
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
sorun yaratan vankomisine dirençli enterokok (VRE)
suşları ülkemizde sık görülmemektedir. Bununla bir-
likte, son yıllardaki yayınlardan, ülkemizde de VRE
oranının arttığı anlaşılmaktadır. Bu yazıda, hastane-
mizde VRE infeksiyonu tespit edilen 2 olgu bildiril-
mektedir.

OLGU SUNUMLARI

Birinci Olgu

Hastanemizde ilk VRE suşu, Nisan 2000 tarihin-
de, abondan üst gastrointestinal sistem kanaması
nedeniyle yatırılan, 72 yaşındaki erkek hastanın kan
kültüründen izole edildi. Hastaneye hemorajik şok
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ÖZET

Özellikle Amerika Birleflik Devletleri (ABD)’nde sorun yaratan vankomisine dirençli enterokok (VRE)
sufllar› ülkemizde s›k görülmemektedir. Bununla birlikte, son y›llardaki yay›nlardan, ülkemizde de VRE oran›-
n›n artt›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu yaz›da, hastanemizde VRE infeksiyonu tespit edilen 2 olgu bildirilmektedir.
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SUMMARY

Vancomycine Resistant Enterococcus Strains Isolated 
from Blood Cultures of Two Patients

Vancomycine resistant enterococcus (VRE) strains, especially important in United States of America are
not seen frequently in our country. However VRE rate seens to be increased in our country according to
recent studies. In this article two cases of VRE infection in our hospital are presented.
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tablosunda başvuran hasta, solunum problemi nede-
niyle yoğun bakım ünitesine alındı ve ventilatöre
bağlandı. Öyküsünde koroner arter hastalığı ve diya-
beti olan hasta yoğun bakım ünitesinde 2.5 ay teda-
vi gördü. Yattığı süre içerisinde hastaya meropenem,
amikasin, ofloksasin ve vankomisin verildi. Hasta
yaklaşık 1 aylık vankomisin tedavisi altındayken,
Haziran 2000 tarihinde alınan kan kültürlerinde
VRE üredi. Teikoplanin (800 mg/gün) + gentami-
sin (240 mg/gün) tedavisi başlandı. Ancak hasta te-
davi başlandıktan kısa bir süre sonra eksitus oldu.

İkinci Olgu

Hastanemizde ikinci VRE suşu, Mart 2001 tari-
hinde, klatskin tümörü ve karaciğer apsesi tanılarıy-
la yoğun bakım ünitesine yatırılan, 65 yaşındaki ka-
dın hastanın kan ve safra kültürlerinden üretildi.
Ateş, sarılık, halsizlik, kilo kaybı şikayetleri ile başvu-
ran hastaya ofloksasin, imipenem ve ornidazol gibi
antibiyotikler kullanıldı. Karaciğer apsesi drene edil-
di ve intrahepatik safra yollarına kolanjiyopankre-
atografi (ERCP) ile stent konuldu. Hasta imipenem
tedavisi alırken, yatışının 42., tedavinin 15. gününde
kan ve safra kültürlerinde VRE üredi. Hastaya yüksek
doz ampisilin (12 g/gün) + gentamisin (240 mg/gün)
tedavisi başlandı. Yakınlarının isteği üzerine, evde te-
davi görmek üzere hasta taburcu edildi.

Çevre Kontrolü

VRE saptanan hastalar ayrı bir odada izole edildi.
Her iki olguda da VRE tespit edildikten sonra yoğun
bakım ünitesinde yatan tüm hastalardan ve personel-
den rektal sürüntü alındı ve seftazidim (64 µg/mL) +
vankomisin (6 µg/mL) içeren safra-eskülin besiyeri-
ne ekilerek VRE taraması yapıldı. Ayrıca, hasta oda-
sındaki eşya ve tıbbi cihazlardan da (yatak başı, mo-
nitör, tansiyon aleti, ambu, steteskop vb.) kültür alın-
dı. Tarama kültürlerinde VRE saptanmadı. 

Yöntem

Her iki hastanın suşları “API STREP” (Bio-méri-
eux, Fransa) ile tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık
testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve mik-
robroth dilüsyon yöntemi ile “National Committee

for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)” önerile-
ri doğrultusunda yapıldı[1]. Dirençli olan suşlarda po-
limeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile vankomisin di-
renç genleri araştırıldı. 

İzole edilen suşlar Enterococcus faecium olarak
tanımlandı. Her üçü de disk difüzyon ve mikrobroth
dilüsyon yöntemleriyle ampisilin, vankomisin, te-
ikoplanin, gentamisin ve streptomisine dirençli bu-
lundu (Tablo 1). Disk difüzyon yöntemi ile siproflok-
sasine de direnç saptandı. PCR ile 3 suşun da, VanA
fenotipinde olduğu ve 2. hastanın kan ve safra kültür-
lerinden izole edilen suşların aynı suş olduğu tespit
edildi. 

TARTIŞMA

Ülkemizde ilk VRE suşu 1998 yılında Vural ve
arkadaşları tarafından malign histiyositozis tanısı
alan bir hastanın plevra sıvısında tespit edilmiştir[2].
İkinci suş ise akut miyelositer lösemi tanısı alan bir
hastanın kan kültüründen Başustaoğlu ve arkadaşla-
rı tarafından üretilmiştir[3]. Her iki suş da E. faecium
olarak tanımlanmış ve VanA direnç geni taşıdıkları
saptanmıştır. Vankomisin, teikoplanin, ampisilin,
gentamisin ve streptomisine dirençli bulunmuşlardır.
Hastanemizde izole ettiğimiz suşlarda da VanA geni-
nin varlığı saptanmış olup her ikisi de E. faecium
olarak tanımlanmıştır. Bir yıl içerisinde hastanemiz-
de 2 hastada VRE suşunun tespit edilmesi önemli
bulunmuştur.

VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu için belirle-
nen risk faktörleri; önceden antibiyotik kullanımı (se-
falosporin, vankomisin, imipenem, metronidazol
vb.), altta yatan ciddi hastalık (böbrek yetmezliği,
kanser, diyabet, transplantasyon vb.), yoğun bakım,
hematoloji ve onkoloji ünitelerinde yatma, invaziv iş-
lemler ve uzun süre hospitalizasyon gibi faktörler-
dir[4-6]. Bu faktörlerin çoğu nonspesifiktir. Yapılan
kontrollü çalışmalar, vankomisin ya da 3. kuşak se-
falosporin kullanımının ve uzun süreli hospitalizasyo-
nun bağımsız risk faktörleri olduğunu göstermekte-
dir[7]. VRE ürettiğimiz hastaların her ikisi de altta ya-
tan ciddi hastalığı olan, uzun süre yoğun bakımda te-
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Tablo 1. İzole edilen Enterococcus faecium suşlarının MIC (µg/mL) değerleri ve direnç fenotipleri 

Vankomisin Teikoplanin Gentamisin Streptomisin Ampisilin Direnç fenotipi

• Birinci hasta-kan 256 64 512 2000 128 VanA

• İkinci hasta-kan 128 128 512 2000 64 VanA

• İkinci hasta-safra 256 128 512 2000 64 VanA

MIC: Minimal inhibitör konsantrasyonu.



Flora 2002;7(2):126-128128

Akıncı E, Kılıç H, Karabiber N, Karahan M, Kocagöz S, 
Altun B, Ünal S, Gürbüz A.

İki Hastanın Kan Kültüründen İzole Edilen Vankomisine
Dirençli Enterococcus faecium Suşları

davi gören ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi
alan yaşlı hastalardı. 

Günümüzde, gastrointestinal sisteminde VRE ta-
şıyan hastalar en önemli rezervuarlardır[4,5]. Riskli
hastalardan sürveyans kültürleri yapılmadığında
asemptomatik taşıyıcılar kolaylıkla gözden kaçabil-
mektedir. VRE suşları ekzojen yolla da kazanılabil-
mekte, hasta odasındaki kolonize tıbbi cihazlar ve eş-
yalar rezervuar olabilmektedir. Her iki olguda da ta-
rama testlerinde VRE izole edilememiştir. Bu olgular-
da VRE’nin endojen kaynaklı olduğu düşünülmüştür.

VRE ile infekte hastalarda mortalite oranı %7-73
arasında değişmektedir[7]. Vankomisine duyarlı suş-
lara göre daha ağır seyreden infeksiyonlara neden
olmaktadır. VRE infeksiyonlarında en çok önerilen,
penisilin, ampisilin veya amoksisilin ile birlikte ami-
noglikozid kombinasyonudur[7,8]. Ancak genellikle
vankomisine dirençli suşlar diğer antibiyotiklere de
dirençlidirler. Çoklu dirençli enterokok infeksiyonla-
rının tedavi seçenekleri çok kısıtlıdır ve optimal teda-
visi bilinmemektedir[8]. Ampisiline yüksek derecede
dirençli (MIC > 100 µg/mL) olan VRE infeksiyonla-
rında birkaç tedavi seçeneği vardır[9]. Diğer antibiyo-
tiklerin (kinolonlar, aminoglikozidler, rifampisin, no-
vobiyosin vb.) duyarlılığına da bakılmalıdır. Son za-
manlarda üzerinde çalışılan ve ülkemizde henüz bu-
lunmayan Quinupristin-dalfopristin kombinasyonu
ümit vericidir.

Bu ve diğer bildiriler yakın gelecekte, tüm dünya-
da olduğu gibi, ülkemizde de VRE infeksiyonlarının
sorun olacağını göstermektedir. Bu nedenle şimdi-
den gerekli önlemler alınmalıdır.
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