
Uzun yıllardan beri en önemli endokardit etken-
lerinden biri olarak bilinen enterokokların nozo-

komiyal infeksiyon etkenleri arasındaki yeri ve öne-
mi 1970’li yılların ortalarından itibaren giderek art-
mıştır. Bu artışın enterokokların intrinsik olarak di-
rençli oldukları 3. kuşak sefalosporinlerin aynı dö-
nemde yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla iliş-
kili olduğu düşünülmektedir[1]. Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD)’nde enterokoklar; nozokomiyal üriner
sistem ve yara infeksiyonu etkenleri arasında ikinci
sıraya, nozokomiyal bakteremi etkenleri arasında da
üçüncü sıraya yerleşmişlerdir[2]. Enterokokların has-
tane ortamında kolaylıkla yaşayabilen mikroorganiz-
malar olmalarının en önemli nedeni sık kullanılan
birçok antibiyotiğe karşı intrinsik direnç taşımaları,
ayrıca kullanımda bulunan tüm antibiyotiklere karşı
direnç geliştirebilme (mutasyon veya plazmid/trans-
pozon aracılığıyla genetik materyal transferi yoluyla)
özelliğine sahip olmalarıdır[3]. Hemen tüm entero-
koklar beta-laktam ve glikopeptid antibiyotiklerin
bakterisidal etkisine tolerans gösterir. Bu nedenle
endokardit ve menenjit gibi ağır enterokokal infeksi-
yonların tedavisinde bakterisidal sinerji elde etmek
için bu antibiyotiklerin aminoglikozidlerle kombine
olarak kullanılmaları gereklidir[4,5]. Beta-laktam veya

glikopeptid + aminoglikozid kombinasyonundaki
antibiyotiklerden herhangi birine direnç olması duru-
munda sinerjistik bakterisidal etki ortadan kalkar.
Enterokoklarda gözlenen yüksek düzeydeki aminog-
likozid direncinden genellikle aminoglikozid modifi-
ye edici enzimler sorumludur[6]. Bazı merkezlerde
enterokok suşlarının %50’sinden fazlasında yüksek
düzeyde aminoglikozid direnci olduğu bilinmekte-
dir[6]. Ayrıca Enterococcus faecium izolatlarının ço-
ğu penisilin bağlayıcı proteinlerinin afinitesinin dü-
şük olması nedeniyle penisilinlere yüksek derecede
dirençlidir[7]. Diğer bir deyişle enterokokal infeksi-
yonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik seçe-
nekleri oldukça kısıtlıdır. Kısa bir süre öncesine ka-
dar çoklu ilaç direnci gösteren enterokokal infeksi-
yonların tedavisinde kullanılan en güvenilir antibiyo-
tik vankomisindi. Vankomisine dirençli ilk Entere-
coccus faecalis suşları 1980’li yılların sonuna doğru
İngiltere ve Fransa’dan bilidirildi[8,9]. Kısa bir süre
içinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) suşları
diğer Avrupa ülkelerine ve ABD’ye yayıldı, VRE’ye
bağlı çok sayıda hastane epidemisi bildirildi[10-13]. 

Enterokoklarda başlangıçta VanA, VanB ve
VanC olmak üzere 3 değişik tipte vankomisin diren-
ci tanımlanmıştır[14] (Tablo 1). Enterokoklarda pepti-
doglikan sentezi için iki D-alanin molekülünün bir li-
gaz enzimi tarafından birbirine bağlanması, oluşan
D-ala-D-ala’nın UDP-N-asetilmuramil-tripeptide ek-
lenerek UDP-N-asetilmuramil-pentapeptidin oluş-
ması ve bunun da transglikozilasyon yoluyla mevcut
peptidoglikana eklenmesi gerekmektedir. Vankomi-
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sin bu pentapeptidin D-ala-D-ala terminaline yüksek
bir afiniteyle bağlanarak peptidoglikan sentezinin
transglikozilasyon aşamasını inhibe eder. Vankomi-
sin dirençli suşlarda D-ala-D-ala yerine D-ala-D-lac
(VanA ve VanB) veya D-ala-D-ser (VanC) ile biten
peptidoglikan prekürsörleri sentezlenir. Vankomisin
bu terminale yüksek afiniteyle bağlanamaz ve duvar
sentezini inhibe edemez.

Bu üç fenotipe ek olarak kısa bir süre önce ente-
rokoklarda VanD ve VanE direnç tipleri tanımlan-
mıştır[15,16] (Tablo 1). Bu iki fenotipin epidemiyolo-
jik özellikleri henüz tam olarak belirlenmemiştir.

İlk olarak İngiltere ve Fransa’dan bildirilen VRE
suşları günümüzde birçok ülkede infeksiyon ve/veya
kolonizasyon etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
1989’dan 1993’e kadar geçen süre içinde "Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)"ye  bağlı
"National Nosocomial Infections Surveillance
(NNIS)"  sistemine bildirilen nozokomiyal VRE infek-
siyonlarının oranı %0.3’den %7.9’a çıkmıştır[12].
Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki VRE infeksi-
yonlarının oranında 34 kat artış (%0.4’den
%13.6’ya) olmuştur. Ancak yoğun bakım dışında ka-
lan hastalardan bildirilen nozokomiyal VRE infeksi-
yonlarında da bir artış eğilimi gözlenmektedir[12].

Hem VanA hem de VanB tipi dirençli enterokok-
ların etken olduğu çok sayıda hastane epidemisi bil-
dirilmiştir[17]. VRE epidemilerinin erken dönemde
tespit edildiği hastanelerde genellikle tek bir klonun
hakim olduğu dikkati çekmektedir[18-21]. VRE’nin
uzun süreden beri varolduğu hastanelerdeki molekü-
ler tiplendirme sonuçları ise genellikle vankomisin
direncinin transpozon ya da plazmidler aracılığıyla
çok sayıda değişik klona transfer edildiğini göster-
mektedir[22-24]. 

ABD ve Avrupa ülkelerinde VRE epidemiyolojisi
yönünden önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır.
ABD’de yapılan çeşitli çalışmalarda hastane dışında
VRE kolonizasyonunun sık görülmediği ve bunun
daha çok nozokomiyal bir sorun olduğu anlaşılmış-
tır[25]. Avrupa ülkelerinde ise çeşitli hayvan kaynak-
larından ve lağımdan VRE izolasyonu sıklığı oldukça
yüksektir. Bunun  bu ülkelerde kullanılan glikopeptid
içeren hayvan yemleri ile ilişkili olduğu düşünülmek-
tedir[26,27]. 

Sağlıklı kişilerdeki VRE kolonizasyonu, ciddi bir
infeksiyon riski oluşturmamaktadır. 1993’de Belçi-
ka’da bir hastanede yapılan bir nokta prevalans ça-
lışmasında hastalara ait gaita örneklerinin
%3.5’inden VRE izole edildiği, ancak o tarihe kadar
hiç VRE infeksiyonu saptanmadığı bildirilmiştir[28].
Van der Auwera ve arkadaşları sağlık çalışanı olma-
yan ve son bir yıl içinde hiç antibiyotik kullanmamış
olan 40 sağlıklı gönüllünün 11’inin gaita kültürlerin-
den  vankomisin dirençli E. faecium izole etmişler
ve bu mikroorganizmaların oldukça heterojen bir
grup oluşturduklarına dikkat çekmişlerdir[29]. Aynı
grup oral glikopeptid kullanan gönüllülerin gaita kül-
türlerinde VRE pozitifliğinin %64’e kadar çıktığını
da saptamıştır[29]. 

Türkiye’de vankomisine dirençli ilk E. faecium
suşu 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi’nden bildiril-
miştir[30]. Bunu 1999 yılı içinde İstanbul Tıp Fakül-
tesi ve Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden
(yayınlanmamış bilgi) bildirilen suşlar izlemiştir[31].
Son iki yıl içindeki bu gelişmeler, enterokoklarda gli-
kopeptid direncinin yakın bir gelecekte ülkemizde de
ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkabileceğinin ha-
bercisidir. Bu nedenle risk faktörlerinin, direnç sap-
tama ve tarama yöntemlerinin, kontrol önlemlerinin
iyi bilinmesi gerekmektedir.
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Tablo 1. Glikopeptid dirençli enterokokların fenotipik özellikleri

Özellik Fenotip

VanA VanB VanC VanD VanE

Vankomisin MİK (µg/mL) 64-> 1000 4-1024 2-32 128 16

Teikoplanin MİK (µg/mL) 16-512 < 0.5 < 0.5 4 0.5

En sık görüldüğü enterokok suşları E. faecium E. faecium E. gallinarum E. faecium E. faecalis

E. faecalis E. faecalis E. casseliflavus

E. flavescens

Genetik belirleyici Kazanılmış Kazanılmış İntrinsik Kazanılmış Kazanılmış

Transfer edilebilir Evet Evet Hayır Hayır Hayır

MİK: Minimum inhibitör konsantrasyon



RİSK FAKTÖRLERİ

ABD’deki ilk çalışmalar VRE ile kolonize ve/ve-
ya infekte olan hastaların daha çok yoğun bakım
ünitelerinde yatan hastalar olduğunu göstermiştir[32].
Ancak daha sonra yapılan çalışmalarda; VRE’nin
uzun süre hastanede yatan tüm hastalarda ve özellik-
le kronik böbrek yetmezliği, malignansi, organ
transplantasyonu gibi altta yatan önemli bir hastalığı
olanlarda giderek büyüyen bir sorun haline geldiği
gözlenmiştir[33-37]. Bugüne kadar “case-control“
yöntemi ve multivariate analiz uygulanarak yapılan
çeşitli çalışmalarda VRE infeksiyonu ve/veya koloni-
zasyonu için saptanan belli başlı risk faktörleri şun-
lardır[20,21,38-40]:

• Uzun süreli hospitalizasyon,

• Devamlı bakım ünitesinde uzun süre yatma,

• Hastane içinde bir servisten diğerine transfer
edilme,

• Karaciğer transplantasyonunu takiben cerrahi
reksplorasyon ihtiyacı,

• Vankomisin kullanımı,

• 3. kuşak sefalosporin kullanımı,

• Enteral beslenme,

• Sukralfat kullanımı. 

VRE için en önemli rezervuar gastrointestinal sis-
temdir ve infeksiyon olgularının çoğunda ilk önce
gastrointestinal kolonizasyon saptanır. Daha nadir
olmakla birlikte sürveyans amacıyla alınan burun,
boğaz, ağız veya cilt kültürlerinde de VRE saptana-
bilir ancak VRE kolonizasyonunu saptamak için en
güvenilir yol gastrointestinal sistemin araştırılmasıdır.
Bu amaçla perianal sürüntü kültürlerinin duyarlılık ve
özgüllüğünün rektal kültürlerinki kadar yüksek oldu-
ğu gösterilmiştir[41]. VRE kolonizasyonu ve/veya in-
feksiyonu için bildirilen diğer risk faktörleri şunlardır:

• Önceden antibiyotik kullanmış olma, 

• VRE ile kontamine olmuş tıbbi aletlere maruz
kalma (elektronik termometreler gibi), 

• Bilinen bir VRE olgusunun yakınında yatma, 

• Aynı çalışma periyodu içinde VRE’li bir hasta-
ya bakım veren bir hemşire tarafından bakım veril-
mesi[18,20,36]. 

Malignansi, artmış APACHE II (Acute Physi-
ology and Chronic Health Evaluation) skoru, nötro-
peni, uzun süreli hospitalizasyon, antibiyotik tedavi-
si, önceden antianaerobik etkinliği olan antibiyotik-
lerle tedavi verilmiş olması, ortalama antibiyotik gü-

nü sayısı, böbrek yetmezliği, hematolojik malignan-
si/kemik iliği nakli servisinde hospitalizasyon, bakte-
remi gibi VRE infeksiyonları için bildirilmiş risk fak-
törleridir[18,19,42-44].

Oral vankomisin kullanımının da VRE kolonizas-
yonu için bir risk faktörü oluşturabileceği düşünül-
mektedir[45,46]. Bu nedenle antibiyotiğe bağlı diare-
nin primer tedavisinde oral vankomisin kullanılması
önerilmemektedir. Vankomisin muhtemelen barsak
florasındaki gram-pozitif mikroorganizmaları inhibe
ederek VRE’nin çoğalması için selektif bir avantaj
sağlar. 

KOLONİZASYON ve İNFEKSİYON

Enterokoklarda yüksek düzeyde aminoglikozid
ve penisilin direnci insidansındaki artışa ek olarak
vankomisin direncinin ortaya çıkışı enterokokal in-
feksiyonların tedavisini önemli bir sorun haline getir-
miştir. Bu tür dirençli enterokok infeksiyonlarının te-
davisinde kullanılabilecek antibiyotikler sayıca çok
kısıtlıdır ve bunların çoğu henüz etkinliği tam olarak
kanıtlanmamış deneme aşamasındaki ilaçlardır.
VRE’nin diğer birçok antibiyotiğe de dirençli olması
hastane ortamında çoğalmasını ve yayılımını kolay-
laştırıcı yönde etki yapmaktadır.

VRE sorunu olan merkezlerde hastaların çoğu-
nun bu mikroorganizma ile sadece kolonize olması
ve VRE infeksiyonu oranlarının yüksek olmaması se-
vindiricidir. VRE taraması amacıyla perirektal ya da
rektal kültüre dayalı sürveyans uygulanan bazı hasta-
nelerde kolonize/infekte hasta oranının 10/1’e ka-
dar çıktığı bildirilmiştir[21,35]. VRE’ye bağlı infeksi-
yonlar genellikle intraabdominal, üriner sistem, kan
dolaşımı, cerrahi alan ya da vasküler kateterle ilişkili
infeksiyonlardır.

VRE infeksiyonları sıklıkla altta yatan ağır bir
hastalığı olan, genel durumu ileri derecede bozuk
hasta grubunda ortaya çıkmaktadır. VRE bakteremi-
sine bağlı mortalitenin %60-70’e kadar çıkabildiği
bilinmektedir[33,37]. Bu olguların yaklaşık yarısında
ölüm, direkt olarak infeksiyona bağlıdır. APACHE II
skoru ve yaş gibi faktörlerin kontrol edilerek yapıldı-
ğı çalışmalarda ise VRE bakteremisi ile vankomisin
duyarlı enterokok (VSE) bakteremisi arasında morta-
lite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bu-
lunmamıştır[18,37,47]. VRE suşlarının VSE suşların-
dan daha virulan olduğunu gösteren herhangi bir ka-
nıt yoktur.

VRE kolonizasyonu ile infeksiyonunu birbirinden
ayırmak bazen oldukça güç olabilir. VRE infeksiyonu

Flora 2000;5(1):24-3326

Çetinkaya Y. Vankomisin Dirençli Enterokoklar: Epidemiyoloji ve Kontrol



olan hastaların altta yatan ciddi hastalıklarına bağlı
morbidite-mortalite de yüksek olduğu için VRE’ye
bağlı direkt morbidite ve mortalitenin belirlenmesi
zordur. 

REZERVUARLAR

Son yıllarda VRE epidemiyolojisi hakkında ciddi
bir bilgi birikimi olmasına rağmen, en önemli VRE
rezervuarları konusunda tam bir görüş birliğine ula-
şılamamıştır. 1993’de Bates ve arkadaşları İngilte-
re’de hastanede yatmakta olan VRE  pozitif hastala-
rın çoğunun ilk defa hastaneye başvurduğunu gözle-
mişler, daha sonra da bu hastaların çoğunun domuz-
ların ve tavukların vankomisin dirençli E. faecium ile
kolonize oldukları çiftliklerde yaşadıklarını saptamış-
lardır[48]. İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde
VRE'nin hayvanlarda sık görülmesinin muhtemel ne-
deni avoparcin isimli bir glikopeptid antibiyotiğin
hayvan yemlerine eklenmesi olduğu düşünülmekte-
dir[49,50]. Yapılan çeşitli çalışmalarda avoparcin içe-
ren yemlerin kullanıldığı çiftliklerdeki hayvanlarda
VRE kolonizasyonu oranının yüksek olduğu görül-
müştür. ABD’de avoparcin hayvan yemleri için li-
sanslı bir katkı maddesi değildir ve bu nedenle kulla-
nılmamaktadır. Bu ülkede yapılan çok sayıda sürve-
yans çalışmasında çiftlik hayvanlarında VRE saptan-
mamıştır[51,52].

ABD’de bugün için en önemli VRE rezervuarı
hospitalize hastalardaki gastrointestinal sistem kolo-
nizasyonudur. VRE ile kolonize hastaların hemen
hepsi asemptomatik olduğu için yüksek risk grubuna
giren hastalardan sürveyans kültürleri alınmadığı sü-
rece bu rezervuarın büyüklüğünün saptanması müm-
kün değildir. VRE infeksiyonları genellikle gastroin-
testinal kolonizasyonu takiben gelişen endojen infek-
siyonlardır. Ancak gaita veya perirektal kültürlerin
negatif olduğu bazı hastalarda farklı klinik örnekler-
den VRE izole edilebilmesi mümkündür ve VRE’nin
ekzojen yollarla da alınabileceğinin bir göstergesidir.
Yapılan bir çalışmada karaciğer nakli yapılan hasta-
ların %33’ünün boğaz kültürlerinden VRE üretilmiş-
tir[39]. Bu tür kolonizasyon muhtemelen kontamine
ellerle; ağız, trakeostomi veya endotrakeal tüp bakı-
mı verilmesi sonucunda gelişmektedir. Bu işlemlerin
sağlık personeli tarafından "temiz manipülasyon"
olarak kabul edilmesi ve sonrasında ellerin yıkanma-
ması durumunda çapraz kolonizasyon riski yüksektir.

VRE ile kolonize ve/veya infekte hastaların oda-
larındaki yüzeyler ve tıbbi cihazlar sıklıkla bu mikro-
organizma ile kontamine olur ve hastane içinde
önemli bir VRE rezervuarı oluşturur. Bugüne kadar
yapılan çok sayıda çalışmada hasta önlükleri, yatak

ve yatak kenarları, tansiyon aletleri, elektronik ter-
mometreler, EKG monitörleri, EKG elektrodları ve
kabloları, intravenöz sıvı pompaları, masalar gibi
çok sayıda cihaz ve yüzeyden VRE izole edildiği bil-
dirilmiştir[17,18,20,23,24,36,53]. Özellikle diaresi olan
hastaların odasındaki kontaminasyonun daha yoğun
olduğu bilinmektedir[18]. Bazı çalışmalarda kontami-
ne yüzeylerden ve o odada yatmakta olan hastadan
izole edilen VRE suşlarının aynı olduğu moleküler bi-
yolojik yöntemlerle ispatlanmıştır[17,24]. VRE sıcağa,
soğuğa ve diğer ortam koşullarına dirençli olduğu
için cansız yüzeyler üzerinde günler, hatta haftalar
boyunca yaşayabilmektedir. El yıkamaya özen göste-
rilmemesi sonucunda sağlık personelinin ellerinde
oluşan geçici VRE kolonizasyonu hastane içi yayı-
lımda çok önemlidir. Yapılan çalışmaların sadece bir
kısmında personelin ellerinden VRE izole edilebilme-
si mümkün olmuştur. Ancak bu tür çalışmalarda ge-
çici kolonizasyonu her zaman saptamanın mümkün
olamayacağı unutulmamalıdır. 

VRE kolonizasyonu uzun süre devam edebilir (ta-
burculuğu takiben haftalar ya da aylar boyunca).
Özellikle yüksek riskli hasta grubunda uzun süre VRE
ile kolonize kalma ihtimali daha yüksektir. Green ve
arkadaşları tarafından VRE-pozitif karaciğer nakli
hastalarının %60’ında VRE kolonizasyonunun en az
12 hafta süreyle devam ettiği, Livornese ve
arkadaşları tarafından ise hastaların çoğunda bu süre-
nin 3 ayın çok üzerinde olduğu bildirilmiştir[20,54]. Bu
nedenle, daha önceden VRE-pozitif olduğu saptanan
hastaların hastaneye yeniden yatmaları durumunda
hemen sürveyans kültürlerinin alınması ve sonuçlar
çıkana kadar hastanın izole edilmesi gereklidir.

BULAŞ YOLLARI

Diğer birçok nozokomiyal infeksiyonda olduğu gi-
bi VRE için de en önemli bulaş aracı sağlık persone-
linin elleridir. VRE-pozitif hastalara eldiven kullanma-
dan bakım verilmesi, hastadan hastaya geçerken el-
lerin uygun şekilde yıkanmaması veya eldiven değiş-
tirilmemesi sonucunda ellerde geçici olarak kolonize
olan VRE kolaylıkla diğer hastalara taşınır. Buna
oranla çok daha az önemli olmakla birlikte kontami-
ne olmuş tıbbi cihazların dezenfekte edilmeden kulla-
nılması ile de bulaş gerçekleşebilir. Livornese ve arka-
daşları tarafından tanımlanan bir VRE salgınında kay-
nak, kontamine elektronik termometreler olarak be-
lirlenmiştir[20]. Çeşitli VRE salgınlarında çevre kültür-
lerindeki pozitiflik oranı %7-30 olarak bildirilmiştir.
Enterokoklar yüzeylerde uzun süre canlı kalabilme
özelliğine sahip olduklarından kontamine yüzeylerin
personelin elleri ve kıyafetleri için bir kontaminasyon
kaynağı oluşturdukları unutulmamalıdır. 
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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde hayvanlarda VRE
görülme sıklığının yüksek olması VRE’nin gıdalar
aracılığıyla alınmasının mümkün olduğunu düşün-
dürmektedir. Ancak bu konuyla ilgili henüz kesin bir
kanıt yoktur. Aynı şekilde  kontamine giysiler veya
hava yoluyla VRE bulaşı henüz tanımlanmamıştır.

KORUNMA ve KONTROL ÖNLEMLERİ

VRE epidemiyolojisi henüz tam olarak açıklığa
kavuşmamış olsa da bazı hasta gruplarında VRE ko-
lonizasyonu ve/veya infeksiyonu riskinin yüksek ol-
duğu bilinmektedir (yoğun bakım ünitesinde, onkolo-
ji veya transplantasyon servislerinde yatmakta olan
hastalar, intraabdominal veya kardiyotorasik cerrahi
geçirenler, uzun süre hastanede yatan veya çok sayı-
da antibiyotik verilen hastalar, kalıcı üriner veya
santral venöz kateteri olan hastalar gibi). Enterokok-
lar normal gastrointestinal sistem ve kadın genital
sistem florasının bir elemanı oldukları için enteroko-
kal infeksiyonların çoğunun hastanın endojen flora-
sından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak VRE
dahil tüm enterokokların hastadan hastaya direkt
transferinin veya indirekt olarak kontamine eller,
kontamine yüzeyler ya da tıbbi cihazlar yoluyla
transferinin mümkün olduğu da gösterilmiştir.

Mevcut VRE sorununa ek olarak Staphylococ-
cus aureus ve S. epidermidis suşlarında vankomisi-
ne direnç gelişebilmesi ihtimali büyük bir tehlike ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. VanA geninin laboratuvar
koşullarında enterokoklardan aralarında S. aure-
us’un da bulunduğu diğer bazı gram-pozitif mikroor-
ganizmalara transferi gerçekleştirilmiştir[28].

Enterokoklardaki vankomisin direncinde gözle-
nen dramatik artış nedeniyle CDC’ye bağlı "Hospi-
tal Infection Control Practices Advisory Committe
(HICPAC)" tarafından 1995 yılında nozokomiyal
VRE yayılımını kontrol altına alabilmek amacıyla ba-
zı öneriler yayınlanmıştır[55]. Bu önerilerde özellikle
4 noktanın önemi vurgulanmaktadır:

1. Uygun vankomisin kullanımı,

2. Hastane personelinin eğitimi,

3. Mikrobiyoloji laboratuvarının etkin kullanımı,

4. Kontrol önlemlerinin uygulanması.

Nozokomiyal VRE yayılımın minimale indirilebil-
mesi için çok sayıda bölümün ve personelin işbirliği-
ni gerektiren multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç
vardır.

Uygun Vankomisin Kullanımı

Antibiyotiklere direçli mikroorganizmaların kont-
rolüne yönelik önlemler genellikle antibiyotik kulla-

nımının kısıtlanması ve mikroorganizmaların hasta-
lar arası yayılımının engellenmesi üzerinde yoğunla-
şır. Vankomisin kullanımının VRE kolonizasyonu ve
infeksiyonu için bir risk faktörü olduğu birçok çalış-
ma ile kanıtlanmıştır. Ayrıca uygunsuz vankomisin
kullanımının S. aureus ve S. epidermidis’de vanko-
misine direnç gelişimine (VRSA ve VRSE) ve yayılı-
mına zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu ne-
denle HICPAC önerilerinde uygunsuz vankomisin
kullanımının önemi özellikle vurgulanmış, vankomi-
sin kullanımının uygun olduğu ve olmadığı durumlar
belirtilmiştir (Tablo 2). 

Özellikle 1980'li yıllarda vankomisinin kullanımı
önemli ölçüde artmıştır ve uygunsuz kullanımın önü-
ne geçilmesinin VRE salgınlarının önlenmesine yar-
dımcı olacağını gösteren çalışmalar vardır. Ancak
VRE vankomisin dışında diğer birçok antibiyotiğe de
dirençli olduğu için sadece vankomisin kullanımının
kontrol altına alınması yeterli değildir. Özellikle 3.
kuşak sefalosporinlerin ve antianaerobik etkinliği
olan antibiyotiklerin VRE kolonizasyonu veya infek-
siyonu için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu an-
tibiyotiklerin uygunsuz kullanımının devam etmesi
VRE için selektif bir avantaj sağlayacaktır.

Eğitim Programı

VRE yayılımının önlenmesinde devamlı eğitim
büyük önem taşır. Devamlı eğitimin hemşire, labora-
tuvar personeli, eczacı, konsültan ve asistan doktor-
lar, öğrenciler, temizlik işlerinden sorumlu personel
ve hasta bakımıyla ilgili diğer tüm personeli kapsaya-
cak şekilde yürütülmesi gereklidir. Eğitim programın-
da öncelikle VRE'nin neden önemli olduğu (maliyet,
tedavi güçlüğü, vb.) açıklanmalı, ayrıca VRE epide-
miyolojisi ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi veril-
melidir. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü

VRE'nin nozokomiyal yayılımının önlenebilmesi
için VRE ile kolonize veya infekte olan hastaların va-
kit kaybetmeden tespit edilmesi gerekir. VRE preva-
lansının yüksek seviyelere ulaştığı hastanelerde no-
zokomiyal yayılımın önlenmesi çok güçtür. Mikrobi-
yoloji laboratuvarı VRE'ye karşı mücadelede ilk basa-
mak olarak kabul edilir. Çünkü tüm kontrol çalışma-
ları laboratuvardan gelen sonuçlara göre yönlendiri-
lir. Hem mikroorganizma identifikasyon hem de du-
yarlılık paterni sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde
verilmesi, kontrol önlemlerinin erken dönemde uy-
gulanabilmesini ve yayılımın sınırlanmasını sağlar.
Hızlı ve doğru sonuç vermenin yanısıra laboratuvar
ve infeksiyon kontrol bölümü arasındaki iletişimin iyi
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olması  bu konuda büyük önem taşır. Birçok hasta-
nede ilk VRE suşları laboratuvara gönderilen klinik
örneklerden izole edilmiştir. Literatürdeki VRE sal-
gınları gözden geçirildiğinde VRE suşlarının sadece
%45-50’sinin idrar veya kan örneklerinden izole
edildiği görülmektedir. Bu nedenle VRE’nin bir kez
izole edildiği her hastanede tüm örneklerde üreyen
enterokokların vankomisin duyarlılığı yönünden test
edilmesi gerekir. Vankomisin için MİK değerleri agar
dilüsyon, agar gradient dilüsyon, broth makrodilüs-
yon veya manüel broth mikrodilüsyon yöntemlerin-
den biri ile saptanmalı ve inkübasyon süresi 24 saat
olmalıdır[56]. Disk diffüzyon yöntemini kullanan labo-
ratuvarlarda da plakların 24 saat süreyle inkübe edil-
mesi ve inhibisyon zonlarının ışık altında okunması
önerilir[56]. Klinik bir örnekten VRE izole edilmesi
durumunda duyarlılık testinin bu yöntemlerden her-

hangi biri kullanılarak tekrarlanması, ikinci testin so-
nucu beklenmeden hemen infeksiyon kontrol ekibi-
ne ve hastanın yatmakta olduğu servise haber veril-
mesi gereklidir. Böylece kesin sonuç belli olana ka-
dar hastanın izole edilmesi mümkün olur. İzolasyona
devam edilip edilmeyeceğine kesin sonuca göre ka-
rar verilir. Vankomisin direncinin (özellikle VanB)
saptanmasında tam otomatize yöntemlerin hepsi ay-
nı ölçüde güvenilir değildir. Agar dilüsyon, disk diffüz-
yon, agar screen plate, Vitek GPS-TA ve GPS-101,
MicroScan overnight ve rapid panellerini karşılaştı-
ran bir çalışmada VanA tipi direncin bütün yöntem-
ler tarafından aynı güvenilirlikle saptandığı, ancak
özellikle Vitek GPS-TA ve MicroScan rapid yöntem-
lerinin VanB tipi direncin saptanmasında başarısız ol-
duğu bildirilmiştir[57]. VanB tipi direncin saptanma-
sında Vitek GPS-TA ve MicroScan rapid yöntemleri-
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Tablo 2. Vankomisin kullanımı ile ilgili HICPAC önerileri[53]

Vankomisin Kullanımının Uygun Olduğu Durumlar:

1. Beta-laktam antibiyotiklere dirençli gram-pozitif mikroorganizmaların neden olduğu ciddi infeksiyonlar.

2. Beta-laktam antibiyotiklere karşı ciddi allerjisi (hayati tehlike yaratan) olan kişilerde gram-pozitif mikroorganizma-
larla gelişen infeksiyonlar.

3. Metronidazole yanıt vermeyen veya çok ağır seyreden antibiyotiğe bağlı ishal olguları.

4. “American Heart Association” önerilerine uygun olarak infektif endokardit profilaksisi.

5. MRSA veya MRSE infeksiyonlarının oranının yüksek olduğu merkezlerde protez cihaz implantasyonu içeren majör
cerrahi girişimler (kardiyak veya vasküler girişimler, total kalça replasmanı, vb.) öncesinde profilaksi: Anestezi indük-
siyonu sırasında tek doz yapılmalı, altı saatten uzun süren operasyonlarda ikinci bir doz verilmelidir. Maksimum iki
dozdan sonra profilaksi sonlandırılmalıdır.

Vankomisin Kullanımından Kaçınılması Gereken Durumlar:

1. Rutin cerrahi profilaksi.

2. Febril nötropenik hastaların empirik tedavisi: Sadece MRSA prevalansının yüksek olduğu hastanelerde ve febril nöt-
ropeni episodunun başlangıcında gram-pozitif infeksiyon şüphesinin yüksek olduğu durumlarda (kateter giriş ye-
rinde iflamasyon, vb.) empirik vankomisin kullanımı önerilebilir.

3. Diğer kan kültürlerinin negatif olduğu durumlarda kan kültüründeki tek bir MRSE üremesinin tedavisi.

4. Empirik olarak başlanan vankomisin tedavisine kültürde beta-laktam dirençli mikroorganizma izole edilmemiş olma-
sına rağmen devam edilmesi.

5. Periferik veya santral vasküler kateteri olan hastalarda kolonizasyon veya infeksiyon gelişimini önlemek amacıyla
profilaktik kullanım.

6. Gastrointestinal sistemin selektif dekontaminasyonu.

7. Antibiyotiğe bağlı ishal olgularının primer tedavisi.

8. MRSA kolonizasyonunun eradikasyonu

9. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde rutin profilaksi

10. Devamlı ambulatuvar periton diyalizi veya hemodiyaliz uygulanan hastalarda rutin profilaksi

11. Böbrek yetmezliği olan hastalarda beta-laktam antibiyotiklere duyarlı infeksiyonların tedavisi

12. Vankomisin içeren solüsyonların irrigasyon amacıyla ya da topikal olarak uygulanması.



nin duyarlılıkları sırasıyla %47 ve %53 olarak bulun-
muştur[57]. Yine aynı çalışmada E-test ve agar tarama
testi dışında diğer yöntemlerle VanC1/VanC2 tipi di-
rencin saptanmasında da problemler olduğu gözlen-
miştir. Enterokoklarda VanA, VanB ve VanC direnç
tiplerini belirleyebilmek için tarama amacıyla kullanı-
labilecek en güvenilir ve kolay yöntem agar tarama
testidir. Yeni Vitek GPS-101 testi Vitek GPS-TA ile
kıyaslandığında özgüllüğünde azalma olmaksızın art-
mış duyarlılığa sahiptir[57].

Enterokoklardaki vankomisin direnci polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak da saptanabilir.
PCR özellikle düşük düzeyde vankomisin direnci ta-
şıyan enterokok suşlarındaki (VanC veya VanB) di-
rencin saptanması için yararlı bir yöntemdir. VRE
için rutin tarama kültürlerinin yapılması hem çok
fazla iş gücü ve zaman gerektirmekte hem de çok
pahalıya mal olmaktadır. Gaitada PCR ile vankomi-
sin direnci taranmasının bazı hastanelerde rutin VRE
sürveyans kültürlerine alternatif oluşturabilecek
"cost-effective"  bir yöntem olduğu bildirilmiştir[58].
Ancak bu tür bir yöntemin tercih edilmesi durumun-
da suşların izolasyonu ve tiplendirilmesi mümkün ol-
mayacağı için tarama yönteminin dikkatle seçilmesi
gerektiği unutulmamalıdır[58].

Hastane içindeki VRE yayılımının tek bir klondan
mı ya da birden fazla sayıda klondan mı kaynaklan-
dığının saptanması infeksiyon kontrol önlemleri açı-
sından önem taşır. VRE suşları genellikle birçok an-
tibiyotiğe dirençli olduğu için antibiyotik duyarlılık
testlerine bakarak bu tür bir ayırımın yapılması
mümkün değildir. VRE suşları arasındaki klonal iliş-
kinin saptanmasında çeşitli moleküler tiplendirme
yöntemleri (ribotiplendirme, plazmid analizi, pulsed
field gel electrophoresis, arbitrarily primed-polyme-
rase chain reaction, VanA ve VanB gen probları kul-
lanılarak hibridizasyon gibi) kullanılabilir. “Pulsed fi-
eld gel electrophoresis” ve plazmid analizi gibi 2 ge-
notipik yöntemi birlikte kullanarak bir hastanede
mevcut VRE suşlarının sayısı ve yayılım paterni hak-
kında güvenilir bilgi sahibi olmak mümkündür.

Kontrol Önlemlerinin Uygulanması 

HICPAC tarafından hastadan hastaya VRE geçi-
şini önlemek için alınması gereken izolasyon önlem-
leri şunlardır[55]:

• VRE ile infekte veya kolonize (VRE-pozitif)
olan hastaların tek kişilik odalara ya da diğer VRE-
pozitif hastalarla birlikte aynı odaya yerleştirilmesi.

• VRE-pozitif hastaların odasına girerken steril
olmayan temiz eldiven giyilmesi.

• Hasta ile veya hasta odasındaki yüzeylerle te-
masın fazla olmasının beklendiği durumlarda, hasta-
da idrar veya gaita inkontinansı olması, iloestomi,
kolostomi veya açık yara drenajı varlığında VRE-po-
zitif hastanın odasına girerken steril olmayan temiz
bir önlük giyilmesi. (Bazı merkezlerde bu öneri VRE-
pozitif her hastanın odasına girerken önlük giyilme-
si şeklinde modifiye edilerek uygulanmaktadır.) 

• Eldiven ve önlüğün hasta odasını terk etmeden
hemen önce çıkarılması ve ellerin antiseptikli bir sa-
bunla ya da su içermeyen antiseptik ajanlarla yıkan-
ması.

• Eldiven ve önlük çıkarılıp, eller yıkandıktan
sonra odadaki yüzeylerin hiçbiriyle tekrar temas edil-
memesi.

VRE salgınının tek bir klonun yayılımına bağlı ol-
duğu merkezlerde genellikle rutin eldiven-önlük uy-
gulamasının diğer infeksiyon kontrol önlemleriyle
kombine edilmesi sonucunda salgının kontrol altına
alınması sağlanabilmektedir. Handwerger ve arka-
daşları tarafından tanımlanan bir salgında diğer in-
feksiyon kontrol önlemlerine önlük kullanma zorun-
luluğunun eklenmesiyle salgının kontrol altına alındı-
ğı bildirilmiştir[19]. Ancak çok sayıda VRE suşunun
yüksek derecede endemik olduğu bir merkezde yapı-
lan prospektif bir çalışmada önlük + eldiven uygula-
masının tek başına eldiven kullanımından daha fazla
etkili olmadığı görülmüştür. 

Bu izolasyon önlemlerine ek olarak VRE-pozitif
hastalar için kullanılan steteskop, tansiyon aleti, rek-
tal termometre gibi aletler diğer hastalar için kulla-
nılmamalı, odalar arasında eşya transferi yapılma-
malı, ortak kullanım ya da transfer gereken durum-
larda alet ya da eşya temizlenmeli ve dezenfekte edil-
melidir. Yeni saptanan bir VRE olgusu ile aynı oda-
da yatan hasta varsa, gaita kültürü veya perirektal
kültürle VRE kolonizasyonu yönünden araştırılmalı-
dır. VRE sorunu olan hastanelerde VRE-pozitif has-
talardan ne sıklıkta kültür alınması gerektiği, izolas-
yona ne zaman son verileceği, yeni bir olgu saptan-
dığında aynı serviste yatan tüm hastaların taranma-
sına gerek olup olmadığı ve taramanın ne sıklıkta ya-
pılacağı gibi konularda infeksiyon kontrol ekibi tara-
fından belirlenmiş yazılı politikaların olması gerekli-
dir. VRE kolonizasyonunun çok uzun bir süre devam
edebileceği bilindiği için genellikle izolasyonun en az
bir hafta aralıkla alınmış 3 veya daha fazla negatif
kültür sonucundan sonra sonlandırılması önerilir.
Ayrıca taburcu olduklarında VRE-pozitifliği devam
eden hastaların hastane kayıtlarına bu yönde bir
uyarı eklenmesi bu hastaların yeniden yatırılmaları
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durumunda hemen izole edilebilmeleri açısından
önem taşır. 

VRE’nin endemik olduğu veya VRE yayılımının
yukarıda belirtilen önlemlere uyulmasına rağmen de-
vam ettiği hastaneler için HICPAC şu önerilerde bu-
lıunmuştur:

• Kontrol çalışmaları öncelikle yoğun bakım üni-
telerinde ve VRE yayılımının en hızlı olduğu servis-
lerde yoğunlaştırılmalıdır. Hasta transferi nedeniyle
bu servislerin, diğer servisler için VRE yayılımına ne-
den olan bir rezervuar konumunda olduğu unutulma-
malıdır.

• Eğer mümkünse VRE-pozitif hasta grubuna ba-
kım veren sağlık personelinin VRE-negatif hastalara
da bakım vermesinden kaçınılmalıdır.

• Nadiren sağlık personelinde VRE taşıyıcılığı ve
buna bağlı VRE yayılımı bildirilmiştir. Sağlık perso-
nelindeki taşıyıcılık, VRE için tanımlanmış önemli
bulaş mekanizmalarından biri değildir. Ancak
VRE’nin kontrol altına alınamadığı durumlarda per-
sonelin kronik cilt ve tırnak problemleri yönünden
incelenmesi önerilir. Epidemiyolojik olarak VRE ya-
yılımı ile ilişkili olduğu saptanan VRE taşıyıcısı per-
sonel, taşıyıcılık durumu sonlanana kadar VRE-ne-
gatif hastaların bakımından uzaklaştırılmalıdır.

• VRE yayılımında ortam kontaminasyonunun
önemli olduğu çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır.
Bu nedenle VRE-pozitif hastaların yattıkları odalar-
daki yüzeylerin ve cihazların temizliğine ve dezenfek-
siyonuna özel önem verilmelidir. VRE-pozitif bir has-
tanın taburculuğunu takiben gerekli temizlik ve de-
zenfeksiyonun yapılması, ardından da bu odadaki
tüm yüzeylerden kültür alınması ortam kontaminas-
yonunu minimuma indirmek için önerilebilecek yön-
temlerden biridir. Bu tür çalışmaların infeksiyon
kontrol ekibi tarafından yönlendirilmesi ve standart
bir politika belirlenmesi gereklidir.

• Yayılım paternlerini ve rezervuarları saptamak
amacıyla seçilmiş suşların uygun aralıklarla molekü-
ler tiplendirme yöntemlerinden biri (örneğin PFGE)
ile benzerlik yönünden araştırılması ya da bu tür bir
işlem için bir referans laboratuvara gönderilmesi
önerilir.

Sürveyans Kültürleri: Gastrointestinal koloni-
zasyonu saptamak amacıyla sürveyans kültürlerinin
alınması başarılı bir VRE kontrol programının en
önemli bölümlerinden biridir. VRE’nin sorun olduğu
hastanelerde periyodik prevalans taramalarının yapı-
lamaması durumunda kontrol programının başarıya
ulaşması zordur. Prevalans taramaları sadece sapta-
nan her yeni VRE olgusuyla aynı odada yatmakta

olan hastaların taranması ile sınırlı olabileceği gibi,
her yeni olgudan sonra aynı serviste yatan tüm has-
taların taranması veya yoğun bakım ünitesi, hemato-
loji-onkoloji, transplantasyon servisleri gibi riskli üni-
telerde yatmakta olan tüm hastaların periyodik kül-
türlerle taranması şeklinde çok geniş kapsamlı da
olabilir. Salgın durumunda daha geniş kapsamlı ça-
lışmalar tercih edilir. Gastrointestinal kolonizasyonu
saptamaya yönelik diğer bir strateji ise C. difficile
toksini bakılmak üzere gönderilen gaita örneklerinin
VRE yönünden taranması veya VRE’nin endemik ol-
duğu hastanelerden ya da bakımevlerinden transfer
edilen hastalardan perirektal kültür alınmasıdır. Peri-
rektal kültürlerin gastrointestinal VRE taşıyıcılığını
saptamadaki duyarlılık ve özgüllüğünün rektal kültür-
lerinkine benzer olduğu gösterilmiştir[41].

VRE için alınan sürveyans kültürlerinin vankomi-
sin içeren selektif besiyerlerine ekilmesi gerekir. 

Gastrointestinal Kolonizasyonun Eradi-
kasyonu: Gastrointestinal VRE kolonizasyonunun
eradikasyonuna yönelik çalışmaların belli başlı amaç-
ları VRE ile kolonize olan kişilerde infeksiyon geliş-
me riskini azaltmak, hastane ortamındaki VRE re-
zervuarını küçültmek ve infeksiyon kontrolü için ya-
pılan harcamaları azaltabilmektir. Buna yönelik ola-
rak çeşitli rejimler (oral basitrasin, basitrasin + dok-
sisiklin, vb.) az sayıda hasta üzerinde denenmiş an-
cak hiçbirinin kalıcı eradikasyon sağlayamadığı gö-
rülmüştür[59-62].
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