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SUMMARY
Vancomycin-Resistant Enterococci Infection in Izmir Ataturk Training and Research Hospital
Enterococci have emerged as important nosocomial
pathogens during the past decade. They are the second
most common cause of nosocomial infections in the Uni-
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ted States. Recently numerous reports have been published in our country. Enterococci are also important microorganisms owing to multiple resistances to antimicrobial agents, including vancomycin. Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) was first isolated from acute

ÖZET

lenfoblastic leukemia patient in haematology clinic of our

Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) son 10 y›ld›r

hospital in 2005. One case with VRE bacteremia and 12

hastane infeksiyonlar›n›n önemli bir etkeni olarak karﬂ›-

cases with VRE colonisation were detected and precau-

m›za ç›kmaktad›r. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde

tions for inhibition of spread of VRE were taken by infec-

en yayg›n ikinci nozokomiyal patojendir. Ülkemizde de

tion control committee. In this paper a case with VRE in-

son zamanlarda çok say›da olgu yay›nlanm›ﬂt›r. Entero-

fection in hematology clinic of our hospital and the fol-

koklar vankomisin dahil olmak üzere çoklu antibiyotik

lowing precautions were discussed.

dirençleri nedeniyle de önemli mikroorganizmalard›r.
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Hastanemizde ilk VRE (Enterococcus faecium) Mart
2005 tarihinde hematoloji klini¤inde akut lenfoblastik lösemi tan›s›yla izlenen hastada saptanm›ﬂt›r. Bir VRE kan
dolaﬂ›m› infeksiyonu ve 12 kolonize hastayla s›n›rl› VRE
epidemisinde, Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan VRE yay›l›m›n›n kontrolüne yönelik gerekli önlemler al›nm›ﬂt›r. Bu yaz›da hastanemizde hematoloji klini¤inde saptanan ilk VRE infeksiyonu ve sonras›nda al›nan önlemler ele al›nm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Vankomisin, Enterokok, Direnç.
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Enterokoklar gastrointestinal sistem (G‹S)
floras› üyesi olup, insanda infeksiyon oluﬂturma
potansiyeli düﬂük avirülan bakteriler olarak tan›mlanm›ﬂt›r (1). 1980’li y›llar›n sonlar›nda ‹ngiltere ve Fransa’da bildirilmesinden sonra, baﬂta
Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) olmak üzere
tüm dünyada vankomisine dirençli enterokoklar
(VRE)’la geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlar›n
oran›nda önemli art›ﬂlar kaydedilmiﬂtir (2,3). Enterokoklar nozokomiyal bakteremilerde üçüncü,
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üriner sistem infeksiyonu (ÜS‹) ve yara infeksiyonlar›nda ikinci s›kl›kta saptanan etkenlerdir.
‹nsan infeksiyonlar›n›n yaklaﬂ›k %80’inde Enterococcus faecalis, %20’sinde Enterococcus faecium izole
edilmektedir (4).
Enterokoklar›n hastane ortam›nda kolayl›kla
yaﬂayabilen mikroorganizmalar olmalar›n›n en
önemli nedeni, s›k kullan›lan birçok antibiyoti¤e
karﬂ› intrensek direnç taﬂ›malar› ve kullan›mda
bulunan tüm antibiyotiklere karﬂ› direnç geliﬂtirebilme özelli¤ine sahip olmalar›d›r (5). Son 20
y›ld›r ço¤ul ilaç dirençli enterokoklar ile kolonizasyon ve infeksiyon ortaya ç›k›ﬂ›na tan›k olunmuﬂtur. Yüksek seviyede aminoglikozid direnci
ve beta-laktamaz üretimine ba¤l› penisilin direnci ortaya ç›km›ﬂt›r (3).
Ülkemizde ilk VRE izolasyonu, Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde olmuﬂtur.
‹zole edilen E. faecium’un vankomisin minimum
inhibitör konsantrasyonu (M‹K): 256 µg/mL, teikoplanin M‹K: 64 µg/mL olarak bildirilmiﬂtir (6).
Daha sonra ülkemizden birçok merkez VRE bildiriminde bulunmuﬂtur (7-12).
Bu yaz›da, hastanemiz hematoloji klini¤inde
saptanan VRE infeksiyonu ve sonras›nda al›nan
önlemler ele al›nm›ﬂt›r.
OLGU
Yirmi sekiz yaﬂ›nda kad›n hasta Mart 2005 tarihinde halsizlik, solukluk, purpurik cilt döküntüleri, sa¤ kulakta a¤r› ve genel durum bozuklu¤u
ile hematoloji klini¤ine yat›r›ld›. Hastaya Ph (+)
akut lenfoblastik lösemi FAB L2 tan›s› konularak
remisyon indüksiyon tedavisi olarak Hiper CVAD
A (siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, deksametazon) baﬂland›. Sa¤ kulakta perfore otitis media saptanan ve kulak al›nt› kültüründe Pseudomonas aeruginosa üreyen hastaya siprofloksasin damla 3 x 3 ve amoksisilin-klavulanik asit 2 x 1 g/gün
baﬂland›. Kemoterapinin beﬂinci gününde febril
nötropeni ata¤› geliﬂmesi üzerine kulland›¤› topikal ve sistemik antibiyotikler kesilerek imipenem/amikasin baﬂland›. Ateﬂi kontrol alt›na al›namayan ve üçüncü derece mukoziti olan hastaya üçüncü gün teikoplanin ve beﬂinci gün 3 mg/kg
lipozomal amfoterisin B eklendi. Tedavinin 17.
gününde ateﬂ ve derin nötropenisi devam eden
hastada kan kültüründe E. faecium (BBL Crystal,
ABD) izole edildi. Yap›lan kültür antibiyogram›nda (disk difüzyon yöntemiyle) kloramfenikol ve
tetrasikline duyarl›; ampisilin, vankomisin, teHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 3
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ikoplanin, gentamisin, streptomisin ve levofloksasine dirençli saptand›. Etkenin E-test ile saptanan M‹K de¤erleri vankomisin için > 256 µg/mL,
teikoplanin için > 256 µg/mL olarak bulundu.
Hastan›n al›nan rektal sürüntüsünde de VRE üredi. Amfoterisin B d›ﬂ›nda kulland›¤› antibiyotikleri kesilerek o tarihte ülkemizde linezolid olmad›¤› için sinerjistik etki nedeniyle yüksek doz ampisilin/gentamisin ve doksisiklin 200 mg/gün baﬂland›. Bu tedavinin ikinci gününde ateﬂ yan›t›
al›nd› ve 10. günde hasta nötropeniden ç›kt›. Birinci tam remisyona girdi¤i belirlenen hastada tedavi 10 güne tamamlanarak kesildi. Hastan›n di¤er kan kültürlerinde üreme saptanmad›. Yedinci
ve 14. günde al›nan kontrol rektal sürüntü örneklerinde VRE izole edilmedi.
TARTIﬁMA
Nozokomiyal infeksiyon etkenleri aras›nda
önemi gittikçe artan enterokoklar son y›llarda
vankomisine dirençli suﬂlar›n izole edilmesiyle
daha önemli hale gelmiﬂtir. VRE’ler salg›n yapmalar›, çoklu direnç paternleri olmalar› nedeniyle dikkat edilmesi gerekli mikroorganizmalard›r.
Enterokoklar normal G‹S ve kad›n genital sistem floras›n›n bir eleman› olduklar› için enterokokal infeksiyonlar›n ço¤unun hastan›n endojen
floras›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Ancak VRE dahil tüm enterokoklar›n hastadan hastaya transferinin do¤rudan veya dolayl› olarak
kontamine eller, kontamine yüzeyler ya da t›bbi
cihazlar yoluyla olmas› da mümkündür (5). Bu
nedenle yüzey temizli¤i ve el y›kama al›ﬂkanl›¤›n›n edinilmesi çok önemlidir.
VRE izolasyonu yap›lan hastalar›n ço¤unda
mikroorganizma infeksiyonlar›ndan çok VRE ile
kolonizasyon söz konusudur (13). Hastanemizde,
VRE’nin, ayr›nt›lar› yukar›da sunulan ilk olguda
saptanmas›ndan sonra hematoloji servisinde tüm
hastalardan rektal sürüntü örnekleri haftada bir,
daha sonra ayda bir kez al›narak izlenmektedir.
Toplam 24 rektal sürüntü örne¤inden 12 hastada
VRE kolonizasyonu saptanm›ﬂ, kan kültürlerinde
VRE üreyen bir hastada ise kan dolaﬂ›m infeksiyonu nedeni oldu¤u düﬂünülmüﬂtür. Bir VRE kan
dolaﬂ›m infeksiyonu ve 12 kolonize hasta saptand›¤›nda Hastane ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”a ba¤l› “Hospital Infection Control
Practices Advisory Committee (HICPAC)”nin VRE
yay›l›m›n›n kontrolüne yönelik önerileri do¤rultusunda önlemler al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r (14).
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VRE infeksiyonlu hasta ayr› bir odaya al›narak
izolasyonu sa¤lanm›ﬂ, hastan›n bulundu¤u odaya giriﬂ ve ç›k›ﬂlar k›s›tlanm›ﬂt›r. Odaya giriﬂte
maske, nonsteril eldiven, önlük kullan›m› zorunlulu¤u getirilmiﬂ, eldiven ve önlü¤ün hasta odas›n› terk etmeden önce ç›kar›lmas› ve sonras›nda
ellerin antiseptikle y›kanmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu
hasta için kullan›lan stetoskop, tansiyon aleti,
termometre gibi aletler oda d›ﬂ›na ç›kar›lmam›ﬂ,
bu bölümün dezenfeksiyon iﬂlemleri sodyum hipoklorit çözeltisiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu klinikten baﬂka kliniklere hasta transferi engellenmiﬂtir. Hastanemizde, VRE saptanan olgudan
sonra, periyodik VRE sürveyans›n›n hematoloji
servisi, tüm yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ) ve hemodiyaliz ünitesindeki tüm hastalarda ayl›k rektal sürüntü örnekleri al›narak takip edilmesine
karar verilmiﬂtir.
VRE kolonizasyonu/infeksiyonunun baz› hasta gruplar›nda daha s›k rastland›¤› saptanm›ﬂ ve
VRE riski tan›mlamalar› yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Uzun süreli antibiyotik (vankomisin, sefalosporin ve antianaerop ajanlar) kullan›m›, nötropeni
varl›¤›, hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›,
YBÜ’lerde hospitalizasyon, belirlenmiﬂ risk faktörleridir. Hematoloji-onkoloji servisinde yatan
hastalar da risk grubu içinde yer almaktad›r (15).
Antibiyotik kullan›m›n›n farkl› gruplar aras›nda
çoklu dirençli VRE suﬂlar›n›n ortaya ç›kmas›na
neden oldu¤u da ortaya konmuﬂtur (16). Bizim
olgular›m›zda da ALL ve AML gibi hematolojik
malignite bulundu¤undan infeksiyon ve/veya
kolonizasyon geliﬂmesi aç›s›ndan risk söz
konusudur. ‹zole edilen suﬂ çoklu dirençli bir
suﬂtur.
Hastan›n tedavisinde; izole edilen enterokokun tetrasikline duyarl› olmas› nedeniyle tetrasiklin, gentamisin, ampisilin kombinasyonu
kullan›lm›ﬂt›r. Bu tedaviyle ateﬂi düﬂen ve genel durumu düzelen hastan›n kontrol kan kültürleri ve rektal sürüntü örneklerinde üreme olmam›ﬂt›r.
VRE ile kolonizasyonun çok uzun süre devam
edebilece¤i bilinmektedir. Bu nedenle VRE pozitifli¤i saptanan hastalar›n hastane kay›tlar›na
bu yönde bir uyar›n›n eklenmesinin, VRE yay›l›m›n›n önlenmesinde önemli oldu¤u bildirilmektedir (17). Bu nedenle kolonizasyonu olan hastalar taburcu edildiklerinde bu bilgi dosyalar›na
iﬂlenmiﬂtir. Tekrar yat›ﬂlar›nda bu bilgi göz önüne al›narak hasta izolasyonu sa¤lanm›ﬂt›r.
180

Enterokoklarda vankomisin direncinin yay›l›m›n›n önlenmesinde HICPAC önerileri: Vankomisin ve di¤er glikopeptidlerin rasyonel kullan›m›, hastane personelinin e¤itimi, mikrobiyoloji
laboratuvar›nda dirençli suﬂlar›n saptanmas› ve
hastanede etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin
uygulanmas› ﬂeklinde belirtilmiﬂtir (17). Hastanemiz ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf›ndan
personel e¤itimi yap›l›p, kültürlerin al›nmas›
sa¤lanm›ﬂt›r.
Sonuç olarak; VRE tan›s›nda klinik mikrobiyoloji laboratuvarlar›na büyük bir sorumluluk düﬂmektedir. Mikroorganizmay› tespit ettiklerinde
mutlaka klinisyeni bilgilendirmelidirler. Özellikle
riskli hasta grubunun yatt›¤› ünitelerdeki klinisyenlere bilgi verilmelidir. Ayr›ca, ‹nfeksiyon Kontrol Komitesi ile iﬂ birli¤i yap›larak yay›l›m› engelleyecek önlemlerin al›nmas›na arac› olunmal›d›r.
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