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GENEL GENEL ÖÖZELLZELLİİKLERKLER

• Genetik olarak
Vagococcus, Tetragenococcus
Fenotipik olarak 
Streptococcus , Lactococcus ile benzerlik gösterir.

• Katı by. de kokobasiller,
Tiyoglukolatlı by. de ovoid veya zincirler halinde 
görülebilir. 



• Fakültatif anaerob,
• 10-45 OC’da ürer,
• %6.5 NaCl varlığında üreyebilir,
• bile esculin pozitif,
• bazıları motil,
• çoğu PYR pozitif,
• tümü LAP pozitif,
• bazı E. faecalis suşları psödokatalaz

oluşturur. 
• fermentatif, gaz oluşturmaz,
• çoğu Lancefield grup D antijeni ile 

aglütinasyon verir.



%6.5 NaCl besiyerinde üreme; sarı +, pembe –



Bile esculin besiyerinde üreme; siyah +





•• triptikaztriptikaz soya+%5 koyun kanlsoya+%5 koyun kanlıı agaragar, , 
beyin kalp beyin kalp infinfüüzyonzyon+%5 koyun kanl+%5 koyun kanlıı agaragar
vb. vb. byby.de .de üüreyebilir. reyebilir. 

•• selektifselektif byby. i. iççin safrain safra--eskesküülinlin, , nalidiksiknalidiksik
asit, asit, sefalotinsefalotin, , kolistinkolistin, , NaNa--azidazid, , kanamisinkanamisin, , 
aztreonamaztreonam, , amfoterisinamfoterisin ilave edilebilirilave edilebilir..

•• mannitolmannitol ve ve sorbozdansorbozdan asit yapasit yapıımmıı ve ve 
arjininarjinin hidrolizi testlerine ghidrolizi testlerine gööre 5 fizyolojik re 5 fizyolojik 
ttüür grubuna ayrr grubuna ayrııllıır.r.



TanTanııda ticari yda ticari yööntemlerntemler
•• ApiApi 20S20S
•• ApiApi RapidRapid ID 32 ID 32 strepstrep ((biobio MerieuxMerieux))
•• CrystalCrystal gram pozitif (BD)gram pozitif (BD)
•• VitekVitek sisteminin gram pozitif tansisteminin gram pozitif tanıımlama mlama 

kartkartıı ((biobio MerieuxMerieux))
•• MicroscanMicroscan WalkawayWalkaway SystemSystem Gram pozitif Gram pozitif 

tantanıımlama paneli (mlama paneli (DadeDade MicroscanMicroscan))



TanTanııda Molekda Moleküüler Yler Yööntemlerntemler

•• DNADNA--DNA DNA hibridizasyonhibridizasyon, , 
•• SodyumSodyum--dodesildodesil ssüülfatlfat--poliakrilamidpoliakrilamid jel jel 

elektroforezielektroforezi (SDS(SDS--PAGE)PAGE)
•• TTüüm hm hüücre protein profili (WCP)cre protein profili (WCP)
•• RandomizeRandomize amplifiyeamplifiye polimorfikpolimorfik DNA analiziDNA analizi
•• 16 S 16 S rRNArRNA geninin sekans analizigeninin sekans analizi
•• DD--ala, Dala, D--ala ala ligazlarligazlarıınnıınn ve ve vankomisinvankomisin direndirençç

genlerinin genlerinin amplifikasyonuamplifikasyonu
•• EnterococcusEnterococcus protein A genlerinin veya E. protein A genlerinin veya E. 

faecalisfaecalis kollagenkollagen adezinadezin geninin geninin problanmasproblanmasıı vb.vb.



SalgSalgıın n susuşşlarlarıındanda

•• KromozomalKromozomal DNA DNA restriksiyonrestriksiyon
endonendonüükleazkleaz profillerinin profillerinin pulsedpulsed fieldfield jel jel 
elektroforezielektroforezi (PFGE) ile tayini (PFGE) ile tayini 

•• MLSTMLST
•• RibotiplendirmeRibotiplendirme
•• RAPDNA PCR RAPDNA PCR 
•• PCR PCR üürrüünlerinin nlerinin sekanslanmassekanslanmasıı
•• PCR  PCR  üürrüünlerinin nlerinin restriksiyonrestriksiyon fragman fragman 

uzunluk uzunluk polimorfizmpolimorfizm analizleri vb. kullananalizleri vb. kullanııllıır.r.



AntimikrobiyalAntimikrobiyal duyarlduyarlııllııkk

İİntrinsikntrinsik direndirençç:    :    sefalosporinlersefalosporinler
aminoglikozidleraminoglikozidler (d(düüşşüük dk düüzey)zey)
linkozamidlerlinkozamidler

KazanKazanıılmlmışış direndirençç: : ampisilinampisilin ((››%80 %80 E. E. faeciumfaecium))
aminoglikozidleraminoglikozidler (y(yüüksek dksek düüzey)zey)
makrolidlermakrolidler
tetrasiklinlertetrasiklinler
kloramfenikolkloramfenikol
tmptmp--sxtsxt
glikopeptidlerglikopeptidler ((vanvan--genleri)genleri)
florokinolonlarflorokinolonlar ((parCparC mutasyonu)mutasyonu)



AntimikrobiyalAntimikrobiyal duyarlduyarlııllııkk

Disk difDisk difüüzyonzyon
--BesiyeriBesiyeri:: MuellerMueller--HintonHinton agaragar
--İİnokulumnokulum:: ÜÜreme yreme yööntemi veya dontemi veya doğğrudan rudan 
0.5 0.5 McFarlandMcFarland standardstandardıına ena eşşdedeğğer koloni er koloni 
ssüüspansiyonuspansiyonu
--İİnknküübasyonbasyon:: 3535OOCC’’de normal atmosferde, de normal atmosferde, 
1616--18 saat; 18 saat; vankomisinvankomisin iiççin 24 saatin 24 saat



•• VankomisinVankomisin test edilirken; test edilirken; 
--24 saat 24 saat inkinküübasyonbasyon
--ışıışık k öönnüünde incelemende inceleme

•• inhibisyoninhibisyon zonuzonu iiççindeki her indeki her ççeeşşitit
üüremereme
ince yayince yayıılmalma
varlvarlığıığı direndirençç ggööstergesidir. stergesidir. 



MikrodilMikrodilüüsyonsyon::

--BesiyeriBesiyeri::
SSııvvıı dildilüüsyonsyon: katyon ayarl: katyon ayarlıı MuellerMueller--HintonHinton
buyyonbuyyon

AgarAgar dildilüüsyonsyon: : MuellerMueller--HintonHinton agaragar
--İİnokulumnokulum:: ÜÜreme yreme yööntemi veya dontemi veya doğğrudan 0.5 rudan 0.5 

McFarlandMcFarland standardstandardıına ena eşşdedeğğer koloni er koloni 
ssüüspansiyonuspansiyonu

--İİnknküübasyonbasyon:: 3535OOCC’’de normal atmosferde, 16de normal atmosferde, 16--18 18 
saat; saat; vankomisinvankomisin iiççin 24 saatin 24 saat

VankomisinVankomisin:: S: S: ≤≤4            I: 84            I: 8--16               R:  16               R:  ≥≥3232



VankomisinVankomisin test edilditest edildiğğinde, inde, 
plaklar 24 saatin sonunda plaklar 24 saatin sonunda 
dedeğğerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. 
VankomisinVankomisin MMİİKK’’lerileri 88--16 16 µµg/ml g/ml 
olan olan izolatlardaizolatlarda Ek Ek DD’’dede
‘‘vankomisinvankomisin direncidirenci‘‘ babaşşllığıığı ile ile 
verilen biyokimyasal testler ile verilen biyokimyasal testler ile 
tantanıımlama tekrarlanmalmlama tekrarlanmalııddıır.r.



EkDEkD

•• EdinselEdinsel direnci (direnci (VanAVanA ve ve VanBVanB) olan t) olan tüürlerirleri
vankomisinevankomisine orta dorta düüzeyde direnzeyde dirençç ggöösteren,steren,
iiççsel olarak dirensel olarak direnççli olan ve sli olan ve sııklklııkla kla vankomisinvankomisin
tarama platarama plağığında nda üüreyen reyen E. E. casseliflavuscasseliflavus ve ve E. E. 
gallinarumgallinarum gibi tgibi tüürlerden ayrlerden ayıırt etmek irt etmek iççin in 
vankomisinvankomisin MMİİK bakK bakıın ve hareket ve pigment n ve hareket ve pigment 
yapyapıımmıı yyöönnüünden test edin. Dinden test edin. Diğğer er enterokoklarenterokoklarıınn
aksine aksine vankomisinvankomisin MMİİKK’’lerileri 88--16 16 µµg/mlg/ml E. E. 
casseliflavuscasseliflavus ve ve E. E. gallinarumgallinarum enfeksiyon enfeksiyon 
kontrolukontrolu yyöönnüünden nden vankomisinevankomisine direndirenççli li 
enterokoklardanenterokoklardan ayrayrıılmaktadlmaktadıır. r. 



VRE EpidemiyolojisiVRE Epidemiyolojisi

•• İİlk 1988lk 1988’’de Avrupade Avrupa’’da saptandda saptandıı

•• EnterokoklarEnterokoklar canscansıız yz yüüzeylerde haftalarca zeylerde haftalarca 
yayaşşayabilir, her ortama iyi adapte olur. ayabilir, her ortama iyi adapte olur. 

•• AvoparcinAvoparcin kullankullanıımmıı AvrupaAvrupa’’da 1997da 1997’’de de 
yasaklanmyasaklanmışışttıırr

•• Asya Asya üülkelerinde kullanlkelerinde kullanıılmaya devam lmaya devam 
etmektedir. etmektedir. 



Risk faktRisk faktöörlerirleri

•• AmpisilinAmpisilin direndirenççli hastane kaynaklli hastane kaynaklıı E. E. 
faeciumfaecium susuşşlarlarıı, , 

•• Antibiyotik kullanAntibiyotik kullanıımmıı, , 
•• Uzun sUzun süüreli hastanede yatreli hastanede yatışış,,
•• Yetersiz personel, Yetersiz personel, 
•• Yetersiz el hijyeni Yetersiz el hijyeni 
•• Enfeksiyon kontrol Enfeksiyon kontrol öönlemlerine nlemlerine 

uyulmamasuyulmamasıı



•• Penisilin/Penisilin/AmpisilinAmpisilin, , aminoglikozidaminoglikozid ve ve 
glikopeptidlereglikopeptidlere kazankazanıılmlmışış direndirençç
giderek artmaktagiderek artmakta

•• QuinopristinQuinopristin//dalfopristindalfopristin, , linezolidlinezolid, , 
tigesiklintigesiklin, , daptomisindaptomisin gibi gibi 
antibiyotikler seantibiyotikler seççenekenek



•• İİlk VRSA vakaslk VRSA vakasıı 2003 y2003 yııllıında nda 

•• Yarada VRE ile VRSA Yarada VRE ile VRSA kolonizasyonukolonizasyonu

•• ABDABD’’den bildirilen 7 vakanden bildirilen 7 vakanıın 5n 5’’i i 
MichiganMichigan’’da saptanmda saptanmışış



GlikopeptidGlikopeptid direncidirenci

•• VankomisinVankomisin ve ve teikoplaninteikoplanin, UDP, UDP--NN--
asetilmuramilasetilmuramil--pentapeptidinpentapeptidin DD--alaala--DD--
ala terminaline yala terminaline yüüksek ksek afiniteyleafiniteyle
babağğlanarak lanarak peptidoglikanpeptidoglikan sentezinin sentezinin 
transglikolizasyontransglikolizasyon aaşşamasamasıınnıı inhibeinhibe
eder. eder. 





•• DD--AlaAla--DD--Ala yerine DAla yerine D--AlaAla--DD--LacLac ((VanAVanA ve ve VanBVanB) ) 
veya Dveya D--AlaAla--DD--Ser (Ser (VanCVanC) ile biten ) ile biten peptidoglikanpeptidoglikan
prekpreküürsrsöörlerininrlerinin sentezlenmesi sonucu sentezlenmesi sonucu 
vankomisinvankomisin ve ve teikoplaninteikoplanin babağğlanmaslanmasıı ve duvar ve duvar 
sentezi sentezi inhibisyonuinhibisyonu olmaz.olmaz.

•• KazanKazanıılmlmışış: : 
VanAVanA, B (En s, B (En sıık, k, E. E. faeciumfaecium ve ve E. E. faecalisfaecalis)  )  

D, E, G, LD, E, G, L
•• İİntrinsikntrinsik: : 
VanCVanC; ; E. E. gallinarumgallinarum ((vanC1vanC1 genotipigenotipi) ve ) ve E. E. 

casseliflavuscasseliflavus ((vanC2vanC2 ve ve vanC3 vanC3 genotiplerigenotipleri) ) 



Normal koloni VRE



Pinpoint koloni VRE



VanAVanA

•• Hem Hem vankomisinevankomisine hem de hem de teikoplanineteikoplanine yyüüksek ksek 
ddüüzeyde direnzeyde direnççlili

•• Tn1546 Tn1546 transpozonutranspozonu ve bu ve bu transpozonlatranspozonla iliilişşkili kili 
elemanlar elemanlar üüzerinde tazerinde taşışınan nan vanAvanA gen kgen küümesi mesi 
sorumludur. sorumludur. 

•• vanAvanA gen kgen küümesi hem transfer edilebilen hem mesi hem transfer edilebilen hem 
de transfer edilemeyen de transfer edilemeyen plazmidlerplazmidler
bakteriyel kromozomlar bakteriyel kromozomlar üüzerinde bulunabilirzerinde bulunabilir

•• Esas olarak Esas olarak E. E. faeciumfaecium’’dada bulunur.bulunur.





VanBVanB

•• VankomisineVankomisine dedeğğiişşken dken düüzeyde direnzeyde direnççli, li, 
teikoplanineteikoplanine duyarlduyarlııddıır. r. 

•• Gen kGen küümesi genellikle mesi genellikle kromozomalkromozomal bir bir 
lokalizasyona sahiptir. lokalizasyona sahiptir. 

•• vanBvanB gen kgen küümesinin Tn1547 mesinin Tn1547 transpozonutranspozonu ve ve 
plazmidlerplazmidler üüzerinde tazerinde taşışınarak transfer narak transfer 
edilebildiedilebildiğği de bildirilmii de bildirilmişştir. tir. 

•• Esas olarak Esas olarak E. E. faecalisfaecalis, ve , ve E. E. faeciumfaecium’’dada
tantanıımlanmmlanmışışttıır.r.

•• VanAVanA’’dandan farkfarkıı teikoplanininteikoplaninin dedeğğil il vankomisininvankomisinin
vanBvanB gen kgen küümesinin indmesinin indüükleyicisi olmaskleyicisi olmasııddıır. r. 



VanCVanC

•• Genellikle disk difGenellikle disk difüüzyon yzyon yööntemi ile ntemi ile 
saptanamaz, ssaptanamaz, sııklklııkla kla vankomisinvankomisin agaragar
tarama plaklartarama plaklarıında nda üürer. rer. 

•• Enfeksiyon kontrol ve Enfeksiyon kontrol ve ssüürveyansrveyans iiççin in VanAVanA
veya veya VanBVanB izolatlarizolatlarıınnıı VanCVanC den ayden ayıırt rt 
etmek gereklidir. etmek gereklidir. 

•• E. E. feacalisfeacalis ve ve E. E. faeciumfaecium ttüürlerinde rlerinde VanCVanC
tantanıımlanmammlanmamışışttıır.r.

•• E. E. gallinarumgallinarum’’dada VanAVanA tantanıımlanmmlanmışışttıır. r. 
•• AmpisilinAmpisilin ve ve aminoglikozidaminoglikozid direnci daha az direnci daha az 

ggöörrüüllüür.r.



•• E. E. gallinarumgallinarum ve ve E. E. casseliflavuscasseliflavus-- E. E. flavescensflavescens
ttüürlerinde rlerinde intrinsikintrinsik olarak olarak vankomisinevankomisine ddüüşşüük k 
ddüüzeyde direnzeyde dirençç, , teikoplanineteikoplanine duyarlduyarlııllıık vardk vardıır. r. 

•• E.E. gallinarumgallinarum--vanCvanC--1, 1, E. E. casseliflavuscasseliflavus-- vanCvanC--2 2 
ve ve E.E. fflavescenslavescens--vanCvanC--3 3 

•• vanCvanC--2 ile 2 ile vanCvanC--33’ü’ün %98 orann %98 oranıında benzer nda benzer 
olduolduğğu gu göösterilmisterilmişştir. tir. 

•• vanCvanC--1, 1, vanCvanC--2/2/vanCvanC--3 ile %73, 3 ile %73, vanAvanA veya veya 
vanBvanB ile %37ile %37--39 oran39 oranıında benzerlik gnda benzerlik göösterir. sterir. 

•• PeptidoglikanPeptidoglikan prekpreküürsrsöörlerirleri DD--AlaAla--DD--Ser ile Ser ile 
sonlansonlanıır. r. 

•• E. E. casseliflavuscasseliflavus ve ve E. E. gallinarumgallinarum DD--AlaAla--DD--Ala Ala 
sentezler. sentezler. 

•• Fazla miktarda DFazla miktarda D--AlaAla--DD--Ala: Ala: VankomisineVankomisine daha daha 
fazla duyarlfazla duyarlııllıık var.k var.



Van DVan D

• Vankomisin ve teikoplanine dirençlidir. 
• Peptidoglikan prekürsörü D-Lac ile biten bir 

pentadepsipeptiddir
• vanD kromozomlarda lokalize olup, vanA ve 

vanB ile benzerdir, 
• Direnç yapısal olup, konjugasyon ile aktarılamaz. 
• D-Ala ile biten normal pentapeptid sentezi 

minimum düzeydedir.
• Düşük düzeyde D,D-dipeptidaz aktivitesi, duyarlı

fenotipe yol açabilir.



Van EVan E

•• E. E. faecalisfaecalis susuşşlarlarıındanda tantanıımlanmmlanmışışttıır. r. 
•• VankomisineVankomisine ddüüşşüük dk düüzeyde direnzeyde direnççli, li, 

teikoplanineteikoplanine ise duyarlise duyarlııddıır. r. 
•• vanEvanE geni kromozom geni kromozom üüzerinde lokalizedir ve zerinde lokalizedir ve 

transfer edilemez. transfer edilemez. 
•• VankomisinVankomisin direnci Ddirenci D--AlaAla--DD--Ser ile sonlanan Ser ile sonlanan 

peptidoglikanpeptidoglikan prekpreküürsrsöörlerininrlerinin sentezi ile sentezi ile 
iliilişşkilidir. kilidir. 

•• İİntrinsikntrinsik direndirençç dedeğğildir.ildir.



VanGVanG

• Kazanılmış dirençtir
• Vankomisine düşük düzeyde direnç, 

teikoplanine duyarlılık vardır. 
• İndüklenebilirdir.
• Peptidoglikan prekürsörleri D-Ala-D-ser ile 

sonlanır. 
• Kromozomlarda lokalizedir.
• Konjugasyonla aktarılabilir



Van LVan L

• Vankomisine düşük düzeyde dirençli (8 mcg/ml) 
Teikoplanine duyarlı, 

• E. faecalis suşunda saptanmış
• Yeni bir D-ALa-D-Ser gen kümesi bulunuyor. 

Yapısal organizasyon olarak vanC’ye benziyor.
• Plazmidler gösterilememiş, alıcı suşa gen 

kümesi aktarılamamıştır. 
• Kromozomlarda lokalize gibi görünmektedir.
• vanL fonksiyonu klonlama, transfer deneyleri ve 

hücre duvar öncüllerinin kimyasal analizi 
sonrasında tanımlanabilecektir.  

AAC 20AAC 2008;52:266708;52:2667--26722672



Glikopeptid bağımlı suşlar

• Vankomisin veya hem vankomisin hem de teikoplanine
dirençli olmasına karşın aynı zamanda üremeleri için 
onlara ihtiyaç duyarlar. 

• Vankomisin varlığında vanA veya vanB ile kodlanan D-
Ala-D-Lac ligaz indüklenir ve sonuç olarak D-Ala-D-Ala 
ile sonlanan peptidoglikan öncüllerinin sentezindeki 
hatanın üstesinden gelinir ve bakteri üremeye devam 
eder. 

• Üremesi için özel koşullar gerektiğinden rutin 
laboratuvarlarda tespit edilmeyebilir. 

• Vankomisin bağımlılığı sonradan vankomisin
bağımsızlığına da dönüşebilir.

ClinClin InfectInfect DisDis 2006;42(Suppl1):S252006;42(Suppl1):S25--S34S34



Vankomisin bağımlı enterokok



Vankomisin agar tarama testi

• 1993’te CLSI tarafından benimsenmiştir. 
• %96-99 duyarlılık ve %100 özgüllük  

belirtilmiştir. 
• 6µg/ml vankomisin katılmış BKİ agar plakları

hazırlanır,
• 0.5 McFarland standardı bulanıklığında 

süspansiyondan 1-10 µl nokta ekim ya da 10-15 
mm’lik bir alana spot inokulasyon yapılır.

• 35oC’da tam 24 saat inkübasyonu takiben 
koloni varlığı ya da ince puslu üreme direnci 
gösterir.



Vankomisin agar tarama testi

• VanC taşıyan enterokoklar olan E. gallinarum ve E. 
casseliflavus’un duyarlılığını belirlemede sorun, 
vankomisin MİK 2-32 µg/ml arasında değişir. 

• Genelde MİK >4 µg/ml olduğu için, üremeyi destekleyen 
zengin besiyerlerinde ve daha yoğun inokulumda
vankomisin agar tarama plaklarında üremeleri olasıdır. 

• Bazı E. gallinarum ve E. casseliflavus kökenleri 
hareketsizdir. 

• E. feacalis ve E. faecium’dan daha iyi ayıracak test %1 
metil-α-D-glikopiranozid (MDG) fermentasyonu ile ayrılır. 

• Bütün vanC içeren enterokoklar MDG’yi asidifiye eder, 
buna karşın E. faecalis ve E. faecium etmez.



• Vankomisin tarama plağında üreyen 
E. gallinarum ve E. casseliflavus gibi 
türlerden ayırt etmek için;
-vankomisin MİK
-hareket
-pigment yapımı

E. gallinarum hareketli-pigmentsiz, 
E. casseliflavus hareketli-pigmentli (sarı), 
E. faecium hareketsiz-pigmentsiz.



Kromojenik Besiyeri

•• Direkt Direkt inokulasyonuinokulasyonu takiben takiben besiyerindebesiyerinde
bulunan ve spesifik enzimler varlbulunan ve spesifik enzimler varlığıığında nda 
renk derenk değğiişştiren iki tiren iki kromojenkromojen E. E. faeciumfaecium ve ve 
E. E. faecalisfaecalis üüremesi hakkremesi hakkıında 24 saat nda 24 saat 
iiççerisinde bilgi verir. erisinde bilgi verir. 

•• VankomisininVankomisinin yanyanııssıırara babaşşka antibiyotikler ka antibiyotikler 
vankomisinevankomisine intrinsikintrinsik direndirenççli li E. E. gallinarumgallinarum
ve ve E. E. casseliflavuscasseliflavus da dahil florayda dahil florayıı
baskbaskıılar.lar.



VRE tespiti iVRE tespiti iççin in kromojenikkromojenik
besiyerleribesiyerleri

%90.7%90.7

%92.6%92.6

%97.8%97.8

%71.2%71.2

%98.6(68/69)%98.6(68/69)

%72.4(50/69)%72.4(50/69)

%88.2(45/51)%88.2(45/51)

%92.2(47/51)%92.2(47/51)

chromIDchromID

BEAVBEAV
48 Saat48 Saat

%90.8%90.8

%91.1%91.1

%100%100

%71.9%71.9

%100(69/69)%100(69/69)

%73.9(51/69)%73.9(51/69)

%86(44/51)%86(44/51)

%90.2(46/51)%90.2(46/51)

chromIDchromID

BEAVBEAV
24 Saat24 Saat

NPVNPVPPVPPVSpesifiteSpesifiteSensitiviteSensitiviteBesiyeriBesiyeriİİnknküübasyonbasyon

Diagn. Microbial and Infect Disease 2007



KromojenikKromojenik BesiyeriBesiyeri

•• 120 gaita 120 gaita öörnerneğği i 
•• ChromIDChromID VRE VRE spesifitespesifite ve PPV  daha yve PPV  daha yüüksek.ksek.
•• SensitiviteSensitivite benzerbenzer
•• ChromIDChromID VRE  ile tVRE  ile tüür dr düüzeyinde tanzeyinde tanıı
•• ZenginleZenginleşştirme sonrastirme sonrasıı tespit orantespit oranıı daha ydaha yüüksekksek
•• En iyi En iyi spesifitespesifite ve PPV 24 saatlik ve PPV 24 saatlik inkinküübasyonbasyon

sonrassonrasıında   nda   



• Spesifite ChromID VRE %99.4 
EVA %83.4  

• Sensitivite ChromID VRE %96.9
EVA %93.9 

• PPV ChromID VRE % 91.4                       
EVA %28.7

JCM 2008;46:2442-2444



ChromID VRE besiyerinde E. faecalis, E.faecium ve EVA besiyerinde E. faecium









Otomatize tanı yöntemleri

• Rapid fenotipik test, Raman spektroskopi, API 
Strep 20, BD Phoenix ve VITEK 2 
karşılaştırılmış, doğru tanı % 92,96,39,86,88

• E.faecium/faecalis ve E. casseliflavus/gallinarum
belirleme sensitivite ve spesifiteleri; %100-100, 
99.5-36.1, 93.6-41.7, 98.4-100, 98.5-91.7 

Top et al. ECCMID 2007Top et al. ECCMID 2007



• Buyyon dilüsyon ile VITEK2  4.01 versiyonu 
karşılaştırılmış

• 121 suştan 114 (%94.2)’ü tür düzeyinde doğru 
olarak saptanmış

• 119’unda da glikopeptid direnci saptanmıştır. 
• 1 VanA, VanB olarak tanımlanmış
• 1 E. faecium suşu da glikopeptid dirençli olarak 

saptanmış
• Antimikrobiyal duyarlılık uyumu vankomisin % 

94.2, teikoplanin %95.9 bulunmuş

JCM 2006;44:71-76



EVIGENE VRE TESPİT KİTİ

• Bakterinin hedef DNA sekansına spesifik 
DNA probları mikroplaklara tespit 
edilmiştir.

• Sonuçlar 3-5 saat sonra gözle veya eliza 
okuyucusu ile değerlendirilir.

• %100 sensitivite ve spesifite tespit 
edilmiştir.

JCM 2007;45:1611-3 



Evigene VRE kiti





Velogene (VEL) yöntemi

• VanA ve VanB için geliştirilmiş kalitatif bir DNA 
probudur.

• Küçük miktarlarda DNA’yı bile tespit etmektedir.
• 150 örnekten 73’ünde VRE +
• Tüm VanA ve VanB VRE’ler doğru saptanmış
• Multipleks PCR ile doğrulama yapılmış
• %100 sensitivite ve %100 spesifite

JCM 2004;42:1751JCM 2004;42:1751--22



Moleküler tanı yöntemleri

• VRE salgınlarında tarama testlerinde 
rektal sürüntü örnekleri  

• Standart kültür yöntemi ile VRE izolasyonu 
ve tanımlanması zaman alıcı

• Hızlı, sensitif nükleik asit amplifikasyon
temelli testlere ihtiyaç var



Moleküler tanı yöntemleri
•• AvantajlarAvantajlarıı
--Direnci hızlı tespit edebilir.,
-Farklı mekanizmaların yol açabileceği fenotiplerin genetik 

temelini doğru tanımlar
-Birden fazla mekanizmanın yol açabileceği farklı, 

kompleks antibiyogram sonuçlarının açıklanmasını
sağlar.

• Kısıtlamaları
--Sadece bilinen mekanizmaları tespit eder, yeni 

mekanizmalar kaçırılabilir
-Yalancı sonuçlara yol açabilir. 
VRE mo.ların az sayıda olması,canlı olmayan 

enterokokların bulunması
Barsakta vanB bulunan Clostridium ve Ruminococcus

lactaris benzeri mikroorganizmaların varlığı vanB
primerlerinin spesifitesini düşürür.



• Multipleks PCR yöntemi son birkaç yılda aynı anda 
vanA, vanB, vanC1 ve vanC2/C3’ü tespit edebiliyor.

• Kültürden izole edilen VRE’lerin tespitinde çok yararlı. 
• Direkt sürüntü örneklerinde farklı sonuçlar
• Kültürle kıyaslandığında iki çalışmada sensitivitesi düşük 

saptanmış, 
-gaitada polimeraz enzimini inhibe eden maddelerin 

varlığına bağlanmış. 
-vanA genotipinde % 99.6 kadar spesifite saptanmış, vanB

genotipinde konvansiyonel ve real time PCR ile yalancı
pozitiflikler saptanmış

JCM 2003;41:2483-6
JCM 2003;41:4805-7
JCM 2004;42:2636-43

Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008;27:321-2   



ÖÖnerilerneriler
TTüüm klinik m klinik izolatlardaizolatlarda
•• İİdentifikasyondentifikasyon ve duyarlve duyarlııllıık yk yööntemi intemi iççin doin doğğru ru 

metodu kullanmetodu kullanıınn
•• VRE izole edilmiVRE izole edilmişşsese

--BaBaşşka bir yka bir yööntemle direnci dontemle direnci doğğrulayrulayıınn
--GenotipikGenotipik tantanıımlama ve direncin tiplendirilmesi mlama ve direncin tiplendirilmesi 
iiççin referans in referans laboratuvaralaboratuvara ggöönderin.nderin.

•• Tarama yTarama yööntemlerintemleri
--Gaita ve Gaita ve rektalrektal ekeküüvyonvyon öörnekleri; rutin olarak rnekleri; rutin olarak 
öönerilmemektedir.nerilmemektedir.
--ÖÖzellikle salgzellikle salgıın sn sıırasrasıında nda klonalklonal yayyayııllıım im iççin in 
öönerilebilir.nerilebilir.



Mikrobiyoloji lab. rolMikrobiyoloji lab. rolüü
•• DoDoğğru yru yööntemntem

--tantanıı
--antibiyogramantibiyogram

•• VRE iseVRE ise
--referans yreferans yööntemle dontemle doğğrulamarulama
--Personelin ve yoPersonelin ve yoğğun bakun bakıım m ççalalışışanlaranlarıınnıın n 
bilgilendirilmesibilgilendirilmesi
--RaporlarRaporlarıın hazn hazıırlanmasrlanmasıı

•• Tarama Tarama 
-- Gaita ve Gaita ve rektalrektal öörneklerin taranmasrneklerin taranmasıı
--AntimikrobiyalAntimikrobiyal duyarlduyarlııllıık taramask taramasıı

HICPAC HICPAC InfectInfect ControlControl HospHosp EpidemiolEpidemiol 1995;16:1051995;16:105--113113



SonuSonuçç olarakolarak
• Gaita örneklerinden enterokok izolasyon hızı rektal

sürüntülerden daha yüksektir. 
• Zenginleştirme sonrası örneklerden VRE izole etme 
şansı artar. 

• Moleküler tekniklerin spesifite ve pozitif prediktif
değeri düşüktür. 

• Antimikrobiyaller VRE’yi GIS’dan güvenli bir şekilde 
eradike edemeyebilir. Negatif gaita kültürü azalmış
bakteri miktarını gösterip ve geniş spektrumlu atb
kullanımı bu hastalarda VRE konsantrasyonunu 
artırabilir. 

• HICPAC rehberlerine göre önceden kolonize olan bir 
hasta birer hafta aralıklarla test edilen 3 ardışık 
negatif kültür sonucu temizlenmiş kabul edilir. 

• Kolonizasyon süresi 7 hafta ile 3 yıl arasında değişir.



Umudunu kaybetme sabrın ödüllendirilecek!


