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ÖZ Amaç: Son yıllarda VRE enfeksiyonları özellikle yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan 
nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasındadır. Çalışmamızda hastanemizde yatan hastalardan, 
hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen enterokokların direnç oranlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: …. Hastanesinde beş yıllık süreçte yatan hastalarda enterokoklara bağlı 
hastane enfeksiyonlarının kaynağı ve direnç oranları retrospektif olarak irdelenmiştir. Bu hastaların 
belirlenmesinde Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) izlem formları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 
Sistemi (UHESA) verileri dikkate alınmıştır. Hastane enfeksiyonları (HE); “Centersfor Disease 
Control and Prevention” (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmış, tüm örnekler konvansiyonel kültür 
yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Hastanemizde kayda alınan tüm nozokomiyal enfeksiyonlarda (2835) etkenlerin 
%6,24’ü (177) enterokok spp.’ye bağlı bulundu. Enfeksiyonların %54,8’i (97) YBÜ, %45,2’si (80) 
servislerde yatmakta idi. Enterokokların %57,63’ü (102) idrarda, %27,11’i (48) kanda, %13,56’sı 
(24) yaranın sürüntü kültürlerinde üredi. Enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyon kabul edilen 
hastaların 7 tanesinde etken VRE idi. VRE oranı tüm (2835) nozokomiyal enfeksiyonlar arasında 
% 0,24, enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyonlar içinde ise; % 3,4 olarak bulundu. VRE 
enfeksiyonlarının; 1’i kan dolaşımı, 6’sı idrar yolu enfeksiyonu olarak kaydedilmişti. VRE’lerin tümü 
E. feacium (%100) olarak saptandı. Hastalarda en sık rastlanan risk faktörleri ileri yaş, üriner ve 
santral venöz kateter kullanımı, ABY veya KBY idi.. VRE enfeksiyonu öncesinde glikopeptid kullanmı 
%42,85 olup, hastaların %100’ü önceden 3. kuşak sefalosporin kullanmıştı. 
Sonuç: Enterokokların yol açtığı enfeksiyonlarda etkenlerin izolasyonu, doğru tanımlanması ve 
antibiyotik duyarlılık¬larının belirlenmesi ne kadar öncelikliyse, bu bakterilere ilişkin antibiyotik 
duyarlılık profillerinin izlenmesi de o denli yaşamsal önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Direnç, Hastane enfeksiyonu, VRE

ABSTRACT Objective: In recent years, VRE infections are among the common nosocomial 
infection factors, especially in intensive care units. In our study, it was aimed to evaluate the 
resistance rates of enterococci, which are isolated as a hospital infection.
Materials and Methods: The source and resistance rates of hospital infections due to enterococci 
were investigated retrospectively in patients hospitalized in …. Hospital in five years. Intensive Care 
Unit (ICU) follow-up forms, National Hospital Infections Surveillance (NNIS) data were taken into 
consideration in determining these patients. Hospital infections (HI); “Centersfor Disease Control 
and Prevention” (CDC) was defined according to diagnostic criteria, all samples were evaluated by 
conventional culture methods.
Results: 6.24% (177) of the factors in all nosocomial infections (2835) recorded in our hospital were 
linked to enterococcal spp. 54.8% (97) of the infections were in ICU and 45.2% (80) were in the 
services. 57.63% (102) of enterococci reproduced in the urine, 27.11% (48) in the blood, 13.56% 
(24) in the swab cultures of the wound. VRE was the cause of 7 of the patients who were accepted 
nosocomial infections due to enterococci. The VRE rate is 0.24% among all (2835) nosocomial 
infections and among nosocomial infections due to enterococci; It was found to be 3.4%. All VREs 
were detected as E. feacium (100%). The most common risk factors in patients were advanced 
age, urinary and central venous catheters, ABY or CKD. The use of glycopeptides before VRE 
infection was 42.85%, and 100% of patients had previously used 3rd generation cephalosporins.
Conclusion: The more important the isolation, correct identification and determination of antibiotic 
susceptibility in the infections caused by enterococci, the more vital it is to monitor the antibiotic 
susceptibility profiles for these bacteria.
Keywords: Resistance, Hospital infection, VRE
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Giriş

Enterokoklar zor koşullar altında canlılıklarını sürdürebilen 

fırsatçı patojenlerdir. Toprak, su, bitki ve yiyeceklerde 

bulunabilirler. Bu bakterilerin ana konağı insan ve 

hayvanların gastrointestinal sistemidir. Ayrıca orofaringeal 

ve vajinal sekresyonlarda, ciltte özellikle de perineal bölgede 

bulunabilirler. Enterokok enfeksiyonlarının yarısı yoğun 

bakım ünitelerinde olmak üzere %60’ı nozokomiyaldir. 

Bütün nozokomiyal enfeksiyonların %10’undan enterokoklar 

sorumludur. Bakteriyemilerin %9’unda, nozokomiyal üriner 

sistem enfeksiyonlarının % 16’sında etkendirler. Tüm 

enterokok enfeksiyonlarının %80-90’ından E. faecalis, 

%10-20’sinden E. faecium sorumludur (1). Dış ortamlara 

dayanıklı olduklarından canlılıklarını uzun süre devam 

ettirebilirler. Hastanelerde; yatak, kapı kolu, steteskop vb. 

üzerinde uzun süre yaşayabilirler, sağlık çalışanlarının elleri 

ve hastalarda ortak kullanılan malzemelerle ciddi hastane 

enfeksiyonlarına ve nozokomiyal salgınlara neden olabilirler 

(3). Avrupa sürveyans verilerine göre, vankomisin dirençli 

enterekok (VRE) oranları Finlandiya ve Hollanda’da %2’nin 

altında iken, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz gibi ülkelerde 

%20’nin üzerine çıkabilmektedir. Ulusal Sağlık Hizmeti 

Güvenlik Ağı (National Healthcare Safety Network-NHSN) 

2006-2007 raporunda, enterekok türleri ABD hastanelerinde 

ikinci en yaygın patojen olarak bildirilmiştir. Türkiye’de ilk VRE 

1998 yılında, Antalya’da bir üniversite hastanesinde ortaya 

çıkmış, 1999 yılından sonra VRE saptanan merkez sayısı 

artmıştır. VRE özellikle büyük hastanelerin yoğun bakım 

ünitelerinde infektif endokardit, kan dolaşım enfeksiyonu, 

üriner sistem enfeksiyonu gibi enfeksiyonlara neden 

olmaktadır (3). VRE suşları, vankomisin haricinde birçok 

antibiyotiğe de dirençlidir. Yatan hastalarda ciddi morbidite ve 

mortaliteye neden olurlar. Glikopeptid direnci E.faecium’da, 

E.faecalis’e gore daha fazladır (4). Sağlık Bakanlığının 

yayınladığı antimikrobiyal direnç hızları 2010 yılı verilerine 

gore ülkemizdeki VRE oranı %11.2’dir (5). Amerika Birleşlik 

Devletleri ve Avrupa’dan E. Faecium’a bağlı nozokomiyal 

enfeksiyonların %50’sinin vankomisine, ayrıca bu 

mikroorganizmaların genelde tedavide kullanılabilecek çoğu 

antibiyotiğe de dirençli olduğu bildirilmiştir (6). Çalışmamızda 

hastanemizde yatan hastalardan, hastane enfeksiyonu 

etkeni olarak izole edilen vankomisine dirençli enterokokların 

yıllara göre dağılımı ve direnç oranlarının değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız; 01.01.2015 -31.09.2019 tarihleri arasında 
hastanemiz yoğun bakım üniteleri, dahili ve cerrahi 
kliniklerinde yatan hastalarda retrospektif olarak yapılmıştır. 
Toplam 19 yoğun bakım ünitesi 157 yoğun bakım yatağı olan 
hastanemizde solid organ nakli, allojenik ve otolog kemik 
iliği nakli yapılmamaktadır. Hastanemiz hematoloji-onkoloji 
kliniğinde belirtilen tarihler arasında 4300 hasta takip edildi. 
2014 yılı sonuna kadar VRE için tüm yoğun bakımlardan, 
nötropenik hastalar ve hemodiyaliz hastalarından aktif 
sürveyans yapıldı ancak bu taramalarda klinik örneklerin 
laboratuar sonuçlarında anlamlı bir VRE üremesi tespit 
edilmedi. Bu nedenle; 2015 yılından itibaren sadece nefroloji 
yoğun bakım ünitesinde aktif sürveyans yapıldı. Bunun 
dışında: rutin kültürlerde VRE üremesi saptanıp sürveyans 
kapsamına alınan hasta ve bu hastanın yattığı serviste yatan 
tüm hastalardan haftada bir olmak üzere 4 hafta rektal 
sürüntü alınarak takip edildi ve üst üste 4 negatiflik tespit 
edildikten sonra sürveyans kapsamından çıkarıldı. Ayrıca 
ilgili kliniklerde ortam kültürleri alındı. Alınan örneklerde VRE 
üremesi saptanan hastalar nozokomiyal enfeksiyon açısından 
irdelendi. Kolonizasyon/enfeksiyon ayrımı yapıldı. Belirtilen 
süre içinde hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen 
VRE ile enfekte erişkin hastalar çalışmamıza dahil edildi. 

Bu hastaların belirlenmesinde Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) 
izlem formları, Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans 
ve Kontrol Birimi (UHESKB) verileri dikkate alınmıştır. 
Hastane enfeksiyonları (HE) “Centersfor Disease Control 
and Prevention” (CDC) tanı kriterlerine göre tanımlanmış, 
tüm örnekler konvansiyonel kültür yöntemleri ile 
değerlendirilmiştir. HE olarak tanı almış olan VRE suşlarının 
anti mikrobiyal duyarlılıkları Klinik ve Laboratuar Standartları 
Enstitüsü (Clinical and Laboratory Standard sInstitute, 
CLSI) önerilerine göre VITEK 2 Compact (Biomerieux, 
France) yöntemi ile çalışılmıştır. Hastaların fizik muayene 
bulgularına göre kültür örnekleri alınmıştır. Ateş 38 °C’nin 
üzerinde kan kültürleri tekrarlanmıştır. Hastanın muayene 
bulgularına göre boğaz kültürü, kateter kültürü, idrar kültürü, 
trakeal aspirat kültürü, bronkoalveoler lavaj kültürü alınmıştır. 
Kültür sonuçları değerlendirilirken hastaların fizik muayene 
bulguları biyokimyasal ve hematolojik tetkik sonuçları, 
radyolojik görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilerek 
konulmuştur. Elde edilen veriler Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji uzmanı düzeyinde hastaların klinik tabloları 
ile birlikte yorumlanarak hastane enfeksiyon kriterlerine uyan 
hastalar kaydedilmiştir.

Kacar ve ark. 
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Bulgular 

Hastanemizde kayda alınan yaklaşık beş yıllık tüm 

nozokomiyal enfeksiyonlarda (2835) etkenlerin %6,24’ü (177) 

enterokok spp.’ye bağlı bulundu. Hastaların %48,58’sı (86) 

kadın, %51,42’si (91) erkek ve enterokok etkeninin %50,28’i 

(89) E.faecium, % 49,72’si (88) E.faecalis idi. Enfeksiyonların 

%54,8’i (97) YBÜ, %45,2’si (80) servislerde yatmakta idi. 

Enterokokların %57,63’ü (102) idrarda (% 47,05’i E. feacium, 

%52,95’i E. faecalis), %27,11’i (48) kanda, (%58,33’ü E. 

feacium, %41,67’si E. faecalis), %13,56’sı (24) yaranın 

akıntı ve sürüntü kültürlerinde (%50’si E. feacium, %50’si 

E. faecalis), %1,13’ü (2) solunum sekresyonunda, (%50’si 

E. feacium, %50’si E. fecalis), % 0,57’si (1) vajinal akıntı 

kültüründe (%100 E. feacium) üremişti. Enterokok spp. 

saptanan nozokomiyal enfeksiyon sayıları tablo 1’de 

gösterilmiştir.

Çalışmamız için belirlenen sürede aktif sürveyans yapılan 

nefroloji yoğun bakım ünitesi ve normal klinik örneklerde VRE 

saptandığı için yapılan sürveyans taramalarında toplam 680 

rektal sürüntü alındı. Bunların 39 tanesinde VRE üremesi 

oldu. Bu hastalar (HE) açısından (CDC) tanı kriterlerine 

göre irdelendi. Toplam 7 hasta VRE’ye bağlı nozokomiyal 

enfeksiyon kabul edildi. Belirlenen sürede kayda alınan 2835 

nozokomiyal enfeksiyon irdelendiğinde VRE oranı % 0,24, 

enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyonlar içinde ise; % 

3,4 olarak bulundu. VRE ye bağlı nozokomiyal enfeksiyon 

kabul edilen hastaların yaş aralığı: 24-80 (ortalama:63,4) idi. 

Enfeksiyonların; 1’i kan dolaşımı, 6’sı idrar yolu enfeksiyonu 

olarak kaydedilmişti. VRE’lerin tümü E. feacium (%100) 

olarak saptandı. Hastaların 5’i ileri yaşta (>70 yaş), 4’ünde 

ABY veya KBY, 1’inde kc sirozu, 1’inde malignite, 1’inde 

romatolojik hastalık, 2’sinde KOAH yada solunum yetmezliği 

gibi komorbit hastalık mevcuttu. Ayrıca, uygulanan invaziv 

girişimler açısından bakıldığında; hastaların hepsinde (%100) 

üriner ve santral venöz kateter kullanımı, %42,85’inde TPN 

kullanımı mevcuttu. %42,85’i mekanik ventilatörde takipli, 

%28,57 hasta hemodiyalize giriyordu. Hastaların hepsi uzun 

süre hastanede yatmış ve bunların da 6 tanesi YBÜ’de takip 

edilmişti. Hastanede yatış günü ortalama 65,8 gün idi. Ayrıca 

kendi içlerinde de yatış süresi daha uzun olanların hayatta 

kalma oranı daha düşüktü. VRE enfeksiyonu öncesinde 

glikopeptid kullanmı %42,85 olup, hastaların %100’ü 

önceden 3. kuşak sefalosporin kullanmıştı. 

VRE’a bağlı nozokomiyal enfeksiyon alınan hastaların 

komorbidite ve invaziv girişimlerinin sebepleri tablo 2’de 

ayrıntılı olarak verilmiştir.

VRE üreyen hastaların antimikrobiyal dyarlılığına 

bakıldığında; tüm etkenlerin vankomisin yanında teikoplanine 

de dirençli, linezolid, daptomisin ve tigesikline invitro duyarlı 

olduğu görüldü. Hastaların %71,42’si linezolid, %28,58’si 

daptomisin verilerek tedavi edildi. Tedavi sonrası %71,42‘si 

ex oldu.% 28,58‘i iyileşti. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni 

enterokok spp.’lerin antimikrobiyal direnç oranları tablo 3’de 

gösterilmiştir. 

Tartışma

Enterokoklara bağlı enfeksiyonların sıklıkla hastanın kendi 

florasından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte, çoklu ilaç 

direncinin artması, yeni epidemiyolojik çalışma sonuçları, 

sağlık personelinin elleri ve çevrede tespit edilmeleri bunların 

nozokomiyal yayıldığını göstermektedir (6). Tüm nozokomiyal 

enfeksiyonlar arasında enterekoklara bağlı enfeksiyonların 

oranı % 3-10, E. feacium oranı; üriner sistemin nozokomiyal 

enfeksiyonları arasında %36,3, CAİ ları arasında %9,5 

olarak saptanmıştır (7) Çalışmamızda da benzer şekilde 

enterokoklara bağlı nozokomiyal enfeksiyon oranı 177/2835 

(%6,2) idi. Aykut-Arca ve ark’nın yaptığı çalışmada E. 

faecalis suşları % 13,48 ile en sık idrardan, ikinci sıklıkta 

(% 12,3) yara örneklerinden izole edilmiştir (8). Mert-Dinç 

ve ark.’nın yaptığı çalışmada E. faecium % 100 oranında 

idrardan izole edilirken, E. faecalis en sık kanda (% 62,5) 

saptanmış idrarda hiç saptanmamıştır (9). Yine M. Aral ve 

arkadaşlarının çalışmasında diğer çalışmalarla uyumlu olarak 

E. faecium % 59, E. faecalis % 55 oranlarıyla en sık idrarda 

Tablo 1. Enterokok spp. saptanan nozokomiyal enfeksiyon sayısı

Enterokok üreyen vücut 
bölgeleri n:177

İdrar Kan Yara Solunum 
sekresyon

Vajinal 
akıntı

Toplam

E. feacium %47,05 (48) %58,33(28) %50(12) %50(1) %100(1) %50,28(89)

E. faecalis %52,95(54) %41,67(20) %50(12) %50(1) % 0 %49,72(88)

Toplam:%(n) %57,63(102) %27,11(48) %13,56(24) %1,13(2) %0,571 177
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rastlanmıştır (10). Ülkemizde yapılan araştırmaların çoğunda 
enterokokların en sık idrardan izole edildiği belirtilmektedir 
(11). Gazi ve ark.’nın yaptığı çalışmada ise tam aksine 
idrardan en sık E. faecalis (%60) izole edilirken E. faeciumen 
sık (% 100) kateter ucundan, 2. Sıklıkta kandan (% 50) ve 
3. sıklıkta idrardan (% 40) izole edilmiştir (12). Çalışmamızda 
ise nozokomiyal enterokok enfeksiyonları en çok idrarda; 
%57,63 (E. faecium %47,05, E. faecalis %52,95), ikinci 
olarak kanda (%27,11), üçüncü sıklıkta ise yara ve sürüntü 
kültürlerinde (%13,56) izole edilmiştir. 

Günümüzde enterokoklara en etkili antibiyotikler 
teikoplanin ve vankomisin olmasına rağmen, son yıllarda 
vankomisine dirençli suşların sayısında önemli oranlarda 
artış olduğu bildirilmektedir. Kanada’da 2007-2011 yılları 
arasında yapılan 3. basamak hastanelerin değerlendirildiği 
bir sürveyans çalışmasında VRE enfeksiyon oranı % 6 olarak 

NHSN’ın özellikle Avrupa’da antimikrobiyal direnç sürveyans 
sistemi raporlarına göre VRE enfeksiyon oranı % 4 olarak 
bulunmuş olup bu oran ülkeden ülkeye değişmektedir 
(13). Fransa, İspanya ve İsveç’de % 1’in altında iken, 
Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Birleşik Krallık’ta % 20’nin 
üzerindedir (14). Latin Amerika’da ve Asya’da sırası ile VRE 
enfeksiyon oranları % 12.9 ve % 11.9 şeklinde bildirilmiştir 
(15,16). Ülkemizde çok merkezli çalışmalar olmamasına 
rağmen bu oranın %1-2 olduğu bildirilmektedir (7). Gazi 
ve ark. enterekokların vankomisin direncini % 1 oranında 
saptamışlar ve dirençli suşların E. faecium olduğunu tespit 
etmişlerdir (12). Aral ve ark. nın çalışmasında E. faecalis 
suşları teikoplanin ve vankomisine % 100 duyarlıyken, E. 
faecium suşlarında bu antibiyotiklere sırasıyla % 6 ve % 7 
oranlarında direnç göstermektedirler (10). Bununla birlikte 
Ulusoy ve ark’nın ve Mert-Dinç ve ark’nın çalışmalarında ise 

Tablo 2. VRE’a bağlı nozokomiyal enfeksiyon alınan hastaların komorbidite ve invaziv girişim sebepleri

Cinsiyet Yaş Komorbidite İnvaziv girişim 
VRE 
enfeksiyonu

Öncesinde kullanılan 
antibiyotikler

yatış 
günü /
VRE 
üremesi 

Etken Sonuç

E 86

Yaşlılık, 

YB yatışı,

KBY, Beslenme 
bozukluğu

ÜK, SVK,

Hemodiyalz, 
Transfüzyon

Kİ-ÜSE
Seftriakson, 
moxifloxasinpip-tazo, 
ertapenem, imipenem,

64/8 E. feacium ex

K 24

YB yatışı,

KBY,

SLE, 

ÜK,SVK, 
Hemodiyaliz 
transfüzyon

SVK-KDE

Seftriakson

Meropenem, caspofungin, 
vankomisin

19/12
E. feacium şifa

E 73

Yaşlılık, 

YB yatışı,

KOAH, Solnm.
yetm.

ÜK,SVK, Mekanik 
ventilasyon Kİ-ÜSE

Seftriakson, meropenem, 
kolistin

64/41 E. feacium ex

K 76

Yaşlılık, 

YB yatışı, 
Kc.sirozu

ÜK, SVK, Kİ-ÜSE
Seftriakson, moxiflksasin,

tigesiklin
145/88 E. feacium ex

E 80

Yaşlılık,

YB yatışı, Mesane 
CA KBY,

Cerrhi girşm 

ÜK, SVK, 

TPN kullanımı
CAE-ÜSE

Seftriakson, ciprfloksasin, 
metronidazol

19/16 E. feacium ex

E 28
YB yatışı,

Trafik kazası 

ÜK,SVK, Mekanik 
ventilasyon, 

TPN kullanımı

Kİ-ÜSE
Seftriakson, meropenem, 
tigesiklin, sulperazon, 
moxifloksasinvankomisin

40/6 E. feacium şifa

K 77
Yaşlılık, 

ABY

ÜK,SVK,, Mekanik 
ventilasyon, 

TPN kullanımı

Kİ-ÜSE

Seftriakson, 
moxifloksasin,ertapenem, 
tigesiklin,

kolistin, vankomisin

210/70 E. feacium ex
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vankomisin direnci saptanmamış, 137 örneğin incelendiği 

bir çalışmada antibiyotik direnci gözden geçirilmiş ve 

vankomisin, teikoplanin, linezolid, tigesiklin, direnci 

saptanmamıştır (11,9,17). Ulusal Hastane Enfeksiyonları 

Sürveyans Ağı (UHESA) verilerine göre hastane enfeksiyonu 

etkeni olan enterokok izolatlarında vankomisin direnci 2010 

yılında % 11.2, 2011 ve 2012 yılında % 17.1, 2013 yılında 

% 21.3, 2014 yılında % 20.6, 2015 yılında ise % 14.3 olarak 

bildirilmiştir (18). Bizim çalışmamızda da enterokoklara bağlı 

tüm nozokomiyal enfeksiyonlar irdelendiğinde; VRE oranı 

% 0,24 ile Türkiye verilerinden biraz daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu durum VRE önlem paketlerine uyumun 

düzenli yapıldığını düşündürmekte olup, hastanemiz adına 

sevindiricidir.Hastanemizde VRE üreyen hastalar tek kişilik 

odalarda veya aynı şekilde üremesi olan hastalarla birlikte 

kohortlanarak izole edilmekte mümkünse erken taburculuk 

planlanmakta ve otomasyon sisteminde VRE kolonizasyonu 

ile ilgili uyarı verilmesi sağlanmaktadır. Hasta odalarına 

giriş ve çıkışlarda sıkı temas izolasyonu uygulanmakta ve 

taburculuk sonrası dezenfeksiyon usulünce 2 kez yapılmadan 

yeni hasta alınmamaktadır. VRE saptanan ortamlarda çevre 

kültürleri alınıp dezenfeksiyon titizlikle yapılmakta ve düzenli 

uygulanan el hijyeni, izolasyon, temizlik elemanlarına temizlik 

ve dezenfeksiyon eğitimleri Enfeksiyon Kontrol Komitesince 

tekrarlanmakta, bu kurallara uyum (haftada 2 gün izlenerek) 

ve nozokomiyal enfeksiyon oranları ilgili birimlere aktif anlatım 

şeklinde geri bildirilmektedir. Ayrıca YB ve hematoloji-

onkoloji ünitelerinde periferik damar yolu açılması dahil tüm 

invaziv işlemlerde klorheksidin solüsyonu ile dezenfeksiyon 

yapılmaktadır.

 Yine çalışmamızda literatürle uyumlu olarak E. fecaliste 

vankomisin, teikoplanin direnci saptanmazken, E. feaciumda 

% 7,5 oranında direnç saptanmıştır. E. faecium suşlarında 

görülen direnç oranlarının yüksek olması dikkat çekicidir. 

Linezolid oksazolidinonlar sınıfından yeni bir antibiyotik 

olup klinik açıdan önemli tüm Gram pozitif bakterilere karşı 

mükemmel in-vitro aktiviteye sahiptir. Linezolid direncinin 

(enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer 

antimikrobiyallerin aksine) E.faecalis suşlarında E.faecium 

suşlarına göre daha fazla olduğu bildirilmiştir.(19). Oysaki 

Bizim çalışmamızda tüm enterokoklar linezolid ve 

daptomisine duyarlı bulunmuştur. 

1989 dan beri ABD’ VRE kolonizasyon ve enfeksiyonlarının 

özellikle yoğun bakım ünitelerinde 34 kat olacak şekilde hızlı 

bir şekilde arttığı bildirilmektedir. Ayrıca direnç genleri s.aureus 

gibi diğer gr pozitif koklara aktarılabildiğinden vankomisin 

kullanımında akılcı davranılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Hastane infeksiyonlarının tamamen ortadan kaldırılması 

mümkün olmadığı gibi tıbbi teknoloji ve invaziv girişim 

uygulamalarındaki artış hastane infeksiyonu riskini daha 

da arttırmaktadır. infeksiyon kontrol programlarının uygun 

şekilde yapılması ile hastane infeksiyonlarının en az 1/3’ünün 

önlenebileceği bilinmektedir (20,21). 

VRE ye bağlı nozokomiyal enfeksiyonu olan hastaların 

risk faktörlerine baktığımız zaman; hepsinde ileri yaş, Akut 

veya kronik renal yetmezlik, uzun süre hastanede özellikle 

yoğun bakım veya onkoloji kliniklerinde yatmış olmak, 

immunsupresyon, nötropeni, daha önceden vankomisin, 

seftazidim, siprofloksasin, metronidazol gibi antibiyotik 

kullanımı, yakın zamanda ameliyat geçirmek, VRE ile kolonize 

veya enfekte bir hastanın yakınında yatmak veya bunlara 

bakım veren bir hemşireden bakım almak gibi faktörlerden biri 

veya birkaçının var olduğunu görürüz. M. Aral ve arkadaşlarının 

çalışmasında hastaların kronik böbrek yetmezliğine sahip 

olması ve öncesinde antibiyotik kullanım öykülerinin 

olması, olası risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir (10). 

Atalay ve arkadaşlarının çalışmasında ise %31,6 ABY veya 

KBY, %26,3 geçirilmiş operasyon, %89,5 SVK, mekanik 

Tablo 3. Nozokomiyal enfeksiyon etkeni enterokok spp.’lerin antimikrobiyal direnç oranları: 

Enterokokus spp türü
E. feaceum

n:89 (%50,2)

E. fecalis

n:88 (%49,8)

Total

 n:177 (%100)

Antibiyotikler
Duyarlı

n(%)

Dirençli

 n(%)

Duyarlı

 n(%)

Dirençli

n(%)

Duyarlı

 n(%)

Dirençli

n(%)

Vankomisin 82 (%92) 7(%8) 88(%100) 0(0)  %96,6 %3,4

Teikoplanin 82(%92) 7(%8) 88(%100) 0(0)  %96,6 %3,4

Linezolid 89(%100) 0(%0) 88(%100) 0(0)  %100 %0

Tigesiklin 89(%100) 0(%0) 88(%100) 0(0)  %100 %0



Turk J Intensive Care 2020

Kacar ve ark. 

ventilatörde takip, NG kullanımı ve %100 üriner kateter 
kullanımı saptamışlar (22). Bizim hastalarımızın yaş aralığı: 
24-80 (ortalama:63,4) olup 5 tanesi ileri yaşta (>70 yaş), 
hepsi uzun süredir hastanede yatmakta idi, 6 tanesi yoğun 
bakımda yatmakta, hastaların 4 tanesinde ABY veya KBY, 1 
hastada kc sirozu, 1 hastada malignite, 1 hastada romatolojik 
hastalık, 2 hastada KOAH yada solunum yetmezliği gibi 
immunosupressif bir durum mevcuttu. Ayrıca, uygulanan 
invaziv girişimler açısından bakıldığında; hastaların hepsinde 
üriner ve santral venöz kateter kullanımı mevcuttu. 3 hasta 
TPN kullanmıştı, 3 hasta mekanik ventilatöre bağlanmıştı ve 
2 hasta hemodiyalize giriyordu. Hastaların hepsi öncesinde 
3. kuşak sefalosporin,3 hasta glikopeptid kullanmıştı. 
Tıpkı çalışmalarda olduğu gibi hastaların hepsinde bir veya 
birden fazla komorbid hastalık ve birden fazla risk faktörü 
mevcuttu. Atalay ve ark’nın yaptığı çalışma ile benzer şekilde 
hastalarımızın tümünde üriner kateter uygulaması mevcuttu 
ve ABY veya KBY (%57,1) benzer şekilde yüksek oranda 
eşlik ediyordu.

Sonuç

Çalışmamızın sonunda; gerek aktif sürveyans ile takip 
edilen hastalar, gerekse üreme durumuna göre sürveyans 
programına alınan hastalarda hem VRE üreme oranı hem 
de nozokomiyal VRE enfeksiyonları Türkiye ve Dünya 
verilerinden oldukça düşük bulunmuştur. Bu durum Hastane 
Enfeksiyon Kontrol Komitesinin özverili çalışması, çalışanların 
önerilere uygun davranması, uygun yerde uygun dezenfektan 
kullanımı, gereksiz uzun süreli yatışların ve gereksiz 
antibiyotik kullanımının mümkün olduğunca önlenmesi ile 
ilişkilendirilmiştir. Risk faktörlerinin ve hazırlayıcı etkenlerin 
belirlenmesi aktif sürveyans ile kolonize ve enfekte hastaların 
tespiti ve gerekli izolasyon önlemlerinin alınması, ayrıca sağlık 
personelinin bu konuda eğitilerek el yıkama, eldiven giyme ve 
uygun dezenfeksiyon yöntemlerinin uygulanması önemlidir. 
Hastanemizde olduğu gibi bu önlemleri uygulayarak VRE 
oranlarını düşürmek mümkündür. 
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