri teikoplanine ve vankomisine duyarl› s›n›rlarda bulundu. Bu bulgular, ülkemizde yeni kullan›-
ma giren teikoplaninin de, vankomisin tedavisinin endike oldu¤u çoklu dirençli stafilokok ve enterokok infek-
siyonlar›nda alternatif bir antibiyotik oldu¤unu göstermektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  Antibiyotik Duyarl›l›¤›, Enterokok, Stafilokok

SUMMARY

CCoommppaarraattiivvee  IInn  vviittrroo  AAccttiivviittyy  ooff  VVaannccoommyycciinn,,  TTeeiiccooppllaanniinn  aanndd  FFrreeqquueennttllyy  UUsseedd  AAnnttiibbaacctteerriiaallss  AAggaaiinnsstt
NNoossooccoommiiaall  IIssoollaatteess  ooff  SSttaapphhyyllooccooccccii  aanndd  EEnntteerrooccooccccii

Nosocomial isolates of staphylococci and enterococci were studied for their antimicrobial susceptibiliti-
es against frequently used antimicrobials. Two hundred and fifty one staphylococci were evaluated against te-
icoplanin, vancomycin, cephalothin, oxacillin, penicillin, trimethoprime-sulfomethoxazole, ciprofloxacin, gen-
tamicin, rifampicin, chloramphenicol, sulbactam/ampicillin and erythromycin and 126 enterococci were eva-
luated against ampicillin, teicoplanin, vancomycin, gentamicin and streptomycin. The resistance results were
evaluated according to NCCLS criteria. The MIC50 and MIC90 values of vancomycin and teicoplanin of all our
clinical staphylococcal and enterococcal isolates were found within susceptible limits. In conclusion, teicop-
lanin can be considered as an alternative therapeutic agent for patients infected with staphylococci and en-
terococci infections.
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GİRİŞ

Hastane infeksiyonlarında önceleri sıklıkla gram
negatif bakteriler izole edilmekte iken son yıllarda bu
grup bakterilere karşı etkin antibakteriyellerin kulla-
nıma girmesi ve kalıcı intravenöz kateterlerin kulla-
nımlarının yaygınlaşması ile gram pozitif bakteriler
giderek daha önem kazanmıştır. Bu grup bakteriler
içerisinde en sık rastlanan etken patojenler stafilo-
kok ve enterokok türleridir.

Enterokoklar normal bağırsak florası üyesi olma-
larının yanısıra perine, orofarinks gibi diğer vücut
bölgerinden de izole edilebilirler. İnsanda infeksiyon
etkeni olarak en sık Enterococcus faecalis saptan-
maktadır (%85) (1). Stafilokoklar ise doğada yaygın
olarak bulunmalarına rağmen ana kaynak insandır.
Koagülaz negatif stafilokoklar cilt florasının normal
üyelerindendir. Staphylococcus epidermidis ciltte
ve mukozalarda kolonize olan suşların %65-90’ını
oluşturur ve daha çok burun, aksilla, perine ve ingu-
inal bölgelerde yer alır. Staphylococcus aureus ise
en çok burun ön kanatlarında ve nazofarinkste yer-
leşir (2). Ne yazık ki bu patojenlerde gelişen çoklu
antibiyotik direnci tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-
de de önemli bir sorundur. Bu infeksiyonların teda-
visinde kullanılabilecek antibiyotik seçeneği fazla de-
ğildir.

Enterokoklar antibiyotiklere ya intrensek ya da
kazanılmış direnç gösterirler. İntrensek direnç düşük
dozlardaki aminoglikozidlere ve özellikle ß-laktama-
za dirençli ß-laktam grubu antibiyotiklere karşı sap-
tanırken, kazanılmış direnç yüksek dozlardaki ami-
noglikozidlere, kloramfenikol ve kinolon gibi çeşitli
grup antibiyotiklere karşı gelişebilir. Bu tür direnç,
genellikle plazmid ve transpozonlar ile aktarılmakta-
dır. Stafilokoklarda ise antimikrobiyal dirençden so-
rumlu olan üç mekanizma; salgıladıkları ß-laktamaz
enzimi, ß-laktam grubu antibiyotiklere düşük bağlan-
ma affinitesi gösteren PBP 2a isimli yeni bir “peni-
cillin binding protein”(PBP)’nin yapımı ve bakterinin
mevcut PBP’lerinin ß-laktamlara afinitelerinin azal-
masıdır. Çoklu direnç gösteren bu iki tür bakterinin
tedavisinde glikopeptid antibiyotikler önem taşımak-
tadır. Vankomisin ve teikoplanin bu grubun iki üyesi
olup gram pozitif kokların peptidoglikan tabakasının
D-ala-D-ala ucuna bağlanarak duvarın polimerizas-
yonunu engelleyerek etkilerini gerçekleştirirler (3).
Bu çalışmamızda hastanemiz klinik örneklerinden
izole edilmiş olan stafilokok ve enterokokların te-
ikoplanin, vankomisin ve tedavide sık kullanılan di-
ğer grup antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılık oran-
ları araştırılmıştır.

MATERYAL ve METOD

Bakteriler

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane-
si’nde yatan hastaların başta kan olmak üzere çeşitli
örneklerinden izole edilmiş olan 251 stafilokok (151
kan, 100 püy) ve 126 enterokok (30 kan, 72 püy,
24 idrar) suşu bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bakteri-
ler çalışma gününe kadar -70°C’de saklanmıştır. Sta-
filokoklar Gram boyama, katalaz, tüp koagülaz yön-
temleri ile, enterokoklar ise Gram boyama, katalaz,
tuzda üreme ve API strep (Biomerieux, Fransa) sis-
temi ile tanımlanmıştır. Stafilokoklardan 180 tanesi
koagülaz pozitif, 71 tanesi koagülaz negatif olarak
bulunmuştur.

Antibiyotik duyarlılık testleri

Duyarlılık çalışmaları NCCLS kriterleri doğrultu-
sunda hem disk diffüzyon hem de microbroth dilüs-
yon yöntemi ile minimal inhibitör konsantrasyon
(MİK) düzeyleri saptanarak gerçekleştirilmiştir (4,5).

Stafilokok türlerinin teikoplanin (Tei), vankomi-
sın (Van), sefalotin (C’thin), oksasilin (Oxa), penisilin
(Pen), trimetoprim-sulfometoksazol (T/S), siproflok-
sasin (Cip), gentamisin (Gen), rifampisin (Rif), klo-
ramfenikol (Chl), ve sulbaktam/ampisillin (SAM) en-
terokok türlerinin ise ampisilin (Amp), teikoplanin,
vankomisin, yüksek doz (500 mcg/mL) gentamisin
ve yüksek doz (2000 mcg/mL) streptomisin duyarlı-
lıkları araştırılmıştır.

SONUÇLAR

Çalışma kapsamına alınan stafilokok ve entero-
kokların microbroth dilüsyon ve disk diffüzyon yön-
temleri ile incelenmelerinde vankomisin ve teikopla-
nine dirençli suşa rastlanmamıştır. Her bakteri için
elde edilen MİK ve disk diffüzyon değerleri birbirleri
ile uyumlu olarak bulunmuştur. Stafilokoklardan
173’ünün metisiline dirençli, 78’inin ise metisiline
duyarlı olduğu saptanmıştır. Stafilokokların ve ente-
rokokların MİK50 ve MIK90 değerleri Tablo 1 ve
2’de, direnç oranları ise Tablo 3 ve 4'te gösterilmiş-
tir. Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus suşları-
nın (MSSA) vankomisin ve teikoplanin için MİK50 ve
MİK90 değerleri sırası ile 0.25, 0.50 mcg/mL ve
0.50, 2 mcg/mL, metisiline dirençli suşların
(MRSA) ise sırası ile 0.50, 2 mcg/mL ve 1, 4
mcg/mL olarak saptanmıştır.

Metisiline duyarlı koagülaz negatif stafilokok
(MSKNS) izolatlarının vankomisin ve teikoplanin için
MİK50 ve MİK90 değerleri sırası ile 0.125, 0.50
mcg/mL ve 0.50, 1 mcg/mL, metisiline dirençli
suşların (MRKNS) ise sırası ile 1, 2 mg/mL ve 2, 4
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mcg/mL olarak saptanmıştır. Enterokokların teikop-
lanin ve vankomisin MİK50 ve MİK90 değerleri sırası
ile ≤0.125, 1 mcg/mL ve 0.25, 2 mcg/mL olarak
bulunmuştur.

TARTIŞMA

Stafilokoklarda ve enterokoklardaki çoklu antibi-
yotik direnci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önemli bir sorundur. Her iki grup bakteri nozokomi-
yal patojenler olarak önemli oranlarda izole edilmek-
tedir. Klinik örneklerden izole edilmiş olan stafilokok
ve enterokokların in vitro direnç durumlarının sap-
tanması, uygun antimikrobiyal tedavinin seçilebilme-
si için önem taşımaktadır. Yaygın çoklu direnç nede-

niyle genellikle bu grup bakteri infeksiyonlarının te-
davilerinde kullanılabilecek çok fazla sayıda antimik-
robiyal ajan yoktur. Ayrıca direncin araştırılması için
seçilen in vitro yöntemin hastanelerin merkez mik-
robiyoloji laboratuvarlarında kolay uygulanabilir ve
güvenilir olması gerekmektedir. Bu çalışmada hem
disk diffüzyon hem de mikrodilüsyon yöntemlerinin
her ikisi kullanılarak antibiyotik duyarlılıkları saptan-
mıştır. Her iki yöntem ile alınan sonuçlar birbirleri ile
yüksek oranda uyumlu bulunmuştur. 

Dünyada glikopeptid grup antibiyotiklere direnç-
li enterokok suşları başta Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde olmak üzere bir çok ülkede bildirilmektedir
(6,7). Ancak vankomisine dirençli stafilokok ilk ola-
rak 1997’de Japonya’dan rapor edilmiştir (8). Ak-
yön ve arkadaşlarının gram pozitif koklarda yaptıkla-
rı duyarlılık çalışmalarında teikoplanin ve vankomisi-
ne dirençli izolat saptanmamıştır (9). Bu çalışmamız
da benzer olarak halen hastanemiz nozokomiyal in-
feksiyonlarından izole edilmiş olan koagülaz negatif
ve koagülaz pozitif stafilokoklarda ve enterokoklarda
vankomisine ve teikoplanine dirençli suşa rastlanma-
mıştır. Ancak Özkan ve arkadaşları inceledikleri 117
adet koagülaz negatif stafilokokun 5 tanesini teikop-
lanine dirençli olarak rapor etmişlerdir (10).

Bu çalışmadaki koagülaz pozitif ve koagülaz ne-
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Tablo 1. Stafilokok İzolatlarının Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Karşı saptanan MİK50 ve MIK90

(mcg/mL) Değerleri. 

Tei Van Oxa C’thin T/S Cip Erit Rif Gen Chl SAM

MSSA
(n:41)

MIK50 0.50 0.25 0.50 2 0.50 0.5 1 0.12 0.12 2 2

MIK90 2 0.50 1 4 1 1 4 0.50 1 8 8

MRSA
(n:139)

MIK50 1 0.50 256 256 1 1 1 32 128 4 64

MIK90 4 2 256 256 8 16 16 256 256 32 128

MSKNS
(n:37)*

MIK50 0.50 0.125 0.50 1 0.50 0.2 1 0.12 0.25 2 2

MIK90 1 0.50 1 4 32 0,5 2 0,12 0,50 4 4

MRKNS
(n:34)*

MIK50 2 1 256 256 4 0.5 2 1 2 4 64

MIK90 4 2 256 256 64 16 64 256 128 32 256

*MSKNS:Metisilin duyarlı koagülaz negatif Stafilokok; MRKNS:Metisilin dirençli koagülaz negatif Stafilokok

Tablo 2. Enterokok İzolatlarının Tedavide Sık
Kullanılan Antibiyotiklere Karşı Saptanan MİK50

ve MİK90 (mcg/mL) Değerleri. 

Enterokok (126) MIK50 MIK90

Ampisilin 4 64

Teikoplanin <0.125 1

Vankomisin 0.25 2

Gentamisin* 32 >500

Streptomisin* 125 >2000

*Yüksek doz



gatif metisiline dirençli stafilokok izolatlarının genta-
misin, rifampisin, eritromisin, ve sulbaktam/ampisi-
lin MIK90 değerlerinin değişik oranlarda yüksek bu-
lunmuş olması tedavi alternatiflerinin planlanması
açısından önemlidir. Çoklu antibiyotik direnci göste-
ren stafilokok ve enterokok infeksiyonlarının tedavi-
sinde glikopeptid antibiyotikler (vankomisin ve te-
ikoplanin) etkin bulunan ilaç grubudur. Bu çalışma-
mız sonucunda ülkemizde yeni kullanıma giren te-
ikoplaninin de in vitro olarak çoklu dirençli stafilo-
kok ve enterekokların tedavisi için bir alternatif oldu-
ğu gözlenmektedir. 

Sonuç olarak her hastanenin hastalarından izole
ettikleri stafilokok ve enterokok suşlarının direnç
oranlarını çok yakından takip etmesi gerekmekte
olup, tedavi protokolleri (ampirik ya da proflaktik)
planlanırken bunların güncel olarak göz önüne alın-
ması gerekmektedir.
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Tablo 3. Stafilokokların Teikoplanin, Vankomisin ve Sık Kullanılan Antibakteriyellere Karşı Saptanan
Direnç Oranları (%).

Bakteri Tei Van Oxa C’thin T/S Cip Erit Rif Gen Chl SAM

MSSA 0 0 0 1.9 3.1 1.1 5.8 0 0.1 1.56 1.95
(n:41)

MRSA 0 0 100 100 6.7 10.5 10 12.5 13.4 3.8 19
(n:139)

MSKNS 0 0 0 0.7 2.6 0 3 0.4 0.4 0.7 0
(n:37)

MRKNS 0 0 100 100 2.2 3.4 3 3 3.9 1.7 4.5
(n:34)

Tablo 4. Enterokok İzolatlarının Teikoplanin, Vankomisin ve Sık Kullanılan Antibakteriyellere Karşı Sap-
tanan Direnç Oranları (%).

Tei Van Ampisilin Gentamisin yüksek doz Streptomisin yüksek doz
(500 mcg/mL) (1000 mcg/mL)

Enterokok 0 0 72 52.5 54


