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Çocukluk çağ› malign hastal›klar›nda sağlanan tedavi başar›lar›na rağmen infek-

siyonlar halen önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.

Yap›lan sürveyans çal›şmalar›nda, infeksiyonlar›n etyolojisinde gözlenen değişimler

yan›nda direnç sorunu da h›zla sorun oluşturmaktad›r. Ayr›ca etyoloji ve direnç ül-

keler aras›nda da önemli farkl›l›klar göstermektedir. Koagülaz negatif stafilokoklar

(KNS) ve streptokoklar viridans gibi gram-pozitif mikroorganizmalar en önemli et-

kenler olarak ortaya ç›karken baz› ülkelerde gram-negatif etkenler halen ön planda-

d›r. Örneğin; baz› merkezlerde metisiline dirençli KNS’lerin oran› %75’leri bulmuş-

tur.

Antimikrobiyal hassasiyetteki bu değişimler febril nötropenide etkin antibiyotik

seçimini de etkilemiştir. Antibiyotiklere direnç nedeni olarak da profilaksi ve teda-

vide kullan›m al›şkanl›klar› suçlanmaktad›r. Geleneksel olarak febril nötropenik

kanser hastalar›nda empirik antimikrobiyal ajanlar›n seçimi esas olarak gram-nega-

tifleri hedef almaktad›r. Ancak son dönemdeki direnç değişimleri nedeniyle bu has-

talar geniş spektrumlu sefalosporinler veya antipsödomonal penisilinlere dirençli

gram-pozitif infeksiyonlarla infekte olabilirler. Örneğin; hem gram-pozitif, hem de

gram-negatiflere etkin olan ve empirik rejimlerde tercih edilen sefepim ve imipenem

gibi antibiyotikler bu dirençli gram-pozitif infeksiyonlarda etkisiz kalabilmektedir.

Keza febril nötropenik hastalarda, gram-pozitif infeksiyonlar kan›tlanmadan empirik

glikopeptid eklenmesi de etkisiz kalabilir. Bu nedenle febril nötropenik hastalarda

empirik antibiyotik seçimi yöresel özellik ve hassasiyetlere göre ayarlanmal›d›r.

Etkenler ve Korunma Yaklafl›mlar›

Gram-pozitif infeksiyonlara neden olan pek çok etken vard›r. En s›k görülenler

aras›nda KNS’ler Staphylococcus aureus, enterokoklar, viridans grubu streptokok-

lar, Bacillus tipleri, korinobakteri tipleri, beta hemolitik streptokoklar ve Streptococ-
cus pneumoniae s›ralanabilir. Bunlar aras›nda streptokoklarda özellikle S. pneumo-
niae’da artan penisilin direnci ve multipl dirençler, stafilokoklarda özellikle S. aure-
us’da metisilin ve vankomisin direnci, enterokoklarda özellikle Enterococcus faeci-
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um’da vankomisin direnci ve multipl dirençler ve çoğu gram-pozitif bakterilerde

vankomisin tolerans› günümüzün en önemli antibakteriyel tedavi sorunlar›ndan biri

olarak karş›m›za ç›kmaktad›r. Örneğin; Çek Cumhuriyeti’nde 2005 y›l›nda yap›lan

üç ayl›k bir çal›şmada, saptanan 128 enterokok izolat›n›n 38’i (%30) vankomisine

dirençli enterokoklar (VRE)’d›. 

KNS’ler gram-pozitif infeksiyonlar›n %40-45’ini oluşturur. Bu izolatlar›n meti-

siline direnç oran› ise %70-90’d›r. Birçok merkezde, S. aureus izolatlar› aras›nda

metisilin direnci %150 oran›nda artm›şt›r; enterokoklar aras›nda ise vankomisin di-

renci %30’lar› bulmuştur. Streptococcus viridans ve S. pneumoniae’lar›n %50-60’›

penisiline hassas değildir. Vankomisin direnci bilinen gram-pozitif “Leuconostoc
türleri, Lactobacillus türleri ve Pediococcus türleri” de daha s›k izole edilmeye baş-

lam›şt›r.

Direnç problemini azaltmak için antibiyotik profilaksisinin azalt›lmas›, hedefli

tedaviler, empirik rejimlerin azalt›lmas›, antibiyotik k›s›tlamas›, antibiyotiklerin de-

ğiştirilerek (siklik) kullan›m›, heterojen antibiyotik kullan›m›, infeksiyon kontrol po-

litikalar›na kesin uyum ve yeni ilaçlar›n geliştirilmesi gibi stratejiler önerilmektedir.

Kullan›lan stratejilerden biri de ilk empirik kapsam› çok yüksek tutup sonra kademe-

li olarak azaltmakt›r. Örneğin; “Infectious Diseases Society of America (IDSA) reh-

berinde empirik kullan›lan vankomisin, klinik ve mikrobiyolojik sonuçlara göre 72.

saatte kesilebilmektedir. Diğer bir strateji de çok ilaçl› direnci uyarabilecek antibi-

yotik gruplar›n›n k›s›tlanmas›d›r. Örneğin; geniş spektrumlu (üçüncü kuşak) sefalos-

porinlerin yayg›n kullan›m›n›n sonras›nda VRE gibi gram-pozitif organizmalar›n

izolasyonlar› artm›şt›r. Bu gruplar›n kullan›m›n›n k›s›tlanmas› ve baz› çal›şmalara

göre “piperasilin-tazobaktam” gibi antibiyotiklerin kullan›m› VRE infeksiyonunu

engelleyebilir. Antibiyotiklerin değiştirilmesi ve siklik kullan›m› gram-negatif infek-

siyonlarda denenmektedir. İnfeksiyon kontrol programlar›na (el hijyeni, bariyer izo-

lasyon tedbirleri, özel patojenlerin [VRE, metisiline dirençli S. aureus (MRSA)] ta-

ranmas› ve izolasyonu vb.) kesin uyum dirençli organizmalar›n hastadan hastaya ge-

çişini engelleyebilir. 

İlaç direncinin h›zla artmas›na karş›n yeni ilaç gelişimi çok alt düzeylerdedir.

Ayr›ca dirençli mikroorganizmalara (MRSA, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Ste-
notrophomonas maltophilia vb.) karş› hedefli ilaç geliştirme konusu, kapsam› s›n›r-

l› ve ilaç firmalar› için geliri az bir aland›r.

Tedavi Uygulamalar›

Dirençli gram-pozitif infeksiyonlar›n tedavisi de zorluklar taş›maktad›r. Kateter-

lerin s›k kullan›m›, mukozitler bu grup infeksiyonlar› artt›ran önemli nedenlerdendir.

Mukozitlere neden olan kemoterapi rejimlerinin s›k kullan›m› ile özellikle Strepto-
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coccus viridans ve KNS’ler artm›şt›r. Bu durum vankomisin kullan›m›n› da artt›r-

m›şt›r. Metisilin dirençli tüm infeksiyonlarda da vankomisin kullan›lmaktad›r. Bu-

nun sonucunda VRE’lerin ortaya ç›k›ş› 1980’li y›llar›n sonlar›ndad›r. VRE infeksi-

yonlar› son y›llarda önemli bir sorun oluşturmaktad›r. Ayn› dönemlerde vankomisin

dirençli stafilokoklar (VRS) da bildirilmeye başlam›şt›r. Vankomisin çok yayg›n

kullan›m› yan›nda gastrointestinal sistemde yoğunlaşarak anaerop mikroorganizma-

lar› eradike eden ve enterokok etkinliği az olduğundan VRE kolonizasyonunu artt›-

ran “geniş spektrumlu sefalosporinler”in kullan›m›n›n da etken olduğu düşünülmek-

tedir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” raporlar›na göre, VRE

insidans› 1989-1997 y›llar› aras›nda %0.3’ten 15.4’e yükselmiştir.

Çocuk hastalarda ise 1996 y›l›nda Henning ve arkadaşlar›n›n bildirdiği salg›n

çarp›c› özellikler taş›maktad›r. VRE kolonizasyonu kaybolmuyordu ve %43 olgu sü-

rekli taş›y›c›yd› ve y›ll›k klinik infeksiyon oran› %8.2’ydi. D›şk› kolonizasyonu ve

nötropeni klinik olarak ciddi infeksiyonlar için risk faktörleriydi, engellenmesi için

de vankomisinin az kullan›m› önerilmektedir.

Geniş spektrumlu bir direnç yelpazesi gösteren gram-pozitif bakterilerin artan

prevalans› bunlara karş› geniş aktivite gösteren antimikrobik ilaçlar›n geliştirilmesi-

ni zorunlu k›lm›şt›r. Özellikle penisilin, metisilin (oksasilin) ve vankomisine direnç-

li etkenler bu gereksinimi artt›rd›. İlk denenen kloranfenikol gibi bakteriyostatik

ilaçlar yetersiz kalm›şt›r. 1994-1996 y›llar›nda yap›lan bir çal›şmada VRE ile infek-

te 56 onkolojik hastada kinupristin-dalfopristin (Q-D) + minosiklin (MIN) kullan›l-

m›ş ve %68 başar› sağlanm›şt›r. Ancak Q-D Enterococcus faecalis’e etkisiz kalm›ş-

t›r, sinerjistik etki için MIN ile birlikte kullan›lm›şt›r.

İlk geliştirilen antibiyotik grubu “oksazolidinon”lard›r. Bu grup, penisiline di-

rençli Streptococcus pneumoniae, MRSA ve VRE’lere etkilidir. Bu grubun etki me-

kanizmas›, bakterinin 50S ribozomal alt bölümünü bağlayarak protein sentezini dur-

durmak yoluylad›r ve bu nedenle diğer antibiyotiklerle çapraz reaksiyon göstermez-

ler. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde onaylanan linezolid çeşitli çal›ş-

malarda özellikle MRSA’da başar›yla kullan›ld›. ABD’de yap›lan bir çal›şmada, feb-

ril nötropenik ve ciddi gram-pozitif infeksiyonu olan ve bilinen antibiyotiklere di-

rençli 103 hastada %79 klinik, %86 mikrobiyolojik şifa sağland›.

Son y›llarda diğer önemli bir tart›şma alan› da linezolidin empirik tedavideki kul-

lan›m›yd›. Kateter infeksiyonlar›nda ve MRSA da vankomisin kullan›lmaktad›r. An-

cak S. viridans d›ş›nda mortaliteye direkt etkisi gösterilmemiştir ve vankomisin di-

renci de h›zla artmaktad›r. Linezolidin empirik kullan›m› da gündeme gelmiştir. Feb-

ril nötropenik kanser hastalar›nda, şüpheli veya kan›tlanm›ş gram-pozitif infeksiyon-

larda linezolid vankomisinle karş›laşt›r›lm›ş, klinik başar› linezolidde %87.3, vanko-

misinde %85.2 olarak bulunmuştur ve fark anlams›zd›r.
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1975-1995 y›llar› aras›nda ABD’de ve Bat› Avrupa’da y›ll›k vankomisin kulla-

n›m›, birkaç gramdan 14.000 kg’a artm›şt›r, ancak dirençli mikroorganizmalar›n or-

taya ç›k›ş› vankomisin etkinliğini tart›şmaya açm›şt›r. Daha önce de bahsedildiği gi-

bi, bu dirençli infeksiyonlarda kullan›m› ilk onaylanan ilaç Q-D’dir. Özellikle

VRE’de de etkin olduğu düşünülmüştür, ancak birçok izolat dirençli bulunmuştur.

Bunu oksazolidinon grubundan linezolid izlemiştir. Bunlar› izleyerek, 2003 y›l›nda

siklik lipopeptidler grubundan daptomisin piyasaya sürülmüştür. Bu ilaca karş› di-

renç henüz bildirilmemiştir. Etkinliği vankomisine benzer oranlardad›r. Telitromsin

de 2004 y›l›nda onaylanan bir makroliddir, pek çok gram-pozitif etkene, özellikle de

S. pneumoniae’ye çok etkilidir, MRSA’da ise etkisizdir. Tigesiklin, yeni semi-sen-

tetik glisilsiklindir. Bakteriyostatik bir ajan olmas›na karş›n çok geniş bir gram-po-

zitif etkinliği vard›r.

Sonuç olarak, özellikle VRE infeksiyonlar› önemli bir sağl›k sorunu olarak kar-

ş›m›za ç›kmaktad›r. Normal floran›n bir parças› olan enterokoklar hem direnç kazan-

makta, hem de kolayca hastadan hastaya veya eller ve kontamine yüzeylerden bulaş-

maktad›r. Vankomisin kullan›m› ile de VRE yan›nda VRSA ve VRSE çoğalma ris-

ki de artmaktad›r. Korunmada izolasyon, eldiven, önlük, maske kullan›m›, el bak›-

m›, kullan›lan yatak çarşaf› gibi eşyalar›n uygun temizliği, çevre temizliği, oda yer-

leşimlerinin ayar›, eğitim önerilmektedir. VRE kolonizasyonunun sürekli kalmas› ve

ara ara ortaya ç›kmas›, enterokoklar›n normal bağ›rsak floras›nda olmas›, VRE ko-

lonizasyonunun eradikasyonunun tam belirlenmemiş olmas›, tarama kültürlerinin

VRE varl›ğ›n› göstermede yetersizliği, s›k kültürlerin pahal› olmas› izolasyon tedbir-

lerinin süresini ve kald›r›lma kriterlerini kesin belirleyememize yol açmaktad›r. Bu

nedenle her merkez kendi korunma kurallar›n› ve salg›nda yap›lacaklar› kendi şart-

lar›na göre belirlemeli ve uygulamal›d›r.
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