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önemli sorunlarla karﬂ›laﬂ›lan dirençli enterokok
ve stafilokok infeksiyonlar›ndan söz edilecektir.
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ram pozitif bakteriler giderek artan s›kl›kta
hastane infeksiyonu etkeni olarak karﬂ›m›za
ç›kmalar›n›n yan›s›ra, ileri derecedeki antibiyotik direnci nedeniyle ciddi bir sorun haline gelmiﬂler ve bu bakterilerin neden oldu¤u infeksiyonlar son y›llarda yeniden önem kazanmaya
baﬂlam›ﬂlard›r (1). Anaerob gram pozitif koklar,
Clostridium ve Bacillus türleri, viridan streptokoklar
ve beta-hemolitik streptokoklarda günümüzde
önemli bir direnç sorunu dikkat çekmemektedir.
Pnömokoklarda penisilin direnci yan›nda di¤er
antibiyotiklere de ço¤ul direnç görülmesi önemli bir konu olmakla beraber, bu bakterilerin hastane infeksiyonu etkeni olarak nispeten ender
olarak soyutlanmalar› ve infeksiyonlar›n›n tedavisinde baﬂka seçeneklerin bulunmas› nedeniyle ﬂimdilik çok büyük bir sorun yoktur. Ancak,
stafilokoklardaki metisilin direncinin ard›ndan
azalm›ﬂ glikopeptid duyarl›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›, enterokoklardaki glikopeptid ve yüksek düzey aminoglikozid direnci (YDAD) bu bakterilerle oluﬂan infeksiyonlar›n ayr› bir önem kazanmas›na neden olmuﬂtur (2-5). Bu yaz›da daha ziyade, hastane infeksiyonlar›n›n en s›k rastlanan
gram pozitif bakterileri olan ve tedavilerinde
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‹nsan ve hayvanlar›n gastrointestinal sistem
floras›n›n bir üyesi olan ve yak›n zamanlara kadar infeksiyon oluﬂturma potansiyelleri düﬂük
bakteriler olarak kabul edilen enterokoklar; günümüzün önemli hastane infeksiyonu etkenleri
aras›nda yer almaktad›r (1,6,7). Çünkü, yüksek
düzeylerdeki antibiyotik direnci, bu patojenin
yo¤un antibiyotik kullan›lan ortamlarda canl› kalabilmesini sa¤lamaktad›r. Ayr›ca; hastane ortam›nda ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n ellerinde uzun süre canl› kalabilmekte, dolay›s›yla el y›kama al›ﬂkanl›¤›n›n iyi olmad›¤› birimlerde bu kiﬂilerin elleri arac›l›¤› ile hastane içinde kolayl›kla yay›labilmektedir. Bu tür dirençli enterokoklar sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n, hatta hastalar›n gastrointestinal
sisteminde kolayl›kla kolonize olabilmekte ve
hastane içinde yay›l›mlar› için adeta bir rezervuar oluﬂmaktad›r (6,8-10).
Birçok hastanede nozokomiyal infeksiyon etkenleri aras›nda ilk s›ralarda yer alan enterokoklar nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›n›n
ortalama %16’s›ndan, nozokomiyal yara infeksiyonlar›n›n %12’sinden ve nozokomiyal bakteremilerin %9’undan sorumludur (1,9). “National
Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)” verilerine göre ABD’de tüm hastane infeksiyonlar›n›n en s›k rastlanan ikinci, nozokomiyal bakteremilerin ise üçüncü s›kl›ktaki etkenidirler (10).
Nozokomiyal infeksiyonlar›n de¤iﬂen epidemi-
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yolojisi bu bakterilerin neden oldu¤u infeksiyonlar›n giderek artaca¤›n› düﬂündürmektedir.
Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium, infeksiyonlar›n büyük ço¤unlu¤undan sorumlu
olan iki enterokok türüdür. Bu bakteriler, sa¤l›kl› eriﬂkinlerde s›kl›k s›ras›na göre gastrointestinal sistem, oral kavite, vajina, safra kesesi ve
üretran›n normal floras›nda bulunurlar. Önceleri
düﬂük infeksiyon potansiyelli mikroorganizmalar
olarak düﬂünülen bu bakterilerin art›k bakteremi
ve endokardit gibi ciddi infeksiyonlara neden
olduklar› bilinmektedir. Ayr›ca, bat›niçi infeksiyonlar, pelvik ve üriner sistem infeksiyonlar›ndan da sorumludurlar. Daha az olarak menenjit,
sellülit ve pnömoni nedeni de olabilirler (5,10).
Enterokoklar çok say›da antibiyoti¤e karﬂ›
intrensek (kromozomal) dirençleri ile dikkat çeken bakterilerdir. Beta-laktamlar, aminoglikozidler, eritromisin, klindamisin, TMP-SMX dahil birçok antibiyoti¤e intrensek direnç gösterirler. Beta-laktamlara olan k›smi dirençleri penisilin ba¤layan proteinlerinin (PBP) bu ajanlara karﬂ› düﬂük afinitesi nedeniyledir. Üstelik, hiçbir sefalosporin enterokoklara etkili de¤ildir. Aminoglikozidlerin hücre duvar›ndan yeterince geçememeleri nedeniyle bu ajanlara karﬂ› düﬂük düzeyde direnç gösterirler. Makrolid ve linkozamidlere de benzer mekanizma ile düﬂük düzeyde dirençlidirler. ‹n vitro olarak TMP-SMX’e duyarl›
görünseler de eksojen folat kaynaklar›n› kullanma yetene¤inde olduklar›ndan bu ajana da dirençlidirler.
‹ntrensek direncin d›ﬂ›nda di¤er bir sorun da
ekstrensek (kazan›lm›ﬂ) dirençtir. Enterokoklar;
plazmid veya transpozonlar arac›l›¤› ile birçok
antibiyoti¤e karﬂ› çok kolay direnç geliﬂtirebilme
yetenene¤ine sahip olup bu yolla tetrasiklinler,
makrolidler, linkozamidler ve kloramfenikole dirençli hale gelmiﬂlerdir. Çok say›daki farkl› aminoglikozid modifiye edici enzimleri ile yüksek
düzey aminoglikozid direnci gösterirler (5,9,1114). Bütün bunlara ilave olarak; son y›llarda ortaya ç›kan plazmid kökenli beta-laktamaz direnci
de baﬂka bir sorundur. Ço¤u enterokok beta-laktamazlar› yüksek düzey gentamisin direnç genini de taﬂ›yan bir plazmid üzerinde kodlanm›ﬂt›r
(15). Florokinolon direnci ise çok yüksek boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Ama, günümüzdeki en büyük sorun olan enterokoklardaki vankomisin direnci
ise klinik olarak ilk kez 1988’de tan›mlanm›ﬂ ve
ard›ndan h›zla tüm ABD ve Avrupa’ya yay›lm›ﬂt›r
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(16). 1991’de Wade ve arkadaﬂlar› (17) ilk kez
hem vankomisine ve penisiline dirençli, hem de
YDAD gösteren E. faecium kökenini tan›mlam›ﬂlard›r. Daha sonra NNIS taraf›ndan 1989’da %0.3
olan vankomisin dirençli enterokok (VDE) oran›n›n 1993 y›l›nda %7.9’a yükseldi¤i ve bu oran›n
yo¤un bak›m ünitelerinde daha da yüksek oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r (6). Glikopeptid direnci daha ziyade E. faecium’da olup, E. faecalis’de daha azd›r
(6,7,11,12,18,19). Gerek intrensek direnç, gerekse h›zl› geliﬂen çoklu ilaç direnci genlerini taﬂ›yan bu kökenlerle oluﬂan infeksiyonlar›n tedavisi için günümüzde etkili bir rejim bulunamamas›
sorunun büyüklü¤ünü göstermektedir. Gerçekten glikopeptid dirençli kökenlerin ço¤u tedavi
edilemeyen infeksiyonlara neden olmaktad›r
(6,7,14,16,17).
Enterokoklarda Vankomisin Direncinin
Mekanizmas›
Enterokoklarda vankomisin direncinin mekanizmas›n›n ayd›nlat›lmas› son y›llarda üzerinde
en çok çal›ﬂ›lan konulardan biri olmuﬂtur. Enterokoklarda; farkl› klinik öneme sahip VanA,
VanB, VanC olarak adland›r›lan üç adet direnç
fenotipi tan›mlanm›ﬂt›r (6,20). VanA ve VanB fenotipleri hem E. faecalis hem de E. faecium’da görülür. VanA fenotipi hem vankomisine (M‹K> 256
mg/L) hem de teikoplanine (M‹K> 32 mg/L) yüksek düzeyde direnç gösterir. VanA direnci indüklenebilir ve aktar›labilir bir dirençtir. E. avium, E.
durans ve E. mundtii’de de saptanm›ﬂt›r (20). Ülkemizde ilk kez Vural ve arkadaﬂlar› taraf›ndan E.
casseliflavus’da bildirilen VanA dirençli enterokoklar›n say›s› bugün üçe ulaﬂm›ﬂt›r (21). Buna karﬂ›n baz› ülkelerde vankomisin direnci ürkütücü
boyutlardad›r. Örne¤in ABD’de VDE oran›
%15’lere ulaﬂm›ﬂt›r (6). VanB fenotipi indüklenebilir özelliktedir. De¤iﬂik düzeylerde vankomisin
direnci (M‹K: 16-256 mg/L) sözkonusu olup, teikoplanine duyarl›l›k devam etmektedir. VanC
fenotipi ise indüklenemez ve intrensek bir dirençtir. E. gallinarum’da saptanm›ﬂ olup, bu kökenler düﬂük düzeyde vankomisin direnci gösterirler, ancak, teikoplanine duyarl›d›rlar. Son zamanlarda E. casseliflavus’da genetik olarak farkl›,
VanC benzeri bir fenotip tan›mlanm›ﬂt›r (22). Bu
direnç fenotipleri içinde genetik ve biyokimyasal yönden en ayr›nt›l› olarak araﬂt›r›lan VanA fenotipidir. Vankomisin direncinden sorumlu genler Tn 1546 transpozonu üzerinde bulunmuﬂtur.
Bu transpozon enterokoklarda bulunan farkl›
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plazmidlerle taﬂ›n›r. Glikopeptid antibiyotikler
peptidoglikan prekürsörlerine ba¤lanarak etki
ederler. Pentapeptitin serbest karboksil ucunda
bulunan iki terminal D-alanine ba¤lan›r ve peptidoglikan sentezini, dolay›s›yla hücre duvar›
sentezini engeller. VanA geni vankomisin varl›¤›nda bile hücre duvar› sentezini devam ettiren
modifiye depsipeptidlerin sentezini sa¤layan
VanA ligaz enzimini kodlar. VanH proteini; VanA
ligaz enzimi için substrat üreten bir enzimdir.
VanX konak hücre taraf›ndan yap›lan dipeptid
prekürsörlerinin degradasyonu ile oluﬂan vankomisin direnci için gerekli olan bir di¤er gendir.
VanY ve VanZ aksesuar proteinlerdir. VanR ve
VanS direnç genlerinin düzenlenmesinden sorumludur (22).
VanB fenotipini kodlayan genler deneysel
olarak klonlanm›ﬂ ve bunlar›n bakteri kromozomu üzerinde lokalize oldu¤u görülmüﬂtür. Fakat,
VanB ve VanC fenotiplerinin mekanizmas› çok
iyi anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bununla birlikte VanB ve
VanC ligazlar VanA ligazlarla homoloji göstermektedir. VanA’n›n aksine VanB ve VanC genleri
plazmidler üzerinde yer alamazlar (22).
VDE’lere Ba¤l› ‹nfeksiyonlar ‹çin
Risk Faktörleri
VDE’lere ba¤l› infeksiyonlar›n geliﬂiminde
de¤iﬂik risk faktörleri saptanm›ﬂt›r.
a. Uzun süreli hospitalizasyon,
b. Yo¤un bak›m ünitesinde yat›ﬂ,
c. Hastane içinde ko¤uﬂlar aras›nda hasta
nakli,
d. Karaci¤er transplantasyonunu takiben cerrahi re-explorasyon gereksinimi,
e. Enteral beslenme tüpü veya sukralfat kullan›m›,
f. ‹mmünyetmezlik ve nötropeni,
g. Özellikle sefalosporin ve vankomisin baﬂta
olmak üzere önceden antibiyotik kullan›m› bunlar aras›ndad›r (6,22).
Antibiyotik kullan›m› VDE infeksiyonlar› için
önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. ‹ntravenöz vankomisin ve üçüncü kuﬂak sefalosporinlerin yayg›n kullan›m› VDE kolonizasyonu ve
infeksiyonlar› için önemli risk faktörleri aras›ndad›r. Oral vankomisin kullan›m›n›n dahi VDE kolonizasyonu için bir risk faktörü olabilece¤i nedeniyle kolitis tedavisinde ilk seçenek olarak kullan›m›ndan kaç›n›lmas› önerilmektedir (22).
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VDE’lere Ba¤l› ‹nfeksiyonlar›n Klinik Önemi
VDE’lerle kolonizasyon oranlar›, bu bakterilere ba¤l› infeksiyon oranlar›n›n çok üzerindedir.
Bir çal›ﬂmada gastrointestinal sistemi kolonize
eden bakterilerin %40’› E. gallinarum olarak bulunmuﬂ, ancak bunlara ba¤l› hiçbir infeksiyon
saptanmam›ﬂt›r (12). VDE bakteremili hastalarda
mortalite oran› %60-70 civar›ndad›r ve bunlar›n
yaklaﬂ›k yar›s›nda ölüm direkt olarak infeksiyona
ba¤lanmaktad›r. Karaci¤er transplantasyonlu
hastalarda VDE infeksiyonlar› yüksek oranda
mortalite göstergesidir. Enterokokal infeksiyonla iliﬂkili mortalite düzeyi VDE bakteremili karaci¤er hastalar›nda %46 olarak saptanm›ﬂt›r. Bu
oran vankomisine duyarl› enterokoklarla oluﬂan
bakteremilerde görülen %25 mortalite oran›na
göre belirgin olarak yüksektir. Gerçekten VDE ve
vankomisine duyarl› enterokok (VSE) bakteremilerinin mortalite oranlar› aras›nda anlaml›
farkl›l›klar vard›r. Oysa ki; VDE’lerin, ayn› türün
VSE’lerinden daha virülan olduklar›na iliﬂkin hiçbir kan›t yoktur (6).
Birçok nozokomiyal enterokokal baktereminin polimikrobiyal olmas›na ra¤men birçok seride VDE bakteremilerinin %80-90’› monomikrobiyal olarak bildirilmiﬂtir. Ço¤unlukla kateterle iliﬂkili olan bakteremilere ilaveten VDE’ler idrardan, intraabdominal apselerden, cerrahi sonras›
yara infeksiyonlar›ndan ve bat›n içindeki de¤iﬂik
infeksiyonlara ba¤l› uygulanan tüp ve drenlerden de soyutlanabilir. Rutin kültürlerde üreyen
enterokoklar›n infeksiyon veya kolonizasyon ayr›mlar›n›n yap›lmas›, yani klinik önemlerinin
saptanmas› her zaman kolay olmayabilir. Bu
özellikle idrar veya solunum örneklerinden soyutland›¤›nda veya polimikrobiyal infeksiyonlar
içinde yer ald›¤›nda daha da zordur. Bu nedenle
birçok olguda gereksiz tedaviler uygulanabilmektedir (6).
Nozokomiyal VDE ‹nfeksiyonlar›nda Tedavi
Ciddi enterokokal infeksiyonlar›n geleneksel
tedavisi hücre duvar› sentezini inhibe eden bir
ajanla bir aminoglikozidin kombinasyonudur
(6,13,22,23). Ancak; baﬂta E. faecium olmak üzere
VDE’lere, özellikle de hem ampisilin, hem de
yüksek düzey aminoglikozid dirençli kökenlere
ba¤l› infeksiyonlar›n tedavisi büyük bir sorun
oluﬂturmaktad›r. Üstelik VDE’lere ba¤l› infeksiyonlar›n tedavisini tam anlam›yla de¤erlendirebilecek kontrollü in vivo çal›ﬂmalar da yoktur. Bu
konudaki bilgiler daha çok in vitro çal›ﬂmalar ve
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hayvan modelleri ile k›s›tl›d›r (22). Örne¤in; Fraimow ve Venuti, hem VanA, hem de VanB fenotipine sahip vankomisine dirençli, ampisiline
yüksek düzeyde dirençli E. faecium kökenlerini
incelemiﬂler ve ampisilin, vankomisin ve aminoglikozid kombinasyonunun aminoglikozid duyarl› kökenlere karﬂ› bakterisidal olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir (24). Leclercq ve arkadaﬂlar›, daptomisin ve gentamisin kombinasyonunun VDE’lere
karﬂ› bakterisidal oldu¤unu kan›tlam›ﬂlard›r (25).
Ancak, daptomisinin ileri düzeydeki toksisitesi
bu kombinasyonun in vivo çal›ﬂmalar›n› engellemiﬂtir. Çok merkezli bir çal›ﬂmada 42 ço¤ul dirençli enterokok kökeninin tümü kloramfenikol,
novobiyosin ve trospektomisine, %93’ü ise doksisikline duyarl› bulunmuﬂtur. Novobiyosin ile
kinolon kombinasyonu aditif etki gösterirken,
doksisiklin ve rifampisin kombinasyonunun antagonistik etki gösterdi¤i bildirilmiﬂtir (22).
Siprofloksasin, rifampin ve gentamisin kombinasyonunun da in vitro bakterisidal etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Yeni bir semisentetik streptogamin olan quinupristin/dalfopristin VDE’lere
in vitro olarak etkili bulunmuﬂ olup, in vivo çal›ﬂmalar› devam etmekte, ancak çeliﬂkili sonuçlar
bildirilmektedir. Vankomisin ve siprofloksasin
kombinasyonunun baz› VDE’lere sinerjik etkili
oldu¤u da bildirilmiﬂtir (22).
Tavﬂan endokardit modelinde teikoplanin ve
daptomisinin tek baﬂlar›na ve gentamisinle
kombinasyonlar›n›n yüksek düzeyde glikopeptid dirençli E. faecium kökenlerine karﬂ› etkinli¤i
de¤erlendirilmiﬂ ve tedavi için gereken serum
düzeylerinin çok yüksek oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Florokinolonlar›n tek baﬂlar›na etkinliklerinin
çok kötü olmas›na karﬂ›n siprofloksasin, rifampisin ve gentamisin ile kombinasyonu deneysel
VDE endokarditi tedavisinde oldukça etkili bulunmuﬂtur. Oysa ki; birçok VDE kökeni rifampin
ve gentamisine dirençlidir. Ayr›ca, siprofloksasin
ve novobiyosin kombinasyonunun VDE endokarditli tavﬂanlarda baktereminin temizlenmesinde belirgin etkinli¤e sahip oldu¤u gösterilmiﬂtir (13,22). Bir baﬂka deneysel endokardit çal›ﬂmas›nda ise vankomisin ve gentamisin kombinasyonu; orta düzey penisilin, yüksek düzey
vankomisin ve düﬂük düzey aminoglikozid dirençli E. faecium kökenlerinde baﬂar›s›z kalm›ﬂt›r
(6,22).
Penisilin ve vankomisin kombinasyonu ile sinerjistik bakteriyostatik etki gözlenmiﬂ ancak,
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mekanizmas› anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Penisilin, vankomisin ve gentamisinin üçlü kombinasyonu veya
yüksek doz penisilin ve gentamisin kombinasyonu ile aktivitenin artt›¤› bildirilmiﬂtir (22). Di¤er
bir yeni çal›ﬂmada hayvan endokardit modelinde beta-laktam ve vankomisin sinerjisi gözlenmiﬂtir. ‹ﬂin ilginç yan›, seftriakson vankomisin ve
gentamisin kombinasyonu, penisilin vankomisin
gentamisin kombinasyonuna göre baktereminin
temizlenmesinde daha etkili bulunmuﬂtur (26).
VDE infeksiyonlar›n›n tedavisinde çok say›da
yeni yaklaﬂ›mlar hayvan modellerinde denenmektedir. Beta-laktam + beta-laktam kombinasyonlar›, beta-laktam + glikopeptid ve beta-laktam + florokinolon kombinasyonlar› bunlar aras›ndad›r (13). Ancak, hiçbirinin ﬂu ana kadar anlaml› bir yarar› saptanamam›ﬂt›r. VDE’lere in vitro etkili, araﬂt›rma aﬂamas›ndaki di¤er ajanlar
aras›nda oxazolidinonlar, glisilsiklinler ve ketolidler vard›r. LY-333328 olarak bilinen semisentetik glikopeptid enterokoklara karﬂ› bakteriyostatik oldu¤u kadar bakterisid etkisi ile oldukça
iyi bir ajan olarak gözükmektedir. Tetrasiklinlere
benzeyen yeni bir grup olan glisilsiklinlerden
CL-331002 ve CL-344677 kodlu iki bileﬂik ve oksazolidinonlar grubundan eperozolid ve linezolid ile ilgili çal›ﬂmalar devam etmektedir. Glisilsiklinlerin enterokoklara in vitro etkinli¤inin oldukça iyi oldu¤u bildirilmektedir (6,22,27,28).
Ancak, tüm bu ajanlar›n VDE infeksiyonlar›n›n
tedavisindeki rolleri hakk›nda kesin olarak bir
ﬂeyler söyleyebilmek ve etkinliklerini de¤erlendirmek için erkendir.
Özellikle VanA fenotipleri baﬂta olmak üzere
VDE infeksiyonlar›n›n optimal tedavisi halen bir
soru iﬂaretidir. VanB fenotipleri için teikoplanin
seçilecek ilaç olabilir. Bakteremi, endokardit ve
ciddi infeksiyonlarda e¤er köken YDAD de¤il ise
bir aminoglikozid eklenebilir. 18-24 gram gibi
yüksek doz ampisilin, bu ajana dirençli olmayan
kökenler için ak›lc› bir yaklaﬂ›m olabilir. VDE
bakteremili nötropenik hastalarda daha düﬂük
(2 gram, her 4 saatte bir) ampisilin ile gentamisin
kombinasyonunun bakteri klirensini sa¤layamad›¤› gözlenmiﬂtir. Yüksek doz devaml› infüzyonla verilen ampisilin (20 g) veya ampisilin/sulbaktam (30 g) ile aminoglikozid kombinasyonu VDE
bakteremisinde baﬂar›yla kullan›lm›ﬂt›r. Küçük
bir retrospektif çal›ﬂmada Norris ve arkadaﬂlar›
VDE infeksiyonlu hastalarda kloramfenikolle
%57 yan›t bildirmiﬂlerdir (22).
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Bir çal›ﬂmada karaci¤er transplantl› bir hastada geliﬂen VDE bakteremisinde gentamisinle
kombine edilmiﬂ günde 20 gram ampisilin (ortalama serum düzeyi 103 mg/ L) tedavisi ile baﬂar›s›zl›k bildirilmiﬂtir (19). Ayn› çal›ﬂmada daha
sonra ampisilin yerine günde 30 gram ampisilinsulbaktam (20 g ampisiline eﬂde¤er, ortalama
serum düzeyi 130 mg/ L) uygulanm›ﬂ ve bakteremi tedavi edilmiﬂtir. Araﬂt›r›c›lar bu baﬂar›y› ampisilin-sulbaktam›n ampisiline k›yasla E. faecium’a karﬂ› az da olsa daha iyi bir aktiviteye sahip
olmas›na ba¤lam›ﬂlard›r (s›ras›yla MIK 32 mg/L,
64 mg/L). Burada bir beta-laktamaz üretimi sözkonusu de¤ildir. Asl›nda baz› kökenlerin gerçekten ampisilin-sulbaktama ampisiline oranla bir
dilüsyon daha duyarl› olduklar› bilinen bir gerçekse de bu yaklaﬂ›m›n bir yarar› olaca¤› kuﬂku
ile karﬂ›lanmaktad›r.
Kloramfenikol; ço¤ul ilaç dirençli E. faecium’un
birçok kökenine karﬂ› in vitro aktivitesi bulunan
birkaç ajandan biridir. Bu ilaç VDE infeksiyonlar›n›n tedavisinde kullan›lm›ﬂ s›n›rl› (mortalitede
azalma yok) veya orta derecede (%53 klinik yan›t) bir baﬂar› elde edilmiﬂtir (6,7). VDE’lerin bir
k›sm› tetrasiklinlere duyarl› olabilir. Doksisiklin
s›kl›kla di¤er ilaçlarla kombine olarak VDE infeksiyonlar›n›n tedavisinde kullan›lm›ﬂ, iyi sonuçlar
bildirilmekle birlikte gerçek baﬂar› oranlar›n› de¤erlendirmek güçtür. Novobiyosin ve siprofloksasin kombinasyonlar› ile çal›ﬂmalar vard›r. Ancak yüksek relaps oranlar› bildirilmiﬂtir. Günümüzde çok s›k görülen kinolon direnci nedeniyle bu tür kombinasyonlar etkisizdir. Ayr›ca, tek
baﬂ›na novobiyosin kullan›m› da çok h›zl› direnç
geliﬂimine yol açar. Nitrofurantoin birçok VDE
kökenine etkilidir. Üriner sistem infeksiyonu düﬂünüldü¤ünde alternatif bir ajan olarak düﬂünülmelidir (6,22).
Dalfopristin-quinupristin, streptograminler
grubundan bakteriyostatik etkili olan ve vankomisin dirençli E. faecium’un birçok kökenine etkili bir antibakteriyel ilaçt›r. Ancak, E. faecalis’e karﬂ› etkisizdir. Hatta; E. faecium infeksiyonu tedavisi s›ras›nda E. faecalis süperinfeksiyonu bildirilmiﬂtir. Tedaviden sonra relapsla birlikte ilac›n
M‹K de¤erlerinde yükselmeler gözlenmiﬂtir. Bununla birlikte vankomisin dirençli E. faecium’a
ba¤l› çok de¤iﬂik infeksiyonlarda çok say›da hastada belirgin baﬂar› oranlar› bildirilmiﬂtir (29).
Tedaviye; çok say›da pozitif kan kültürü olan
hastalarda in vitro duyarl›l›k sonuçlar›na göre
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baﬂlanmal›d›r. Tek bir pozitif kan kültürüne daima tereddütle bak›lmal›d›r. Tek pozitif kan kültürlü hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun derideki
VDE kolonizasyonuna ba¤l› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Çok say›da kan kültürü alma al›ﬂkanl›¤› edinilmeli ve tedavi klinik bulgulara dayand›r›lmal›d›r.
E. faecium bakteremilerinde mortalite oran› yüksektir. Ancak, bunun altta yatan hastal›klar, virülans faktörleri veya antibiyotik direncine mi ba¤l› oldu¤u konusu belirsizdir (6,22).
VDE’lerin Nozokomiyal Yay›l›m›
Klasik olarak enterokok infeksiyonlar›n›n endojen floradan köken ald›¤› düﬂünülür. Ancak,
günümüzde bu bakterilerin nozokomiyal yay›l›m
gösterdikleri de anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Moleküler epidemiyolojik teknikler kullan›larak tek bir enterokok
kökeninin yay›lmas›yla çeﬂitli salg›nlar bildirilmiﬂtir. VDE sa¤l›k personelinin ellerinde, çevrede, de¤iﬂik yüzeylerde çok uzun süre canl› kalabilmektedir. VDE salg›n› s›ras›nda epidemik köken IV pompalardan, monitörlerden, yatak baﬂ›ndaki dolap ve masalardan, tansiyon cihazlar›ndan, stetoskop gibi birçok eﬂyadan üretilebilmektedir (22).
Yukar›da sözü edilen direnç özellikleri göz
önüne al›nd›¤›nda VDE’lerin hem hasta, hem klinisyen, hem de sa¤l›k kuruluﬂu için çok önemli
bir problem oluﬂturduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. VDE
ile infekte hastalar infeksiyonla savaﬂta çok büyük olas›l›kla yenilgiye aday olan kiﬂilerdir. Günümüzde ço¤ul dirençli VDE’lere gerçekten etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ uygun bir seçenek bulunmamas› nedeniyle çabalar daha ziyade bu bakterilerin hastane ortam›nda yay›l›m›n›n engellenmesi üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Hastane infeksiyon kontrol prosedürleri ve laboratuvar deste¤i
ve personel e¤itimi bu konuda çok önemlidir.
Ancak, VDE infeksiyonlar›n›n as›l korkutucu yönü, bu bakterilerdeki vankomisin direnç determinantlar›n›n di¤er gram pozitif bakterilere,
özellikle MRSA’lara yay›l›m›n›n sözkonusu olabilece¤idir (1,6,7,22).
Nozokomiyal VDE ‹nfeksiyonlar›
ve Yay›l›m›n›n Kontrolü
VDE’lar›n nozokomiyal yay›l›m›n›n kontrolüne iliﬂkin CDC taraf›ndan yap›lan öneriler ﬂunlard›r:
a. Vankomisinin bilinçli ve ihtiyatl› kullan›m›,
b. Hastane t›bbi personelinin e¤itimi,
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c. Mikrobiyoloji laboratuvar›n›n etkin çal›ﬂmas›,
d. Eldiven giyme, el y›kama gibi infeksiyon
kontrol önlemlerin kural›na uygun ﬂekilde uygulanmas› (6).
1980’li y›llarda hastanelerde vankomisin kullan›m› belirgin ﬂekilde artma göstermiﬂtir. Yukar›da belirtildi¤i gibi, bu ilac›n kullan›m›n›n k›s›tlanmas›n›n VDE salg›nlar›n›n kontrolünde belirgin derecede etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Üçüncü
kuﬂak sefalosporinlerin ve C. difficile kolitine s›k
neden olan ajanlar›n kullan›m›n› k›s›tlayan politikalar›n da etkili oldu¤u belirtilmektedir. ‹nfeksiyon kontrol önlemlerinin çok ciddi uygulanmas›n›n VDE salg›nlar›n› önlemede çok etkili oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.
Hastada sonradan geliﬂecek bir infeksiyon
riskini, kolonize hastalara uygulanan infeksiyon
kontrol prosedürleri ile iliﬂkili hastane giderlerini ve çevredeki VDE rezervuarlar›n› azaltt›¤› düﬂüncesiyle VDE’lerin gastrointestinal kolonizasyonunun eradikasyonunun yarar› oldu¤u da öne
sürülmüﬂtür. Novobiyosin ile tetrasiklin veya
doksisiklin kombinasyonu 8 hastan›n 7’sinde
d›ﬂk›dan VDE eradikasyonunda baﬂar›s›z olmuﬂtur. Oral basitrasinle daha iyi sonuçlar al›nm›ﬂt›r.
Ancak, gastrointestinal eradikasyonun yarar›
hakk›nda kesin bir ﬂey söyleyebilmek için yeni
çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r (6,22).
D‹RENÇL‹ STAF‹LOKOK ‹NFEKS‹YONLARI
Staphylococcus aureus gerek toplum, gerekse
hastane kökenli infeksiyonlar›n en s›k rastlanan
etkenlerinden biridir (30). Gram pozitif bakterilere ba¤l› bakteremilerin en s›k etkeni olmas›n›n
yan›s›ra, deri ve yumuﬂak doku infeksiyonlar›,
cerrahi alan infeksiyonlar›, pnömoni, ampiyem,
osteomiyelit, septik artrit, endokardit gibi çok
say›da ciddi infeksiyona neden olur (31,32). Deri ve mukozalar›n normal floras›nda bulunan ve
uzun y›llar fazla ciddiye al›nmayan koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) da günümüzün en
önemli hastane infeksiyonu etkenleri aras›nda
yer almaktad›rlar. Özellikle S. epidermidis damariçi kateter, beyin-omurilik s›v›s› ﬂantlar›, ortopedik implantlar, hemodiyaliz ﬂantlar›, damar
greftleri ve protez kalp kapaklar› infeksiyonlar›n›n en önemli etkenleridir (30,33). Antibiyotiklerin klinik kullan›ma girmesinden önce ciddi stafilokokal infeksiyonlar›n prognozunun son derece kötü oldu¤u bilinmektedir. 1940 y›l›nda peni-
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silinin kullan›ma girmesiyle bu infeksiyonlar baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi edilmeye baﬂlanm›ﬂsa
da bir süre sonra ortaya ç›kan ve günümüzde hemen tüm stafilokok kökenlerinde saptanan penisilinaz üretimi; penisilinin ve hidrolize duyarl›
tüm türevlerinin (ampisilin, amoksisilin, tikarsilin, piperasilin, mezlosilin) kullan›m›n› k›s›tlam›ﬂt›r. Penisilinaz üretimi ilk kez 1944 y›l›nda
saptanm›ﬂ ve bu tür kökenlerin hastane ortam›ndaki s›kl›¤› iki y›l gibi k›sa bir süre içinde %60’a
yükselmiﬂtir. 1960 y›l›ndan itibaren klinik kullan›ma giren oksasilin, nafsilin, kloksasilin, dikloksasilin ve metisilin gibi penisilinazla hidrolize
dirençli ajanlarla penisilinaz sorunu çözümlenmiﬂ ise de bir y›l sonra metisiline dirençli S. aureus (MRSA) kökenleri ortaya ç›km›ﬂ ve giderek
yay›lm›ﬂt›r (30).
Metisilin direncinin yay›l›m›, ilk ortaya ç›kt›¤›
1960 y›l›ndan sonra nispeten yavaﬂ olmuﬂtur.
Ancak, 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›nda, büyük olas›l›kla sefalosporinlerin o y›llarda yayg›n kullan›lmaya baﬂlanmas›na ba¤l› olarak çok h›zlanm›ﬂt›r. Günümüzde MRSA ve metisiline dirençli
S. epidermidis (MRSE) kökenlerinin görülme s›kl›¤›
çok artm›ﬂ olmakla beraber ülkelere, bölgelere
ve hastanelere, hatta ayn› hastane içinde de¤iﬂik
servislere göre büyük farkl›l›klar gösterdi¤i bilinmektedir. Örne¤in; Danimarka’da %0.1 olan metisilin direnç oran›, Japonya’da %60’lara kadar ç›kabilmektedir. ABD’de eyaletler aras›nda %5 ile
%40 aras›nda de¤iﬂmektedir (31-34). Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nde Kalp Damar Cerrahisi ve
Nöroﬂirürji Klinikleri’nde metisilin direnci %80’in
üzerindedir (35). Hastane kökenlerindeki metisilin direnci, toplumdan soyutlanan kökenlere
oranla belirgin olarak fazlad›r. Metisiline dirençli kökenlerin birçok farkl› gruptan antibiyotiklere
de dirençli olmalar› di¤er bir önemli özellikleridir. Çünkü; metisiline dirençli kökenlerin neden
oldu¤u infeksiyonlarda hiçbir beta-laktam antibiyotik kesinlikle kullan›lamad›¤› gibi, genellikle
di¤er gruptan antibiyotikler de etkisiz kalmaktad›r (34,36). Bu nedenle metisiline dirençli stafilokoklar›n neden oldu¤u ciddi infeksiyonlar›n
tedavisinde vankomisin y›llard›r ilk ve tek seçenek olarak kalm›ﬂt›r (30,36,37). Daha sonra klinik
kullan›ma giren teikoplanin bir di¤er glikopeptid olarak bu alandaki yerini alm›ﬂt›r (37,38). K›rk
y›l› aﬂk›n bir zamand›r kullan›mda olmas›na ra¤men stafilokoklarda çok yak›n zamana kadar vankomisin direncinin görülmemesi ilginçtir. Bunda
yan etkileri ve fiyat› nedeniyle kullan›m›n›n geç217
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miﬂ y›llarda nispeten k›s›tl› olmas›n›n da rolü
olabilir. Ancak, son y›llarda glikopeptid kullan›m›n›n belirgin ﬂekilde artt›¤› çok iyi bilinmektedir. Çünkü, metisilin dirençli stafilokoklar ve
bunlar›n neden oldu¤u infeksiyonlar belirgin derecede artm›ﬂt›r. Ayr›ca, di¤er antibiyotiklere dirençli enterokok ve Corynebacterium infeksiyonlar›n›n giderek artmas›, baz› penisiline dirençli
pnömokok infeksiyonlar›nda ve Clostridium difficile
enterokolitinde daha s›k kullan›l›r olmas› yayg›n
vankomisin kullan›m›n›n di¤er nedenleridir.
Yayg›n kullan›m glikopeptid direncinin ortaya
ç›kmas›ndaki en önemli faktör olmuﬂtur. Asl›nda
vankomisine karﬂ› duyarl›l›k azalmas› ilk olarak,
daha az virülan oldu¤u düﬂünülen KNS’larda bildirilmiﬂtir (30,33). Artm›ﬂ M‹K de¤erleri S. haemolyticus ve S. epidermidis’te gösterilmiﬂtir. Halbuki, S. aureus’un enterokoklardan daha virülan, kolonize personel arac›l›¤› ile hastane ortam›nda
kolayca yay›labilen, olumsuz çevre koﬂullar›na
adapte olabilme ve hemen tüm yeni antibiyotiklere kolayca direnç geliﬂtirme yetene¤inde olan
bir bakteri olmas› nedeniyle glikopeptid direncinin daha sonra geliﬂmesi ilginçtir. Nitekim,
1997 y›l›nda önce Hiramatsu ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Japonya’dan, daha sonra CDC taraf›ndan
ABD’de vankomisine duyarl›l›¤› azalm›ﬂ (M‹K = 8
mg/L) ilk S. aureus kökenleri bildirilmiﬂtir (2,4).
Bu kökenler vankomisin-intermediate S. aureus
(VISA) olarak adland›r›lm›ﬂlard›r (30).
Stafilokoklarda Glikopeptid Direncinin
Mekanizmas›
Stafilokoklardaki glikopeptid direncinin mekanizmas› tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ancak,
VDE’lerdeki glikopeptid direncinden farkl› bir
mekanizma ile oluﬂtu¤u bilinmektedir. Günümüze de¤in az say›da bildirilen glikopeptid dirençli klinik izolatlarda baz› biyokimyasal ve fenotipik de¤iﬂiklikler dikkati çekmektedir.
a. Moleküler a¤›rl›¤› 35, 37 veya 39 kDa olan
bir veya birkaç yeni proteinin aﬂ›r› üretimi,
b. PBP2’de modifikasyonlar (yüksek molekül
a¤›rl›kl› PBP),
c. Peptidoglikan tabakas›n›n çapraz peptid
ba¤lar›nda yap›sal de¤iﬂiklikler,
d. Koagülaz aktivitesinde azalma,
e. Lizostafin duyarl›l›¤›nda azalma,
f. Hücre duvar› kal›nl›¤›n›n ve hücre çap›n›n
artmas› (30).
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VDE’larda bir D-laktat ﬂeklinde sonlanan bir
depsipeptid peptidoglikan prekürsöru sentezlendi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu prekürsörler glikopeptidlere karﬂ› çok düﬂük afinite gösterirler ama
peptidoglikan sentezi için bir substrat görevi görürler. Van H; böyle dirençli enterokoklarda Dlaktat üretiminden sorumlu plazmid taraf›ndan
kodlanan bir enzimdir. Bu nedenle, laboratuvarda elde edilmiﬂ glikopeptide dirençli bir S. aureus izolat›nda D-laktat dehidrogenaz (D-LDH) enziminde (yap› ve iﬂlev aç›s›ndan Van H’ye benzeyen bir enzim) bir art›ﬂ saptand›¤›ndan S. aureus’daki glikopeptid direncinin D-laktat terminali
bulunan öncü maddenin yap›m›na ba¤l› olarak
geliﬂti¤i öne sürülmüﬂtür. Bununla beraber DLDH’› kodlayan enzimin inaktivasyonu, bunun
glikopeptid direnci için gerekli olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Dahas›, HPLC analizleri göstermiﬂtir ki;
D-LDH aﬂ›r› üretimine ra¤men D-laktat prekürsorü içermeyen dirençli kökenler de vard›r. Bir
vankomisin-dirençli S. haemolyticus kökeninde az
miktarda D-laktat peptidoglikan prekürsorü saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle S. haemolyticus’daki vankomisin direncinde bu prekürsörlerin bir rolü olup
olmad›¤› bilinmemektedir (18,30).
Son zamanlarda birçok laboratuvar kökenli
vankomisin dirençli S. aureus mutantlar›nda bunlar›n duyarl› ebeveynleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda PBP2 üretiminin artt›¤› saptanm›ﬂ ve artm›ﬂ
PBP2 üretiminin glikopeptid direnci için bir neden olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Çünkü PBP2 ve
vankomisin; peptidoglikan prekürsorünün Dala-D-ala terminal ucu için yar›ﬂacaklard›r. Japonya’da saptanan vankomisine düﬂük düzeyde
direnç gösteren bir klinik S. aureus izolat›nda da
benzer ﬂekilde artm›ﬂ PBP2 üretiminin saptanmas› bu görüﬂü desteklemektedir. Bu gözlemler
vankomisine düﬂük düzeyde dirençli klinikten
soyutlanm›ﬂ S. aureus kökenlerinin laboratuvarda
elde edilmiﬂ dirençli mutantlarla benzer fenotipe sahip olduklar›n› düﬂündürmektedir (30).
Son zamanlarda vankomisin dirençli laboratuvar kökenlerinde PBP2 üretiminde art›ﬂ›n yan›s›ra otolitik aktivitede azalma saptanm›ﬂt›r. Azalm›ﬂ otolitik aktivitenin vankomisine dirençli klinik izolatlarda da görülüp görülmeyece¤i daha
ilerideki çal›ﬂmalarla aç›¤a ç›kacakt›r.
Tedavi
Metisiline duyarl› kökenlerin neden oldu¤u
infeksiyonlar›n tedavisinde penisilinaza dirençli
penisilinler hala ilk seçenek ilaçlard›r (30,31,36).
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Sefalotin ve sefazolin gibi birinci kuﬂak sefalosporinler ise iyi birer alternatiftirler. Ampisilin,
amoksisilin ve piperasilin gibi beta-laktamlar›n
s›ras›yla sulbaktam, klavulanik asit ve tazobaktam gibi beta-laktamaz inhibitörleri ile kombinasyonlar›n›n da metisiline duyarl› stafilokok infeksiyonlar›n›n tedavisinde yararl› olduklar› kan›tlanm›ﬂt›r (30). Metisiline duyarl› stafilokoklara
ba¤l› endokarditli hastalarda beta-laktamlara
oranla vankomisin alan hastalarda ateﬂ ve bakteremilerin daha uzun süreli oldu¤u ve beta-laktamlara oranla belirgin tedavi baﬂar›s›zl›klar›
saptand›¤› bilinmektedir. Vankomisin in vitro
olarak nafsiline oranla daha yavaﬂ bir öldürme
h›z›na sahiptir ve tavﬂanlardaki deneysel metisilin duyarl› stafilokoklara ba¤l› subkütanöz apselerin tedavisinde nafsilin ve sefazoline göre etkinli¤i daha azd›r (40). Bu nedenle, metisiline
duyarl› stafilokoklar›n tedavisinde glikopeptidler rutin olarak kullan›lmamal›d›rlar. Ayr›ca, glikopeptidler pahal› ve özellikle vankomisin toksik bir ilaçt›r. Ayr›ca S. aureus’da son zamanlarda
saptanan duyarl›l›k azalmas› nedeniyle s›k kullan›m›n direnç geliﬂimini h›zland›rmas› kaç›n›lmazd›r.
Metisiline dirençli stafilolokok infeksiyonlar›n›n tedavisinde alt›n standart glikopeptidlerdir
(34). TMP-SMX’de bu tür MRSA infeksiyonlar›n›n
tedavisinde kullan›lm›ﬂt›r. Ancak, damar içi ilaç
kullananlar›n stafilokokal infeksiyonlar›n›n tedavisinde vankomisin bu ajanlara oranla belirgin
olarak etkili ve güvenli bulunmuﬂtur. Üstelik
TMP-SMX direnci bölgesel farkl›l›klar gösterir.
Bu nedenle ciddi MRSA infeksiyonlar›nda glikopeptidler tercih edilmelidir (30). Baﬂlang›çtaki in
vitro çal›ﬂmalar de¤iﬂik florokinolonlar›n
MRSA’lara karﬂ› oldukça etkin oldu¤unu göstermesine karﬂ›n h›zl› direnç geliﬂimi bu ilaçlar›n
kullan›m›n› ve yarar›n› belirgin olarak k›s›tlam›ﬂt›r.
Son zamanlarda sentetik bir glikopeptidin
(LY-333328) MRSA ve vankomisin dirençli E. faecium’a (VDEF) etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. ‹n vitro çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre bu ilaç metisilin
dirençli stafilokoklara vankomisinden daha etkili görünmektedir. Bu ilaç gentamisin veya rifampisinle birlikte MRSA, MRSE ve VDEF kökenlerine sinerjistik etkilidir. Vankomisin dirençli S. aureus’a karﬂ› etkinli¤i ise s›n›rl›d›r (28).
Stafilokoksik oldu¤u düﬂünülen bir infeksiyonun empirik tedavisi için antimikrobiyal ilaç se-
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çimi stafilokoklardaki bölgesel metisilin direnç
oran›n› yans›tmal›d›r. Metisilin direncinin muhtemelen yüksek oldu¤u klinik ortam›nda glikopeptidler empirik tedavide seçilecek ilaç olmal›d›r. Di¤er durumlarda penisilinaza dirençli bir
penisilin yeterli olacakt›r (30,34).
Stafilokok infeksiyonlar›nda kombinasyon tedavisi tart›ﬂmal› ve netleﬂmemiﬂ bir konu olma
özelli¤ini sürdürmektedir. Farkl› teknikler ve kriterler kombinasyon rejimleriyle ilgili in vitro çal›ﬂmalar›n sa¤l›kl› sonuçlar vermesini engellemektedir. Dahas›, hasta popülasyonlar›ndaki,
kökenler aras›ndaki ve infeksiyonlar›n lokalizasyonlar› aras›ndaki farkl›l›klar klinik çal›ﬂma sonuçlar›n›n yorumlanmas›n› ve de¤erlendirilmesini zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu nedenle ciddi stafilokok infeksiyonlar›n›n kombine tedavisiyle ilgili
fazla çal›ﬂma yoktur (34). MRSA infeksiyonlar›n›n
kombine tedavisinde vankomisine rifampisin,
aminoglikozid veya fusidik asit eklenerek yap›lan çal›ﬂmalar vard›r. Yaln›z vankomisin kullan›larak yan›t al›namayan olgularda rifampisinle
kombinasyonun baﬂar›l› oldu¤u bulunmuﬂtur.
Ancak, MRSA endokarditinde vankomisin ve rifampisinin kombine kullan›m›nda tedavi baﬂar›s›zl›¤› ve yavaﬂ klinik yan›t bildirilmiﬂtir. Uygun
antimikrobiyal tedaviye ra¤men yenido¤anlarda
stafilokoksik bakteremilerde persistans saptanmas› bu kombinasyonun baﬂar›s›zl›¤›na di¤er bir
örnektir (30). Vankomisin ve aminoglikozid kombinasyonunun birçok MRSA kökenine sinerjik etkisi oldu¤u gösterilmiﬂtir. Vankomisin ve aminoglikozid kombinasyonuna (metisiline dirençli
kökenlerde) veya metisilin ve aminoglikozid
kombinasyonuna (metisiline duyarl› kökenlerde) intravenöz rifampisin eklenmesi ile 24 saat
içinde 10 yenido¤andan 8’inin bakteremisinin
temizlendi¤i bildirilmiﬂtir (30).
Fusidik asit metisiline duyarl› veya dirençli
stafilokoklar›n neden oldu¤u infeksiyonlarda
kullan›labilir. Ancak, S. aureus kökenlerinde az
say›da da olsa dirençli mutantlar bulunabildi¤inden tek baﬂ›na kullan›lmamas› önerilmektedir.
S. aureus’a ba¤l› bakteremilerde flukloksasilin ve
fusidik asit kombinasyonunun relaps riskini çok
azaltt›¤› bildirilmiﬂtir (41).
Vankomisin dirençli ve metisilin dirençli S.
aureus’un neden oldu¤u infeksiyonlar›n optimal
tedavisini saptayabilmek için daha ileri çal›ﬂmalara ve deneyimlere gereksinim vard›r. Böyle dirençli bir kökenin neden oldu¤u bakteremili sa-
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dece tek bir hasta Japonya’da ampisilin/sulbaktam ve arbekasin kombinasyonu ile baﬂar›l› bir
ﬂekilde tedavi edilmiﬂtir (30).
Plazmid ve transpozonlar› üzerinde çok say›da direnç genleri taﬂ›mas›na ra¤men metisiline
duyarl› stafilokoklar›n non beta-laktam antibiyotiklere karﬂ› direnç oranlar›nda çok küçük de¤iﬂiklikler olmas› ilginçtir. Ancak, ayn› durum metisiline dirençli stafilokoklar için sözkonusu de¤ildir. Bir çal›ﬂmada 2 y›ll›k bir periyod sonunda
metisiline duyarl› izolatlarda non beta-laktam
antibiyotiklere karﬂ› çok küçük oranlarda direnç
oranlar› art›ﬂ› saptan›rken ayn› süre içinde metisiline dirençli kökenlerde kinolonlara, klindamisin, eritromisin TMP-SMX ve gentamisine karﬂ›
çok belirgin direnç art›ﬂ› saptanm›ﬂ ve üstelik çal›ﬂma sonunda klindamisin, eritromisin ve trimetoprime karﬂ› direncin hemen hemen üniversal
oldu¤u, kökenlerin ço¤unun gentamisin ve kinolonlara dirençli oldu¤u belirlenmiﬂtir (30).
Beta-laktam d›ﬂ› birçok antibiyoti¤e karﬂ› direnç oranlar› co¤rafik olarak farkl›l›klar gösterir
ve belli direnç göstergelerini taﬂ›yan epidemik
kökenlerin varl›¤›n› geçici olarak yans›tabilir. Genellikle KNS’lerdeki direnç düzeyleri S. aureus’dan yüksektir. Chicago Üniversite Hastanesi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada 1996-1997 y›llar›
aras›nda bir y›ll›k dönemde soyutlanan tüm S.
aureus kökenlerinde eritromisin, klindamisin,
TMP-SMX ve siprofloksasin direnç oranlar› s›ras›yla %51, %36, %13 ve %43 iken S. epidermidis kökenlerinde bu oranlar s›ras›yla %80, %59, %53 ve
%56 olarak bulunmuﬂtur (30).
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