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1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 Tıp alanında sağlanan gelişmeler sonucunda insanoğlunun yaşam süresi uzamış 

ve yaşam kalitesi artmıştır. Diğer yandan tıbbi tanı ve tedavi amacıyla uygulanan 

invaziv girişimler, bilinçsiz antibiyotik tüketimi hastane enfeksiyonlarında artışa 

neden olmuştur. Bu anlamda enterokoklar giderek artan bir önem kazanmıştır. Gerek 

doğal, gerekse kazanılmış antibiyotik direnci ve her türlü ortamda canlılıklarını 

sürdürebilme yetenekleri nedeniyle bu bakteriler yaşlılar, uzun süre antibiyotik 

kullananlar, invaziv girişim uygulananlar, uzun süre hastanede yatan hastalarda 

nozokomiyal enfeksiyonlara neden olabilirler (1). 

 

 İnsan ve hayvan florası elemanları arasında bulunan enterokoklar sıklıkla 

intraabdominal enfeksiyonlara, idrar yolu enfeksiyonlarına (ÜSE), endokardit ve 

bakteriyemiye neden olurlar. Uzun yıllar önemli bir endokardit etkeni olarak bilinen 

enterokoklar 1970’li yılların ortalarında hastane enfeksiyonu etkeni olarak görülmeye 

başlamıştır (2). 

 

 Enterokok terimi 1899 yılında Fransız araştırmacı Thercilin’in dışkıdan izole 

ettiği kısa zincirli koklara ‘enterokok’ adını vermesiyle tıp dünyasına girmiştir ancak 

ayrı bir genus olarak adlandırılmaları çok uzun zaman almıştır. Uzun yıllar streptokok 

cinsi içerisinde Lancefield sınıflamasında D grubu streptokoklar gurubunda yer alan 

enterokokların, geniş bir ısı derecesinde üreyebilme, % 6.5 sodyum klorür ve % 40 

safra varlığında üreyebilme, eskülin hidrolizasyonu, çoklu antibiyotik direnci ve 

tedaviye yanıt farklılıkları nedeniyle ayrı bir grup olarak adlandırılmaları uygun 

görülmüştür. Moleküler tanı ve tiplendirme yöntemlerinin gelişmesiyle 1984’te 

Enterococcus genusu olarak tanımlanmışlardır (1). 

 

Enterokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotik 

seçenekleri direnç özellikleri nedeniyle kısıtlıdır. Vankomisin 1950’lerin sonuna doğru 

kullanıma girmiş olup, 1970’lerin sonuna doğru metisilin dirençli Staphylococcus 

aureus (MRSA) enfeksiyonlarının yaygınlaşmasına kadar kullanımı sık değildir. 

Vankomisin kullanımındaki artış vankomisin dirençli enterokok (VRE) yayılımından 

ve son zamanlarda bildirilen vankomisin dirençli S.aureus (VRSA)’ lardan sorumlu 

olabilir. 1986’da VRE’nin ilk klinik suşları İngiltere ve Fransa’da izole edilmiştir (3). 
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde hastalık kontrol ve korunma merkezi 

(CDC) ilk kez, direnç saptanan öncelikli bakterileri tehdit düzeyine göre; acil tehdit 

gurubu, ciddi tehdit gurubu ve öngörülen tehdit gurubu olarak üç kategoriye 

ayırmıştır. VRE ciddi tehdit gurubu içerisinde yer almaktadır (4). 

 

VRE hastane enfeksiyonu açısından önemli bir sorundur. VRE kolonizasyon 

oranları; uzun süreli yatışların olduğu, antibiyotik kullanımının ve invaziv işlemlerin 

çok olduğu yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) daha yüksektir. Gastrointestinal 

sistemlerinde VRE taşıyan hastalar en önemli VRE rezervuarıdırlar (5) 

 

 VRE son yıllarda önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 

VRE gelişiminde risk faktörlerinin belirlenmesi, hastanelerin kolonize ve enfekte 

hastalarını erken tesbiti ve gerekli önlemlerin alınması ile VRE yayılımı önlenebilir.  

 

 Bu çalışmada hastanemizde 4 yıllık süreçte VRE ile kolonize ve enfekte 

hastaların dağılımı, risk faktörleri, antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması ile 

hastanemizin durumunun gözden geçirilmesi planlanmıştır. 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.ENTEROKOKLAR 

 

2.1.1. Genel Mikrobiyolojik Özellikleri 

 

 Uzun yıllar zararsız ve medikal açıdan önemsiz olduğuna inanılan enterokoklar 

son yıllarda % 61 oranında yüksek mortalite ile en yaygın nozokomiyal patojenler 

arasına girmiştir(6). Yeniden sınıflandırma ile 1984’te enterokoklar olarak adlandırılan 

cinsin içerisinde 16 tür yer almaktadır. Bunlardan insan hastalıklarından en sık 

soyutlanan türler Enterococcus faecalis (% 80-90) ve Enterococcus faecium (% 5-10) 

dur. Gastrointestinal florada (en fazla kolonda) bulunan enterokoklar arasında 

E.faecalis’in, E.faecium’a göre bir kaç kat daha fazla oldugu tespit edilmiştir. 

Enterococcus durans, Enterococcus avium, Enterococcus gallinarum, Enterococcus 

casseliflavus, Enterococcus hirae, Enterococcus cecorum, Enterococcus raffinosus, 

Enterococcus malodoratus, Enterococcus dispar, Enterococcus mundtii, Enterococcus 
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gilvus ve Enterococcus pullens gibi türler de nadiren enfeksiyon etkeni olarak 

görülebilmektedir (1, 7). Bazı enterokok türleri konak bağışıklığının geliştirilmesinde 

ve ishal tedavisinde probiyotik olarak kullanılabilmektedir (8). 

 

Enterokoklar tek, tek, ikili veya kısa zincirler oluşturan, bazen uzun zincir de 

olabilen katalaz negatif, gram pozitif, kapsülsüz, sporsuz koklardır. Katı besiyerinde 

üretildiklerinde gram boyamada kokobasil gibi görülebilirken, tiyoglukonat gibi bir 

sıvı besiyerinde üretildiklerinde zincirler oluştururlar. Sitokrom enzimi 

içermediklerinden katalaz negatiftirler ancak kanlı besiyerinde üremiş E. faecalis 

kolonisi ile zayıf yalancı reaksiyon gözlenebilir. Benzer şekilde Enterococcus 

haemoperoxidus suşlarında da kanlı agarda üretildiklerinde katalaz aktivitesi 

saptanmıştır. Mikroskobik olarak Streptococus pneumoniae’ye benzerler. E. 

gallinarum, E.casseliflavus hariç enterokok türleri hareketsizdir (1, 9). 

 

Enterokokların tanımlamasının özenle yapılması gerekmektedir diğer katalaz 

negatif gram pozitif koklardan ayrımında doğru identifikasyon yapılmazsa lökonostok 

ve pediokoklar gibi doğal vankomisin dirençli mikroorganizmalar VRE olarak 

yorumlanabilir (1). 

 

Tüm enterokok suşları lösin-beta naftilamidi, lösin aminopepdidaz (LAPase) 

aktiviteleriyle hidrolize eder. Safra (%40 )-eskülin  (BE besiyeri)  ortamında eskülini 

hidroliz etmeleri enterokok ve D grubu streptokokların primer izolasyonunda 

yararlanılan %100 duyarlı %97 özgüllükte bir yöntemdir. Besiyerinde bulunan safra 

diğer gram pozitiflerin üremesini engellerken enterokoklar ürer ve besiyerinde 

bulunan eskülini eskületin ve dektroza hidroliz eder. Renk indikatörü olan ferrik 

iyonlarla presipitasyon sonucunda enterokoklar siyah kahverengi pigmentli koloniler 

olarak ürer(1). 

 

Enterokok genusunun tanımlayıcı özelliklerinden biri de L-pirolidonil-β-

naftilamidi, pirolidonil aril amilaz enzimleriyle hidroliz edebilmelerine dayanan 

Pirolidonil-β-naftilamid hidroliz (PYR) testi pozitifliğidir. E. cecorum, Enterococcus 

columbae, Enterococcus saccharolyticus, E. pullens ve yeni tanımlanan türlerin 

(Enterococcus canintestini, Enterococcus devriesei, Enterococcus moraviensis) bazı 

suşları hariç enterokoklar PYR pozitif reaksiyon gösterirler. PYR testi enterokokları 
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vankomisin direnci nedeniyle karıştırılabilecek, lökonostok ve pediokok cinslerinden; 

non-A grubu streptokoklardan ayırt etmede önem taşımaktadır. Günümüzde PYR 

testinde pratik olarak disk ya da strip kullanılarak 2-3 dakika içerisinde sonuç 

alınabilmektedir (1). 

 

Enterokok suşlarının çoğu (%80) Lancefield grup D antiserumu ile reaksiyon 

verir, ancak bu sadece enterokoklara özgü değildir. Streptococcus bovis, Streptococcus 

equinus ve Streptococcus suis’in yanı sıra pediokok ve lökonostok türleride grup D 

antiserumu ile reaksiyon verebilir. Ayrımlarında PYR testi kullanılır  Bazı enterokok 

türleride grup Q antiserumu ile reaksiyon verir (9). 

 

Enterokoklar fakültatif anaerop mikroorganizmalardır. Glukoz fermentasyonu 

sonucu son ürün olarak laktik asit oluştururlar, gaz oluşturmazlar. Glukozdan gaz 

oluşturamamaları lökonostok cinsinden ayrımında önemli bir özelliktir. Çok sayıda 

karbonhidratı fermente edebilirler. Geniş bir ısı aralığında üreyebilirler (10-45°C). 

Optimal üreme ısıları 37-42.7°C’dir. Ayrıca 60°C’de 30 dakika canlılıklarını 

sürdürebilirler. Bu ısı toleranslarından dolayı karışık türlerden enterokok izole etmede 

ısı tolerans testi kullanılmaktadır. Dış ortam koşullarına, fiziksel ve kimyasal etkenlere 

oldukça dayanıklı bakterilerdir. Ortamda % 6.5 NaCl varlığında üreyebilirler, buna tuz 

tolerans testi denilmektedir (1, 5) 

 

Enterokok içermesi muhtemel örneklerin transportunda özel bir yaklaşıma 

gerek yoktur ve her çeşit transport besiyerleri kullanılabilir. Mümkün olan en kısa 

sürede (bir saati geçmeyecek şekilde) ekim yapılmalıdır (1). 

 

Kanlı agarda 24 saatlik infüzyonun sonunda 1-2 mm çapında geniş beyaz 

koloniler oluştururlar. Koyun eritrositleri lizise neden olan sitolizine dirençli 

olduklarından koyun kanlı agarda hemoliz oluşturmazlar, çoğunlukla alfa veya gama 

hemolitiktirler. Bazı E. faecalis suşları tavşan, atyada insan kanı içeren besiyerinde 

beta hemoliz oluşturur. Bazı E.durans suşlarıda besiyerindeki kanın özelliği ile ilişkili 

olmaksızın beta hemoliz oluşturur. MacConkey agarda daha küçük (0.5-1 mm) laktoz 

fermentasyonundan dolayı fuşya pembesi renginde koloniler oluşturular (9). 

Kültürü yapılacak örnek gram negatif bakteride içeriyorsa izolasyon için seçici 

besiyeri kullanılması önerilmektedir. Bu amaçla gram negatif bakterileri inhibe eden 
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azid içeren safra-eskülin-azid besiyeri (Enterococcosel agar ya da broth) primer 

izolasyon için idealdir. Kontamine alanlardan alınan örnekler için sefaleksin-

aztreonam-arabinoz agar kullanılır. Özellikle  E. faecium arabinozu kullanarak asit 

oluşturduğundan renk  indikatörü sayesinde bu besiyerinde kolonilerin etrafında sarı 

halo oluşur. E.faecalis arabinozu fermente etmediğinden renksiz koloniler oluşturur 

(1). 

 

Enterokok suşları arasında vankomisin direncinin giderek artması nedeniyle 

VRE izolasyonu için seçici besiyeri kullanılması önem taşımaktadır. Fekal VRE 

taşıyıcılığının taranmasında seçici ve ayırt edici besiyeri olan vankomisin ilave edilmiş 

safra-eskülin-azid agar ya da broth (Enterococcosel agar) kullanılır. Vankomisin 

konsantrasyonu 6 µg/mL, 8 µg/mL ve 10µg/mL olabilir. Ancak 10µg/mL gerçek VRE 

suşlarının inhibe olma olasılığı bulunduğundan besiyerindeki optimal vankomisin 

yoğunluğu 6 µg/mL’dir. Agar ile birlikte broth kullanıldığında VRE izolasyonunda % 

50 artış olduğu saptanmıştır. Örnekte enterokok yoğunluğu az ise kolistin-nalidiksik 

asit (CNA) broth da zenginleştirme yapılıp ardından vankomisinli Enterococcosel 

agarda VRE izolasyonuna gidilebilir. Sürveyans amaçlı çevre kültürlerinden VRE 

izolasyonu için nemli eküvyonla alınan örnek zenginleştirici broth ya da agara ekilir. 

Son yıllarda üreyen kolonilerin değişik renklerine göre VRE tanımlaması yapan 

kromojenik besiyerleri de kullanılmaktadır (1). 

 

Enterokok Türlerinin Tanımlanması 

 

 Enterokoklar kolaylıkla ürer ancak tür tanımlamasında dikkatli olunmalıdır. 

Enterokokların tür düzeyinde tanımlanması direnç özellikleri ve tedavi yaklaşımları 

farklı olduğundan önemlidir. Enterokokların tanımlanmasında primer olarak kültür 

temelli teknikler kullanılmaktadır (10). Katalaz negatif, gram pozitif kokun ön tanısı 

yapıldıktan sonra geleneksel fizyolojik testler uygulanarak yarı / tam otomatize 

sistemler kullanılarak tür ayrımına gidilir. Konvansiyonel fenotipik testler ile % 99 

oranında doğru tanımlama yapılabilmektedir. Ancak türlerin prototipe uymayan suşları 

olabileceği unutulmamalıdır. Konvansiyonel yöntemler mannitol, sorbitol, sorboz 

içeren sıvı besiyerlerinde asit oluşturma vearginin hidrolizasyonu gibi birkaç manuel 

biyokimyasal yöntemi içerir (1). 
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Tanımlamada klinik laboratuvarlarda otomatik ve yarı otomatize ticari tanı 

kitleri kullanılmaktadır. Ancak bazı kitlerin eksiklikleri nedeniyle özellikle nadir türler 

tanımlandığında alınan sonuçların fenotipik yöntemlerle doğrulandıktan sonra 

raporlanması gereklidir. Epidemiyolojik araştırmalarda enterokok suşlarının 

tanımlanmasında fenotipik yöntemlerin değeri sınırlıdır. Enterokokların tiplerine 

ayrılmasında çeşitli moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Günümüzde altın standart 

olarak Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) yöntemi kabul görmektedir. PFGE 

uygulamasında iyi tanımlanmış kontrol suşlarının (E.faecalis OGIRF SS1351, E. 

faecium GEI SS1350) kullanılması ve sonuçların mümkünse ilave bir moleküler 

yöntemle birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir. PFGE altın standart olmasına 

karşın son yılalarda kullanıma giren Automated repetitive – sequence –based 

polimeraz zincir reaksiyonu (rep - PCR) kullanım kolaylığı ve kısa sürede sonuç 

alınması nedeniyle avantaj sağlamaktadır (1). 

 

2.1.2.Epidemiyoloji ve Klinik Önemi 
 

Enterokoklar, insan ve hayvanların gastrointestinal sistem (GİS) florası üyele-

ridir. Daha az olarak safra kanalları, genitoüriner sistem (üretra ve vajen) ve ağız 

boşluğunda yer alır. Doğada yaygındır. Dış ortam şartlarına dayanıklı olduklarından 

her çeşit ortamda canlılığını sürdürebilir. Hastanelerde yatak, kapı kolu, steteskop vb. 

üzerinde uzun süre yaşayabilmektedir. Hastanelerde kullanılan malzemelerle 

personelin elleriyle hastadan hastaya taşınarak nozokomiyal salgınlara neden olabilir 

(1). 

 

İnsan feçesinde E. faecalis miktarı 105-107/gr iken E. faecium miktarı 104-

105/gr olarak tespit edilmiştir. Klinik örneklerde, 10 civarında olan E. faecalis / E. 

faecium izolasyon oranı son yıllarda E. faecium lehine değişme eğilimindedir. 

ABD’deki hastanelerde önceleri E. faecalis predominant suş iken, 2008 yılında 

nozokomiyal enfeksiyonlarda E. faecalis / E. faecium oranı 1.5/1 olmuştur. Üstelik E. 

faecium suşlarında antibiyotik direnç oranı daha yüksektir. E. faecalis’te ampisilin ve 

vankomisin direnci (%2-3) nadirdir ve direnç prevalansında artış söz konusu değildir, 

ama E. faecium suşlarında ampisilin ve vankomisin direnci %83 ve %52 oranlarına 

ulaşmıştır (1, 6). 
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Enterokok enfeksiyonları üriner sistem enfeksiyonları, hepatobilier sepsis, 

endokardit, cerrahi yara enfeksiyonları, bakteriyemi ve neonatal sepsis şeklinde 

görülmektedir. Daha önceleri zararsız oldukları düşünülen enterokokların son yıllarda 

yara enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonlarının ikinci en yaygın nedeni, 

baktereminin ise üçüncü en yaygın nedeni olduğu saptanmıştır. Enterokok 

enfeksiyonları genel olarak kadın ve erkeklerde benzer oranlarda görülür. Üriner 

kateter, çeşitli cerrahi girişimler, safra hastalıkları, divertikülit vb. faktörler nedeniyle 

enterokok enfeksiyonları yaşlılarda daha sık gözlenmektedir. Yenidoğan döneminde 

enterokoklar genellikle bakteremi ve menenjit etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak VRE enfeksiyonları, yetişkinlere göre çocuklarda daha az görülür (1, 11, 

12). 

Enterokokların en sık neden olduğu enfeksiyon hastalığı, üriner enfeksiyonları 

olup bu da enterekokal baktereminin en yaygın nedenidir. Özellikle yapısal anomalisi 

olan, antibiyotik kullanan, invaziv girişim yapılan hastalarda nozokomiyal 

enfeksiyonların önemli bir etkenidir. Tüm üriner sistem enfeksiyonlarının %10’undan; 

nozokomiyal enfeksiyonların %16’sından enterokoklar sorumludur. Ülkemizde 

nozokomiyal üriner sistem enfeksiyonu etkeni olarak E. coli ve kandidanın ardından 

üçüncü etken olarak enterokoklar rapor edilmiştir. Komplike olmayan sistit, prostatit 

ve perinefritik apseye neden olabilirler (1, 11). 

 

Enterokoklar, infektif endokardit olgularının streptokok ve stafilokoklardan 

sonra üçüncü sıklıkta etkenidir. Tüm endokardit olgularının %5-15’inden enterokoklar 

sorumludur. Özellikle dejeneratif kalp hastalığı ve genitoüriner enfeksiyon 

prevalansımn arttığı 50 yaş üzeri ve erkek hastalarda enterokok endokarditlerine daha 

sık rastlanır (1). Enterokokal infektif endokarditin en sık nedeni E. faecalis (%90), 

daha nadiren E. faecium ve diğer türler görülür (13). 

 

Nozokomial kan dolaşım enfeksiyonlarının %10’undan enterokoklar 

sorumludur (14). En sık E. faecium izole edilmektedir ve E. faecalis enfeksiyonuna 

göre mortalite oranı daha fazladır. Vankomisin direnci, enterokokal bakteremide 

mortalite için bağımsız bir risk faktörüdür. Enterokokal bakteremiler %40 gibi yüksek 

oranlarda polimikrobiyal olabilir ve  mortalitesi yüksektir. Enterokokların tek etken  

olduğu bakteremilerde ise mortalite % 30’un altındadır. Diğer taraftan, polimikrobiyal 
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bakteremilerde en sık izole edilen gram-pozitif bakterilerdir. Kaynak genellikle idrar 

yolu enfeksiyonu, intraabdominal flora, cerrahi alan ya da yanık enfeksiyonları ve 

özellikle femoral kateterlerdir. Kan kültüründe enterokok ürediğinde, hastada 

enfeksiyon bulguları yoksa deri florası olabileceği dikkate alınmalıdır (1). 

 

Enterokoklar safra yolları, intraabdominal abseler, peritonit, endometrit ve 

salpenjite neden olabilir. İzole edildiğinde, floranın bir üyesi olabileceğide 

düşünülerek klinik ile beraber doğru karar verilmelidir. Enterokoklar periton diyalizi 

yapanlarda peritonite neden olabilir. Periton diyalizi ile ilişkili peritonitlerin % 2-

4’ünden enterokoklar sorumludur ve antimikrobiyal tedaviye cevap oranları diğer 

gram pozitif mikroorganizmalara bağlı peritonitlerden daha kötüdür. Böbrek transplant 

hastalarında da enterokoklara sık rastlanır. Son dönem böbrek yetmezliği VRE 

enfeksiyonu gelişmesinde bir risk faktörüdür. Böbrek ve karaciğer transplantasyonu 

sonrası dışkıda kolonizasyon oranında artış saptanmıştır. Karaciğer transplant 

hastalarında yapılan bir çalışmada vankomisin dirençli E. faecium izolasyonu 

mortalitenin habercisi olarak bildirilmiştir (1, 15, 16). 

 

Ağız florası üyesi olan enterokoklar, endodontik enfeksiyonların %80-90’ından 

sorumludur. Önceleri sadece endokardit etkenlerinden biri olarak bilinirken 

enterokoklar, 1970’li yıllarda, üçüncü kuşak sefalosporinlerin yoğun kullanımıyla 

beraber nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasına girmişlerdir. Özellikle VRE 

kökenlerinin hastane ortamlarında yayılmasının önlenmesi için ciddi önlemler 

alınması gereklidir (1). 

 

Hastanelerdeki VRE enfeksiyonları genellikle klonaldir. Hastaneye adapte 

olmuş E. faecium’un CC-17 kökeninin tüm dünyaya yayılması, dirençli suşların 

hastane ortamında nasıl hızlı yayıldığını göstermektedir (1). 

 

2.1.3. Patogenez ve Virülans Faktörleri 

Enterokoklar aslında düşük virülanslı bakterilerdir. Çevre koşullarına uyum 

sağlamaları ve antibiyotik direnci nedeniyle tedavide de sorun yaşanan bakteriler 

arasında yer almaktadır (1). 
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İntestinal florada kolonize olan enterokoklar floranın diğer üyeleri ve bağırsak 

epiteliyle karmaşık bir etkileşim halindedir. Enterokok enfeksiyonları sıklıkla endojen 

kaynaklıdır, bağırsak epitel hücrelerinden translokasyon yoluyla lenf nodlarına ve tüm 

vücuda yayılır (17). 

 

  Antibiyotik tedavisi görme, uzun süre hastanede yatma, hastanın immün 

sistemi gibi faktörler bu suşların seçilerek virülan özellik kazanmasına neden olur. 

İmmün yetmezliği olan hastalar enterokoklara karşı daha savunmasızdır. Bazı 

merkezlerde nozokomiyal olgularda % 61’e ulaşan mortalite oranına sahiptirler (1). 

 

Enterokokların virülansında; intestinal sisteme kolonize olmaları, ekstraselüler 

matriks proteinlere adezyon yetenekleri, üriner sistem, oral kavite epiteli ve insan 

embriyo böbrek hücrelerine adezyon yetenekleri rol oynar. Sitolitik toksin, jelatinaz, 

süperoksit, enterokokal yüzey proteini ve agregasyon faktörü oluşturabilme, 

antibiyotiklere direnç, hiyalüronidaz, lipoteikoik asit, fibronektin ve yüzey 

karbonhidratları enterokokların hastalık oluşturma yeteneklerine katkıda bulunduğu 

düşünülen virülans faktörleridir (1, 17). 

 

Nozokomiyal enterokokal enfeksiyonlarda öncelikle intestinal florada bulunan, 

antibiyotik direnci, sitolitik toksin oluşturma gibi virülans özelliklerine sahip suşlar, 

antibiyotik kullanımı sonucu, duyarlı suşların ortadan kalkmalarıyla birlikte sayıca 

artar. Daha sonra doku invazyonu yaparlar. Antibiyotik kullanımı, çoklu ilaç direncine 

sahip enterokoklarla kolonize ya da infekte olanların hemen hepsinde tanımlanmakta 

olup, bu olgularda klindamisin, sefalosporin, aztreonam, siprofloksasin, aminoglikozid 

ve metronidazol kullanımı en az vankomisin kadar sorumludur (1). Geniş spekturumlu 

antibiyotik kullanımı vankomisin dirençli enterokokların ortaya çıkmasının yanında 

intestinal hücrelerden üretilen ve gram pozitif mikroorganizmalara karşı aktivite 

gösteren intestinal antimikrobiyal peptit (RegIIIγ) üretimini azaltır (9). 

 

Mikroorganizmanın virülansı, genomun belirli bölgelerinde yer alan virülans 

kodlayan genler (agg., gelE, ace, cylLLS, esp, cpd, fsrB) tarafından kontrol edilir. 

Genomun %25’i transpozonlar, patojenite adacıkları, integre plazmid gen faj bölgeleri 
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içeren mobil ve/veya kazanılmış DNA segmentlerinden oluşmuştur. Kapsamlı genom 

analizlerinde virülans veya kolonizasyonla ilişkili olabilecek 134 yüzey proteini tespit 

edilmiştir. Direnç genleri gibi virülans genleri de horizontal gen transferi yoluyla 

yayılabilir (1, 18). 

 

Hemolizin: İnsan, at ve tavşan eritrositlerini lizise uğratan sitolitik bir virülans 

faktörüdür. Koyun kanlı agarda hemolitik etki gösteremez. Salgınlarda E. faecali 

ssuşlarında %60’a varan sıklıklarda saptanmıştır. Nozokomiyal bakterilerde enterokok 

suşunun sitolizin özelliği olduğunda enfeksiyonun ölümle sonlanma riskinin, 

sitolizinsiz suşlara göre beş kat fazladır. Toksin sentezlenip bakteri tarafından dış 

ortama salındıktan sonra yine bakteri tarafından sentezlenen bir enzim tarafından. 

aktivasyon basamağının hücre dışında gerçekleşmesi, aktivasyonu sağlayan enzimin 

yapı, fonksiyon ilişkisinin iyi bilinmesi ve bu enzimin işlev görmesini engellenmesi 

tedaviye yönelik çalışmalarda kullanılabilir (1, 18). 

 

Feromonlar: Suşlar arasında plazmid DNA’sının transferini kolaylaştıran 7-8 

aminoasitlik küçük peptidlerdir. Aynı zamanda nötrofiller için kemotaktiktirler (1). 

 

Agregasyon faktörü: E. faecalis izolatlarında bulunan yüzey proteinlerinden oluşan 

feromonlarla indüklenen plazmidle kodlanan bir virülans faktörüdür. İntestinal epitel 

dahil bir çok hücre yüzeyine yapışmayı, hücre birleşmesinin sağlar. Plazmid 

transferine yardımcı olur. Bu proteinlerin intestinal epitel hücrelerine girişi artırması, 

E. faecalis’in intestinal epitelden translokasyonunu arttırarak sistemik enfeksiyonu 

kolaylaştırır. Asal, AspI ve AcslO üzerinde en fazla çalışılan agregasyon 

proteinleridir. Agregasyon faktörü, enterokoklara kalp kapaklarına bağlanma 

yeteneğini sağlayarak endokardit patogenezinde rol oynar. İn vivo çalışmalarda 

agregasyon faktörlerinin rolü tavşan endokardit modelinde gösterilmiştir. Özellikle 

kateter enfeksiyonlarında, E. faecalis izolasyonu daha sıktır. E. faecalis izolatlarmın 

opsonize edilmeden, nötrofiller tarafından tutunmasını kolaylaştırmakta ve bakterinin 

intraselüler yaşam süresini uzatmaktadır. Agregasyon faktörünün süperantijen gibi 

davranabildiği ve doku harabiyetine neden olabildiği gösterilmiştir. Bu yapının aynı 

zamanda süperantijen gibi davranabildiği düşünülmektedir (1, 19). 
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Jelatinaz: Jelatin, kollajen, kazein, hemoglobin ve diğer peptidleri hidroliz eden bir 

proteazdır. E. faecalis’in bir virülans faktörüdür. Biyofilm oluşumu için gereklidir 

Klinik endokardit olgularından izole edilen E. faecalis suşlarının tümü jelatinaz 

pozitiftir. Kandan izole edilen E. faecalis suşlarının da % 64’ü jelatinaz pozitiftir. 

Jelatinaz enzimi olanlarda akut toksik etkiler daha fazladır (18). 

 

Hiyalüronidaz: Kromozomal hyl geni tarafından kodlanır. Vankomisine dirençli 

E.faecium klinik izolatlarmın %27 sinde, dışkıdan izolen suşların %14’ünde 

saptanmıştır (1, 6). Hyalüronidaz bağ dokusunun mukopolisakkarid kısmını 

depolimerize ederek enterokokların konak dokuda yayılıını kolaylaştırmaktadır (20). 

 

Pili: Adezyonda ve biyofilm formasyonunda etkilidir. Endokardit ve üriner sistem 

enfeksiyonlarının patogenezinde bu etkileri gösterilmiştir. Ebp (endokardit ve biyofilm 

ile ilişkili) pilinin insan endokardit enfeksiyonlarında aynı zamanda antijenik olduğu 

belirlenmiştir. Ebp lokusu hemen hemen tüm E. faecalis izolatlarında mevcuttur. 

Biyofilm geliştiren lokusu ise plazmidle kodlanır ve E. faecalis suşlarının sadece 

%5’inde saptanır. E. faecium pilileri (Pil A ve Pil B) nozokomiyal enfeksiyona neden 

olan suşlarda saptanmıştır (21). Pilisi olmayan mutant E. faecalis suşlarının biyofilm 

oluşturamadığı gösterilmiştir (22). 

 

Enterokokal yüzey proteini (Enterococcal Surface Protein ESP): Enterokokal 

yüzey proteinini kodlayan gen esp patojenite adasında yer alır. Bu yüzey proteininin 

adezyon, kolonizasyon, immün sistemden kaçış ve antibiyotik direncinde rol oynadığı 

düşünülmektedir (23). Biyofilm oluşumunu arttırarak endokardit sepsis ve üriner 

enfeksiyonların patogenezinde rol alan önemli bir virülans faktörüdür. ÜSE’de mesane 

duvarına penetrasyonla ilişkisi saptanmıştır. Peritonit ve gastrointestinal 

kolonizasyonda rolü yoktur. E. faecalis enterokokal yüzey proteini tüm suşlarda 

yaygınken, E. faecium enterokokal yüzey proteini hastane kökenli izolatlarda daha 

sıktır. E. faecium esp gen ekspresyonu çevre koşullarındaki değişikliklerden 

etkilenmektedir. Ayrıca 37°C’de ekspresyonu artarken, anaerobik ortamda azalır (1). 

ESP negatif E. faecalis suşlarının plazmid ile esp geninin transferi sonrası biyofilm 

oluşturma yeteneği kazandığı gösterilmiştir (24). 
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Extraselüler Süperoksit:. İnvaziv enfeksiyonlardan izole edilen enterokoklarda, çok 

daha yüksek miktarda süperoksit üretimi gösterilmiştir. Ayrıca E. faecalis’in 

süperoksit üretiminin bakterinin yaşam süresini uzattığı gösterilmiştir (1). 

 

Enterokok Hücre Duvarı ve Kapsüler Polisakkarid Antijenleri: Enterokok hücre 

duvarı, peptidoglikan, protein, polisakkarid, lipid, lipoprotein ve çok sayıda 

glukokonjugattan oluşur. En yoğun bulunan teikoik asit ve lipoteikoik asittir. E. 

faecalis dört kapsüler serotipe ayrılır; A ve B serotipleri opsonizasyona duyarlı, C ve 

D ise dirençlidir. Kapsüler polisakkarid antijenleri, opsonik antikorlar için hedef 

olduğundan dolayı immünitede rolü vardır ve aşı çalışmaları yapılmaktadır (1, 18). 

 

Glikolipidler: Enterokok membranında bulunurlar virülansta bağlanma noktası olarak 

rol oynarlar. E. faecalis suşlarında en yaygın glikolipid diglikosil-diasilgliseroldür. Bu 

glikolipidi üretemeyen mutant E. faecalis suşlarının enterosit adezyonu ve biyofilm 

oluşturma özelliğinin azaldığı, patojenisitesinin daha az olduğu ve kandan hızlı bir 

şeklide temizlendikleri gösterilmiştir (1). 

 

2.1.4. Enterokokların Neden Olduğu İnfeksiyonlar  

 Enterokoklar idrar yolu enfeksiyonları, bakteremiler, intraabdominal 

enfeksiyonlar, santral sinir sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olabilir. 

Son yıllarda nozokomiyal enfeksiyonlardan sıklıkla izole edilmektedir. Nozokomiyal 

enfeksiyonların sıklığındaki artış virülansdan değil, antibiyotik direncinden 

kaynaklanmaktadır. Enterokoklar özellikle yaşlı, immünitesi baskılanmış, hastanede 

yatan  ve ciddi hastalığı olanlarda enfeksiyona neden olmaktadır (25). 

 

Enterokoklar ABD’de nozokomiyal enfeksiyonlardan en sık izole edilen ikinci 

patojendir. Üriner sistem enfeksiyonları en sık rapor edilen enfeksiyonlardır. İkinci 

sıklıkta bildirilen enfeksiyonlar intraabdominal ve pelvik enfeksiyonlar ile cerrahi 

sonrası yara enfeksiyonlarıdır. Bakteremi üçüncü sıklıkla görülür, endokardit 

olgularında viridans streptokoklar ve Staphylococcus aureus’tan sonra üçüncü en sık 

izole edilen etken olup, olguların %5-20’sinden sorumludur. Enterokoklar  santral sinir 
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sistemi enfeksiyonları, neonatal enfeksiyonlar,  solunum sistemi enfeksiyonları, 

osteomiyelit ve selülite nadiren neden olurlar (25, 26). 

 

Üriner Sistem Enfeksiyonları: Enterokokların en sık yol açtığı klinik enfeksiyondur. 

Enterokoklar yoğun bakım ünitelerinde gelişen ÜSE’de en sık saptanan üçüncü 

patojendir. Özellikle yapısal anomalisi ve üriner kateterizasyonu olan hastalarda 

kronik veya tekrarlayan ÜSE’nin yaygın bir nedenidir. Komplike olmayan sistite, 

piyelonefrite, prostatit ve renal apselere neden olabilir. Hemolitik enterokokların 

piyelonefrite neden olma oranları diğer suşlardan daha fazladır. Erkek olmak, daha 

önceden antibiyotik kullanım, yapısal üriner anomali, üriner kateterizasyon  erişkinde 

ve çocuklarda enterokokal üriner sistem enfeksiyonu için bir risk faktörüdür (25, 27). 

 

Bakteremi ve Endokardit: Hastane kökenli bakteremilerin en önemli kaynağı üriner 

sistemdir. Bunun dışında intraabdominal enfeksiyonlar, yumuşak doku enfeksiyonları, 

intravenöz veya intraarteryel kateterler ve diğer odaklardan da bakteremi gelişebilir. 

Solunum yolu enterokok bakteremisi için nadir bir giriş kapısıdır. Genellikle 

hastaneye yatışın birinci haftasında görülür. Bakteremilerin büyük bir kısmı 

polimikrobiyaldir ve endokardit nadirdir. Poli- mikrobiyal bakteremilerde eğer birlikte 

gram-negatif bakteriyle birliktelik söz konusu ise tablo daha ağırdır ve mortalitesi 

yüksektir. Toplum kökenli enterokokal bakteremilerin çoğunluğu endokardite bağlıdır 

(7, 25). 

 

Enterokok bakteremisinde endokardit dışında metastatik enfeksiyonlar 

nadirdir. Endokardit toplum kökenli bakteremisi olan hastalarda  nozokomiyal 

bakteremisi olanlara göre daha sık görülmektedir. Birçok çalışmada infektif endokardit 

olgularından izole edilen etkenlerin %5-20’sini enterokoklar oluşturur. Endokardit 

sıklıkla bir kapak hasarı, prostetik kapak, daha önceden endokardit geçirme, 

intravenöz ilaç bağımlılığı gibi durumların varlığında gelişebileceği gibi hazırlayıcı bir 

faktör olmadan da gelişebilir. İleri yaşlarda daha sık rastlanır. Bakterinin kaynağı 

çoğunlukla genitoüriner sistemdir. Ancak gastrointestinal sistem de kaynaklanabilir. 

Klinik tablo daha çok subakuttur. Daha çok mitral ve aort kapak tutulur (7, 25). 
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İntraabdominal ve Pelvik Enfeksiyonlar: Enterokoklar peritonit veya 

intraabdominal tutulum, salpenjit, endometrit veya sezaryen sonrası apse gibi pelvik 

enfeksiyonlara neden olabilir. Bu enfeksiyonlarda sıklıkla polimikrobiyal enfeksiyon 

etkenlerinin bir üyesi olarak bulunurlar. Siroz ve nefrotik sendromlu hastalarda 

spontan peritonit etkeni olarak izole edilirler. Abdominal cerrahi veya travma 

komplikasyonu olarak sıklıkla monomikrobiyal enterokok peritoniti oluşmaktadır (7). 

 

Menenjit: Sağlıklı erişkinlerde enterokoklar nadiren menenjit oluştururlar. 

Enterokokal menenjit iyatrojenik veya spontan olarak görülebilir. Vakaların çoğunda 

altta yatan bir kronik hastalık veya immünsüpresif tedavi öyküsü vardır. Santral sinir 

sistemi cerrahisi veya travma öyküsü, şant gibi bir yabancı cisim varlığı enterokokal 

menenjit için risk faktörüdür. Enterokok menenjitinde çoğunlukla BOS’da lökosit 

sayısı düşüktür (200/mm3’ün altında) (7, 25). 

 

Yara ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Enterokoklar diyabetik ayak 

enfeksiyonlarından, cerrahi yara enfeksiyonlarından, dekübit ülserlerinden ve 

apselerden çoğunlukla anaeroplar ve gram negatif basillerle birlikte izole edilirler. 

Enterokoklar yanık enfeksiyonlarına da neden olur ve bu enfeksiyonlarda mortalite 

oranları %20’leri bulabilir. Spondilodiskit ve osteomyelit de görülebilir (25). 

 

Yenidoğan Sepsisi: Doğumdan sonraki 48 saat içinde gelişen sepsislerden en sık izole 

edilen gram-pozitif etkenler enterokoklardır. Nazogastrik beslenme, intravasküler 

kateter, prematüre doğum veya düşük doğum ağırlığı ile ilişkili nozokomiyal 

enterokok salgınları bildirilmiştir (25). Enterokoka bağlı yenidoğan sepsisi uygun 

antibiyoterapiye genellikle çok iyi yanıt vermektedir (7). 

 

2.1.5. Enterokok Enfeksiyonlarında Tedavi Seçenekleri 

 

Enterokoklara etkili ilaçların çoğunun bakteriyostatik olması ve 

enterokoklardaki antibiyotik direnci nedeniyle tedavi seçenekleri sınırlıdır. E. faecium, 

E. faecalis’dendaha dirençlidir (25). 
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Komplike olmayan enterokokal enfeksiyonlar genellikle ampisilin, gentamisin 

ya da vankomisin gibi tek antibiyotik ile tedavi edilir. Bakteriyemi ve endokardit gibi 

ağır enterokokal enfeksiyonlarda bir penisilin (ampisilin veya penisilin G) ve duyarlı 

bir aminoglikozid (gentamisin veya streptomisin) ile bakterisidal antibiyotik 

kombinasyonu kullanılmalıdır. Yeni rehberlere göre Enterokokal endokardit 

tedavisinde 4-6 hafta süreyle  ampisilinle birlikte gentamisin verilmesi önerilmektedir.  

Glikopeptidler, özellikle teikoplanin penisilinlere direnç veya allerji durumlarında 

tercih edilmelidir (25, 26). 

 

  Enterokoklarda aminoglikozidlere karşı geçirgenlik az olduğundan bakterisidal 

etki elde edebilmek için gereken serum seviyeleri insanlarda kullanılamayacak kadar 

yüksek konsantrasyonlarla sağlanabilir. Hücre duvarına etkili bir antibiyotikle birlikte 

verildiklerinde sinerjik etki ile hücre içine giren aminoglikozid miktarı artar 

bakterisidal etki elde edilebilir. Ciddi enfeksiyonlarda yüksek düzey streptomisin ve 

gentamisin direnci araştırılmalıdır. Yüksek düzey aminoglikozid direnci varsa hücre 

duvarına etkili antibiyotiklerle sinerji kaybolmaktadır (25). 

 

Aminoglikozidler, nitrofurantoin ve kinolonlar üriner sistem enfeksiyonu ve 

prostatitte verilebilir. Fosfomisin de duyarlılığına göre üriner enfeksiyonlarda tercih 

edilebilir. Özellikle kinolonlar sadece üriner enfeksiyonlarda kullanılabilir. Diğer 

enfeksiyonlarda kullanıldığı zaman mutant suşlarla relapslar görülmektedir. 

Rifampisin tek başına kullanılmamalıdır, direnç gelişebilir. Ancak prostatit gibi 

enfeksiyonlarda kombine olarak kullanılabilir. Beta-laktamaz üreten suşlarla gelişen 

enfeksiyonlar ampisilin-sulbaktam, amoksisilin-klavulanik asit, piperasilin-tazobaktam 

veya imipenem ile tedavi edilebilir. Enterokoklara bağlı kateter kaynaklı bakteremiler 

kateter çıkarılmaksızın uygun antibiyotik tedavisiyle tedavi edilebilir (25). 

Daptomisin, tigesiklin ve linezolid son yıllarda gram pozitif enfeksiyonların 

tedavisinde kullanılan yeni tedavi seçenekleri arasındadır (28). 

 

Glikopeptitlere dirençli enterokoklarla gelişen enfeksiyonlarda tedavi, 

enterokok enfeksiyonları içinde tedavisi en zor olan gruptur. Çünkü bu grup 

antibiyotiklere dirençli suşlar çoğunlukla diğer antibiyotiklere de dirençlidir. Bu 

nedenle çalışmalar antibiyotik kombinasyonları ve yeni ilaçlar üzerine yoğunlaşmış 
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durumdadır. Glikopeptide dirençli E. faecium’un etken olduğu endokarditlerin tedavi-

sinde Amerikan Kardiyoloji Derneği, İngiliz Kemoterapi Derneği ve Avrupa 

Kardiyoloji Derneği linezolid (1200 mg/gün) veya kinupristin-dalfopristini 

(22.5mg/kg/gün) önermektedir. Etken E. faecalis ise imipenem (2 g/gün dört eşit 

dozda) ile ampisilin kombinasyonu veya seftriakson (2-4 g/ gün) ile ampisilin (12 

g/gün) kombinasyonu önerilmektedir (25). 

 

2.2. ENTEROKOKLARDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ 

 Enfeksiyon etkenlerinde antibiyotiklere direnç tüm dünyada insan sağlığını 

tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Bakterilerde son yıllarda çok sayıda direnç 

fenotipi ortaya çıkmış, yaygın hale gelmiş ve çoklu dirençli mikroorganizmalar sadece 

hastanelerde değil, toplumda da görülmeye başlanmıştır (29). 

 

Diğer mikroorganizmalar gibi enterokoklarda hastadan hastaya direkt olarak, 

personelin elleriyle veya kontamine bakım ekipmanlarıyla indirekt olarak da çevreyle 

geçebilmektedir. Ayrıca avoparsin gibi glikopeptid antibiyotikler içeren yemlerle 

beslenen hayvanlardan elde edilen tüm besin maddeleri VRE rezervuarı olarak önem 

taşımaktadır (30). 

 

 Enterokokların 1970’li yıllarla birlikte hastane enfeksiyonu etkenleri arasında 

yer almasının en önemli nedenleri üçüncü kuşak sefalosporinler gibi çoğu antibiyotiğe 

intrensek dirençli olmaları ve ayrıca kullanılmakta olan tüm antibiyotiklere karşı 

direnç geliştirebilme yeteneklerinin olmasıdır. Gastrointestinal sistemde kolonize olan 

sefalosporinlere duyarlı bakteriler buraya enterokokların kolonizasyonuna engel olur. 

İntrensek olarak sefalosporinlere dirençli ve potansiyel olarak patojen olan 

enterokoklar sefalosporin tedavisi sonrası duyarlı bakterilerin eradikasyonu sonucunda 

kolaylıkla kolonize olabilmektedir. Bu durum daha sonra mukozal invazyon ve lenf 

nodlarına translokasyonla sonuçlanabilmektedir (30). 

Enterokoklarda 1980’li yıllarda beta-laktam antibiyotiklere ve 

aminoglikozidlere direnç gelişmesi nedeniyle vankomisin uzun süre tek başına 

kullanılmıştır. Vankomisin direnci ise ilk kez 1988 yılında İngiltere’den Uttley ve 

arkadaşları tarafından  ve Fransa’dan Leclerq ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir. 
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Bunu, diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’den bildirilen olgular ve salgınlar izlemiştir. 

CDC tarafından yayınlanan uluslararası nozokomiyal enfeksiyon sürveyans raporunda 

1989-1993 yılları arasında nozokomiyal VRE enfeksiyonları %0.3’ten % 7.9’a 

yükselmiştir. Yoğun bakım ünitelerinde VRE oranı 34 kat artmış ve %0.4’ten  

%13.6’ya yükselmiştir (30, 31). National Healthcare Safety Network (NHSN)  2008 

raporuna göre hastane kaynaklı enterokok enfeksiyonlarında %33 lük artış bildirilmiş 

ve özellikle E.faecium izolatlarında vankomisin direncinin %80 lere ulaştığı 

saptanmıştır (32) Ülkemizde de hastane enfeksiyonu etkeni olan enterokok 

izolatlarında vankomisin direnci 2010 yılında % 11,2 iken, 2011 yılında %17,4 olarak 

bildirilmiştir (33). 

 ABD ve Avrupa ülkelerinde VRE epidemiyolojisi açısından farklılıklar vardır. 

ABD’de sorun daha çok nozokomiyal kökenlidir, hastane dışında kolonizasyon 

nadirdir. Avrupa ülkelerinde çeşitli hayvan kaynaklarından ve lağımlardan VRE 

izolasyonuyüksektir, bu durum glikopeptid içeren hayvan yemleriyle 

ilişkilendirilmektedir. Hayvanlarda büyütme faktörü olarak subterapötik dozlarda 

kullanılan antibiyotikler mikroorganizmalar için dirençli suşların seleksiyonuna neden 

olmaktadır. Büyüme faktörlerinin spektrumu genellikle gram pozitif 

mikroorganizmalarla sınırlıdır, böylece dirençli gram pozitif mikroorganizmalar ortaya 

çıkmakta ve bu direnç genetik transfer yoluyla yayılabilmektedir. Direncin 

hayvanlardan insanlara geçişi kanıtlanmıştır. Sadece hayvan yemlerinde kullanılan bir 

glikopeptit olan avoparsin vankomisine ve teikoplanine çapraz direnç oluşturmaktadır.  

 

ABD’de avoparsinin hayvancılıkta kullanımına hiçbir zaman izin 

verilmemiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde de avoparsin kullanımı daha sonra 

yasaklanmıştır, buna ek olarak 1999 yılında aynı amaçla kullanılan virjiniamisin, 

basitrasin, tylosin, spiramisin de yasaklanmıştır. Ülkemizde de bu ajanların kullanımı 

yasaklanmıştır. Hayvansal gıdaların VRE yayılımı üzerine etkinliği Hollanda’da 

yapılan bir araştırmada gösterilmiştir. Bu çalışmada vejeteryanlarda VRE 

kolonizasyonu saptanmazken vejeteryan olmayan 62 hastanın 6’sında VRE 

kolonizasyonu saptanmıştır (30). Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda, hastaneye 

kabul sırasında veya yatarken %2.8-63 oranlarında VRE kolonizasyonu saptandığı 

bildirilmektedir. Bu durum avoparsinin, VRE gelişiminde rolüne bağlanmaktadır (34). 
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Ülkemizde ilk VRE olgusu ise 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde malign 

histiositozlu bir çocuk hastadan izole edilmiştir. Daha sonra çeşitli hastanelerden 

salgınlar bildirilmiştir (35). 

 

 VRE’lerde genetik mekanizmanın bir plazmid üzerinde yer aldığı 

gösterilmiştir. Daha sonra yüksek düzey dirençten sorumlu, daha küçük mobil bir 

element olan Tn1546 transpozonu bulunmuştur. Bu direnç genlerinin Staphylococcus 

aureus gibi diğer gram pozitif mikroorganizmalara da transfer edilebileceği 

gösterilmiştir (30, 36). 

 

 Enterokoklar çeşitli genetik özellikler kazanarak tetrasiklinler, kloramfenikol, 

makrolidler, linkozamid ve streptograminler, aminoglikozidler, beta-laktamlar, 

glikopeptidler ve kinolonlar gibi değişik antibiyotik gruplarına direnç kazanmışlardır. 

Enterokok türlerinin antimikrobiyal direnci hem yapısal hem de kazanılmış olabilir. 

Yapısal direnç enterokok türlerinde doğal olarak kromozomlarda kodlanmış bir 

özelliktir. Enterokoklar penisilinaza duyarlı penisilinler (düşük düzey), penisilinaza 

dirençli penisilinler, sefalosporinler, nalidiksik asit, aminoglikozidler ve klindamisine 

yapısal olarak dirençlidir. Enterokoklar aynı zamanda çoğu beta-laktam antibiyotiğe 

penisilin bağlayıcı proteinleri (PBP) aracılığıyla dirençlidir. Düşük afiniteli PBP-5’in 

aşırı üretiminden dolayı E. faceium’da, düşük afiniteli PBP-4’ün aşırı üretiminden 

dolayı E. faecalis’te yüksek seviye direnç oluşmaktadır. Enterokoklar ayrıca, beta-

laktamaz yapımıyla da penisilinlere direnç geliştirmektedir. Enterokoklarda 

PBP’lerdeki değişme sonucu ortaya çıkan yüksek düzey penisilin ve ampisilin direnci 

yaygın olarak bildirilmesine rağmen beta-laktamaz yapan suşlar nadiren 

tanımlanmaktadır. Bazı antibiyotikler için gözlenen yapısal direnç mekanizmaları tipik 

olarak bazı enterokok türlerine veya cinslerine özeldir. Ancak kazanılmış direnç 

değişkendir, mevcut DNA’daki mutasyonlarla veya plazmid ya da transpozon 

üzerindeki bir genetik elemanın kazanımıyla ortaya çıkmaktadır (30, 37). 

 

2.2.1. Beta-Laktam Direnci 

 

 Enterokoklarda beta laktamaz üretimi nadirdir. Bu enzim penisilin, ampisilin 

ve piperasilini hidrolize etmektedir. Beta-laktamlara karşı komplet veya relatif dirence 

daha sık rastlanmaktadır. E. faecium, E. faecalis’ten 4-16 kat daha az duyarlıdır. 
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Penisilinaz üretmeyen ve penisiline dirençli olanlar içinde en sık karşılaşılan E. 

faecium’dur. Bu tip dirençten penisiline karşı düşük afiniteli PBP’lerin üretilmesi 

sorumludur (30). 

 

2.2.2. Aminoglikozid Direnci 

 

 Tüm enterokoklar aminoglikozidlere, hücre membranından penetrasyon 

zorluğundan dolayı düşük düzeyde (MIC = 4-256 pg/mL) direnç gösterir. Değişik 

düzeyde intrensek dirençli olduklarından enterokok enfeksiyonu tedavisinde 

aminoglikozidler tek başına kullanılmaz. Enterokokların fakültatif anaerobik 

metabolizması ile aminoglikozidlerin hücre içine girişi kısıtlanarak bu antibiyotiklere 

karşı düşük düzey direnç ortaya çıkmaktadır. Membrandaki permeabilitenin 

azalmasıyla oluşan bu direnç düşük düzeyde olmakla birlikte tüm aminoglikozidlere 

karşı çapraz direnç gelişimine neden olmaktadır. Hücre duvarına etkili penisilin veya 

glikopeptidler bu noktada ilaç geçişini artırarak aminoglikozilerin etkinliğini 

artırmaktadır (30). 

 

 Aminoglikozidlerdeki yüksek düzey (>2000 µg/ml) edinsel direnç modifiye 

edici enzimlerle antibiyotiğin inaktive edilmesiyle oluşmaktadır. Sitoplazmik enzimler 

sitoplazmaya geçen ilaçları inaktive edecek miktarda sitoplazmada bulunmaktadır. Bu 

enzimler enterokoklarda edinsel olarak bulunan direnç genleri tarafından 

kodlanmaktadır (30). 

 

E.faecalis’te aminoglikozidlere karşı MIC değeri değişkendir. En yüksek 

direnç düzeyi streptomisinde görülür ( MIC 500 mg/ml). Enterokoklarda gentamisin 

ve streptomisin direnci farklı mekanizmalarla oluşur. Yüksek düzey streptomisin 

direnci ribozomal kaynaklı veya streptomisin adeniltransferaz enziminin aşırı 

üretilmesine bağlı oluşmaktadır, bu izolatlar gentamisine duyarlıdır. Ribozomal 

kaynaklı direnç türler arasında transfer edilemez ve sadece streptomisine karşıdır (30, 

37).  

Yüksek düzey gentamisin direnci ise asetilaz ve fosfodiesteraz enzimlerinin 

aktiviteleriyle oluşurken, streptomisin dışındaki tüm aminoglikozid grubu 

antibiyotiklere karşı direnç gelişmektedir. Yüksek düzeyde aminoglikozid direnci ya 

ribozomal mutasyonla ya da plazmidde kodlanan aminoglikozid modifiye eden 
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enzimlerin kazanılmasıyla gelişmektedir. Enterokoklarda en yaygın aminoglikozid 

modifiye eden enzim 6’-asetiltransferaz-2’ fosfotransferaz [APH(2”)-AAC(6’)] enzimi 

olup, bu enzim streptomisin dışındaki aminoglikozidlere direnç gelişmesini sağ-

lamaktadır. Gentamisine karşı yüksek düzeyde direnç saptanırsa, tedavide streptomisin 

dışında hiçbir aminoglikozid kullanılamaz. Yüksek düzey gentamisin direnci 

bakteriler arasında transfer edilebildiğinden, türler arasında hızla yayılmaktadır (30). 

 

2.2.3. Vankomisin Direnci 

 

 Enterokok türlerinde vankomisin direnci tedavide bir sorun olarak ilk kez Batı 

Avrupa ve ABD’den bildirilmiştir. Glikopeptid antibiyotikler sitoplazmik membranda 

bulunan pentapeptid peptidoglikan prekürsör molekülüne bağlanarak hücre duvarı 

sentezini inhibe etmektedir. Vankomisin molekünün büyük yapısı gram negatif 

bakterilerde dış membrandaki porinlerin geçiş sınırını aştığından vankomisinin gram 

negatif bakterilere etkinliği bulunmamaktadır (30). 

 

VRE suşları genotipik ve fenotipik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. 

Enterokoklarda üçü daha sık görülmekle birlikte Van A, Van B, Van C, Van D, Van E, 

Van G, Van L, Van M, Van N olmak üzere dokuz tip glikopeptid direnci ve bu 

dirençlere ait genler tanımlanmıştır (37-39). 

 

Van A fenotipinde vankomisin ve teikoplanine indüklenebilir yüksek düzey 

direnç söz konusudur ve Van A geni tarafından kodlanmaktadır. Van B fenotipinde 

sadece vankomisine karşı değişen oranlarda indüklenebilen, orta-yüksek düzey direnç 

söz konusudur ve Van B1 ve Van B2 genleri tarafından kodlanmaktadır. Van C 

fenotipinde vankomisine karşı düşük düzey indüklenemez direnç görülmektedir ve 

Van C geni tarafından kodlanmaktadır. Van Ave Van B dirençleri klinik olarak da sık 

görülmektedir ve en sık E. faecium ve E. faecalis izolatlarında bu tür dirençle 

karşılaşılmaktadır. Van C direnci ise E. gallinorum (Van C1 genotipi) ve E. 

casseliflavus (Van C2 ve Van C3 fenotipi) suşlarının yapısal özelliğidir (30). 

 

 Enterokoklar arasında daha nadir olarak Van D, Van E, Van G, Van L, Van M, Van 

Ngenleri tarafından kodlanan glikopeptid direnci de bulunmaktadır(40). 
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Van A Tipi Direnç: Van A tipi vankomisin ve teikopanine yüksek düzey 

(Vankomisin için ≥ 64µg/ml, teikoplanin için ≥ 16 µg/ml) direnç görülen direnç 

tipidir. Van A fenotipinin ekspresyonu için gereken genler Tn5482 transpozonu 

üzerinde yer almaktadır. Van A geni öncelikle E. faecium’da bulunmuştur. Ancak E. 

faecalis, E. durans, E. gallinorum, E. avium, E. mundtii, E. casseliflavus, E. raffinosus 

gibi diğer enterokoklarda da bulunmuştur. Vankomisin direncinin regülasyonu ve 

oluşumunda yer alan diğer genler (Van R, Van S, Van H, Van X, Van Y, Van Z) ve 

Van A geni Tn1546 transpozonu üzerinde yer alır. Bu genlerin ekspresyonu 

sonucunda D-ala-D-ala yerine D-ala-D-ala-D-laktat ile sonlanan anormal 

peptidoglikan prekürsörü sentezlenir. Bu uca vankomisin düşük düzeyde 

bağlanabilmektedir. Bu vankomisin direnç prekürsörü yüksek düzey direnç için yeterli 

değildir. Van X, D-ala-D-ala’yı hidrolize ederek normal pentapeptid prekürsörlerinin 

oluşmasını engellemekte veya azaltmaktadır.  Dirençli mikroorganizmalar ek olarak 

başka enzimler de üretmektedir. Van Y terminal D-ala’yı pentapeptid 

prekürsörlerinden ayırmakta ve vankomisinin düşük afinite gösterdiği tetrapeptid 

içeren prekürsörler oluşmaktadır. Böylece vankomisin varlığında hücre duvar sentezi 

devam etmekte ve mikroorganizma vankomisine dirençli hale gelmektedir. Van Z’nin 

fonksiyonu tam olarak bilinmemekle birlikte teikoplanin direncinde rol aldığı 

düşünülmektedir. Vankomisin direnci yüksektir (MIC >64µg/mL) ve indüklenebilir. 

Dirence neden olan membran proteini ancak vankomisin varlığında bakteri üretilirse 

sentezlenebilir. Teikoplanin ise zayıf bir indükleyicidir (30, 37). 

 

İndüklenebilir Van A direncinde vankomisin varlığında oluşan PBP’lerin 

artışına neden olarak beta-laktam antibiyotiklere karşı duyarlılık oluşturur. Bu durum, 

VRE’lerin tedavisinde vankomisin ve beta-laktam antibiyotiklerin kombinasyonu ile 

görülen başarının nedenini açıklamaktadır (30). 

 

 Van B Tipi Direnç: Enterokoklarda Van B tipi glikopeptid direnci Van A 

ligaza yapısal benzerlik gösteren Van B ligaz ile oluşmaktadır. Van B geni de D-ala -

D-ala-D-lak pentapeptidinin oluşmasına neden olmaktadır. Kromozomal yerleşimlidir 

ancak Tn1547 ve Tn5382 transpozonları veya plazmid üzerinde de bulunabilmekte ve 

transfer edilebilmektedir. Genetik olarak Van A ve Van B benzer olmakla birlikte 

aralarında bazı farklılıklar mevcuttur. Van A’da var olan genlerden Van Z dışındaki 

diğerleri Van B’de de bulunmaktadır. Vankomisine değişik düzeylerde (MIC 4µg/ml-



22 
 

1024 µg/ml) direnç gözlenirken teikoplanine duyarlılık (MIC 0,5 µg/ml – 32 µg/ml) 

görülmektedir. Van A ile Van B arasındaki diğer önemli farklılık Van A’nın daha sık 

görülmesi ve Van B sadece E.faeciumve E.faecalis’de tespit edilirken Van A birçok 

enterokok ve nonenterokok türünde tespit edilmesidir(30). ABD’de Van A tipi direnç 

daha baskın Avrupa’da Van A ve Van B karışık görülürken Avustralya’da Van B daha 

baskın bulunmuştur(41). 

 

 Van C Tipi Direnç: Düşük düzeyde vankomisin direnci vardır. E. 

gallinorum’da Van C-1, E. casseliflavus’ta Van C-2 ve E. flavescens’te Van C-3 

genlerin varlığı bildirilmiştir. Bu suşlar vankomisine düşük düzey direnç gösterirken, 

teikoplanine duyarlıdır. Yapısaldır, indüklenemez ve transfer edilemez bir dirençtir. 

Van C ligazı D-ala-D-ala-D-Ser pentapeptidinin üretimini sağlamaktadır. D-ser ucu 

vankomisinin bağlanmasını zayıflatmaktadır (42). 

 

 Van D Tipi Direnç: İlk kez 1991 yılında ABD’de üç klinik E. faecium 

izolatında tanımlanmış bir direnç tipidir. Van D tipi izolatlar konstitütif olarak 

vankomisin (64-256µg/ml) ve teikoplanine (4-32µg/ml) dirençlidir. Van A ve Van B 

ligaz genlerine benzerlik göstermektedir. Van D geni kromozomaldir, konjugasyon ile 

transfer edilememektedir. Van A ve Van B’deki gibi D-lak ile sonlanan pentapeptidler 

sentezlenmektedir (30). 

 

 Van E Tipi Direnç: Bu tip direnç E. faecalis BM4405 izolatında 

tanımlanmıştır. Vankomisine düşük düzey (16 µg/ml) dirençli, teikoplanine duyarlıdır 

(0,5 µg/ml).  Bu direnç fenotipi intrensek Van C tipi direnç ile benzerlik 

göstermektedir. İndüklenebilir özelliktedir ve vankomisin ile indüksiyonla D-ala-D-ser 

terminal dipeptidi üretmektedir (30, 42). 

 

 Van G Tipi Direnç: E. faecalis kökeninde tanımlanmıştır, vankomisine düşük 

düzey (MIC 16 µg/ml) dirençten söz edilirken teikoplanine duyarlılık söz konusudur 

(MIC 0,5 µg/ml). Nadir olarak karşılaşılır transfer edilemez (42). 

Van L 2008, Van N 2009 ve son olarak da Van M 2010 yılında tanımlanmıştır 
(40). 
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Tablo 1.1: Enterokoklarda Glikopeptid Antibiyotiklere Direnç 
 
Özellik Van A Van B Van C Van D Van E 

Vankomisin 

 

Teikoplanin  

Genin kaynağı 

Peptidoglikan  

Transfer 

İndüklenebilme 

  Vankomisin  

  Teikoplanin  

 

Mikroorganizma 

 

64->1000 

 

16-512 

Edinsel 

D-ala-Lak 

Evet 

 

+ 

+ 

 

E. faecium 

E .faecalis 

E. gallinorum 

E.casseliflavus 

E. durans 

E raffinosus 

4->1000 

 

0.5->32 

Edinsel 

D-ala-Lak 

Evet 

 

+ 

- 

 

E. faecium 

E. faecalis 

E. gallinorum 

E.casseliflavus 

2-32 

 

0.5-1 

İntrensek 

D-ala-Ser 

Hayır 

 

İndüklenebilir 
ve konstitütif 

 

E. gallinorum 

E.casseliflavus 

64-256 

 

4-32 

Edinsel 

D-ala-Lak 

Hayır 

 

Konstitütif 

 

 

E. faecium 

16 

 

0.5 

Edinsel 

D-ala-Ser 

Hayır 

 

İndüklenebilir 

 

 

E. faecalis 

 

 Vankomisine Bağımlı Enterokoklar (VDE): Vankomisin tedavisi altındaki 

hastalardan alınan primer kültürlerde çoğunlukla Van B tipi dirence sahip 

enterokokların ürediği bildirilmiştir. Bu izolatlar subkültürlerinde üreyememekte 

ancak vankomisin diski çevresinde veya vankomisin içeren besiyerlerinde 

üreyebilmektedir. VDE izole edilen hastalarda vankomisin veya geniş spektrumlu bir 

antibiyotik ile tedavi veya VRE öyküsü bulunmaktadır. Bu hastaların kan ve idrarında 

kalan vankomisin miktarı kültürde üreyebilmeleri için gerekli antibiyotiği 

sağlamaktadır. Bu mikroorganizmalar D-ala-D-ala ile biten normal pentapeptid 

prekürsörlerini üretememektedir, vankomisin indüksiyonu sonucu Van A ve Van B 

genleri tarafından sentezlenen D-ala-D-lak üreterek canlılıklarını sürdürmektedir. 

Vankomisin eksikliğinde hücre yaşamı için ve hücre duvar sentezi için gerekli olan 
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komponentleri üretememektedir. Bu tür mikroorganizmalar defektif glikopeptide 

dirençli enterokoklar olarak da tanımlanabilmektedir (30, 43, 44). 

 

 Glikopeptid Direncinin Saptanması: Enterokokosel-vankomisin broth, beyin 

kalp infüzyon-vankomisin agar VRE’nin fekal örneklerde hızlı ve selektif 

izolasyonunu sağlar. Bu besiyerlerinin içine vankomisin istenen miktarda (6 µg/ml)   

eklenebilmektedir (30). 

 

 Kültür ve fenotipik duyarlılık testleri halen direncin saptanmasında kullanılan 

temel yaklaşımdır. Ancak bunların sonuçlandırılması bakterinin kültürde 

üretilmesinden sonra 24-48 saat kadar bir süre gerektirmektedir. Son yıllarda 

immünolojik ve ya moleküler tekniklere dayalı hızlı tanı testleri büyük önem 

kazanmıştır. Bu tekniklerle uygun antibiyoterapinin erken başlanması sağlandığı gibi, 

olası salgınların erken tespiti ve uygun izolasyon önlemlerinin erken dönemde 

alınması da sağlanabilir. Ayrıca hızlı testler direnç genlerinin doğrudan klinik 

materyalden saptanmasını ve MIC değerlerinin daha sağlıklı yorumlanmasını 

sağlayabilir. Ancak günümüzde pek çok hastane VRE sürveyansında kültüre dayalı 

yöntemleri kullanmaktadır. VRE tespiti için kullanılan ilk molküler yöntem mutipleks 

polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)dır. Duyarlılığı değişik çalışmalarda değişik 

bulunmakla birlikte % 88-%95 arasındadır. Gerçek zamanlı PCR VRE için klasik PCR 

ve kültür metodundan çok daha hızlı saptama olanağı sağlamaktadır. Besiyerinden 

direk PCR yapılması besiyerinden yapılan fenotipik tanımlama testlerinden daha 

duyarlıdır. Doğrudan örneklerden PCR yapıldığında ise sonuçlar daha hızlı alınmasına 

rağmen yöntemin duyarlılığı kültüre göre düşüktür. Sonuçta hızlı tanı yöntemleri 

içinde öncelikle kültürde üreme oması gerekmektedir. Klinik örneklerden dirençli 

bakteriyi doğrudan tanımlayan moleküler yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır 

(45). 

 

 Düşük düzeyde dirençli Van B veya Van C tipi izolatların özellikle Van C 

genotipi taşıyan E. gallinorum ve E. casseliflavus gibi türlerde disk difüzyon testi 

direnç düzeyini (8-32 µg/ml) saptayamaz, ancak vankomisin agar screening test uygun 

olabilir. Ancak Van A ve Van B içeren suşların Van C içerenlerden tedavi, enfeksiyon 

kontrol ve sürveyans çalışmaları için ayrılması gerekir. Vankomisin agar screening 

testinin yetersiz kaldığı durumlarda tür düzeyinde tarama gerekir. Agar yüzeyinde 
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üreme olması E. faecalis ve E. faecium türlerindeki Van A veya Van B tipi direnci 

gösterir. Van A ve Van C tipi direncin birlikte olması E. gallinorum türünde 

gösterilmiştir. Aynı zamanda MIC düzeyinin saptanması direnç tipinin ayrımında 

faydalı olmaktadır. Van C tipi direnç >16 µg/ml düzeyide MIC oluşturmaz, oysa Van 

A ve Van B tipi direnç >32 µg/ml MIC oluşturmaktadır. Van C izolatlarında ampisilin 

ve aminoglikozidlere dirence sık rastlanılmamaktadır (30). 

 

 CLSI önerilerine göre disk difüzyon yöntemiyle orta duyarlı olarak 

değerlendirilen bir izolatta mutlaka MIC çalışması yapılmalı ve bu izolat tür 

düzeyinde identifiye edilmelidir. Disk difüzyon ve MIC değerlendirmesinde mutlaka 

24 saatlik inkübasyon tamamlanmalıdır. Özellikle Van B ve Van C tipi dirençli 

mikroorganizmaların saptanmasında otomatize sistemler yetersiz kalmaktadır. Agar 

screening yöntemi en kullanışlı ve en kolay yöntem olarak görülmektedir. Sürveyans 

çalışmalarında hastalardan ve çevreden alınan kültürler için 6 µg/ml vankomisin ve 4 

µg/ml seftazidim içeren D-Coccosel agara ekim yapılarak 370C’de 24-72 saat süre ile 

inkübe edilmelidir. Selektif besiyerinde üreyen siyah renkli kolonilerden kanlı agara 

pasaj yapılarak tür düzeyinde identifiye edilmelidir. Negatif kültürler birer hafta arayla 

en az üç kez tekrarlanmalı, E. faecalis ATCC 29212 suşu duyarlılığın, E. faecalis 

ATCC 51299 suşu ise direncin kontrolünde kullanılmalıdır (30). 

 

 Agar screening yönteminin duyarlılığı (%96-99) ve özgüllüğü (%100) 

yüksektir. Ancak E. casseliflavus, E. gallinorum ve E. flavescens’te duyarlılık veya 

Van C tipi direncin saptanması sorunludur. Bu türler intrensek olarak van C geni taşır 

ve vankomisin MIC değeri 2-32 µg/ml değerlerindedir. Bu genin varlığının tedavideki 

başarısızlıkla ilişkili olup olmadığı ise tartışmalıdır (30). 

 

 Türkiye’den 264 enterokok izolatının ampisilin, penisilin, vankomisin ve 

teikoplanin duyarlılıklrının incelendiği bir çalışmada disk difüzyon testi kullanılmıştır. 

Aminoglıkozitlere yüksek düzey direnç hem disk difüzyon yöntemi ile hemde agar 

screening yöntemi ile saptanmıştır (46). 

 

 Ciddi enterokok enfeksiyonlarında yüksek düzey aminoglikozit direnci 

varlığında sinerjistik etki ortadan kalkar. Enterokoklarda aztreonam, sefalosporinler, 
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klindamisin, metisilin veya oksasilin, TMP-SMZ ve standart konsantrasyonda 

aminoglikozidler test edilmemesi gereken antibiyotiklerdir (30). 

 

 Çoğul dirençli enterokoklar gelecekte büyük bir problem olarak karşımıza 

çıkacaktır. Direnç genlerini streptokok ve stafilokoklara aktarabilmeleri kaygı 

vericidir. VRE enfeksiyonlarının mortalite oranlarının artmaması açısından 

antibiyotikler kontrollü kullanılmalı ve kontrol önlemlerine uyulmalıdır (30). 

 

2.3. VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOKLAR 

 

2.3.1. EPİDEMİYOLOJİSİ  

 

 Enterokokların nozokomial enfeksiyon etkenleri arasındaki yeri ve önemi 

1970’li yıllardan sonra giderek artmıştır. Enterokokların hastane ortamında kolaylıkla 

yaşayabilmelerinin en önemli nedeni birçok antibiyotiğe karşı intrensek direnç 

taşımaları ayrıca kullanımda olan birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirebilme 

(mutasyon veya genetik materyal transferi yoluyla) özelliğine sahip olmalarıdır. Tüm 

enterokoklarda beta laktam ve glikopeptit antibiyotiklerin bakterisidal etkisine tolerans 

vardır. Bu nedenle endokardit menenjit gibi ağır enterokokal enfeksiyonların 

tedavisinde bakterisidal sinerji elde etmek için bu antibiyotiklerin aminoglikozitlerle 

kombine edilmeleri gerekir, bu kombinasyonlardaki antibitiklerin herhangi birine karşı 

direnç olması durumunda sinejistik etki ortadan kalkar (47). 

 

Artan direnç sorunu nedeniyle enterokokların ampirik tedavisinde değişimler 

yaşanmıştır. Vankomisin ve teikoplanin enterokokal enfeksiyonların tedavisinde sıkça 

kullanılabilirken, 1980’li yıllardan sonra vankomisine dirençli ilk enterokok suşları 

bildirilmiştir ve sonrasın da tüm dünyada hastane epidemilerine neden olmuştur (47, 

48). Direnç genlerinin enterokoklar ve diğer gram pozitif bakteriler arasında transveri 

ile dirençli enfeksiyonlar Avrupa ve Amerika’da tehlikeli boyutlara ulaşmıştır (38). 

 

‘Centers For Disease Control and Prevention (CDC)’a bağlı ‘National 

Nosocomial İnfections Surveillance (NNIS) sisteminde bildirilen vankomisin direnç 

oranları 1989 yılında % 0.3 iken 1993’ de % 7.9’a çıkmıştır. Özelikle yoğun bakım 

ünitelerinde (YBÜ) VRE enfeksiyonları oranında 34 kat artış mevcuttur. 2000 yılında 
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ise hem YBÜ’lerinde hem de normal servislerde nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan 

enterokoklarda vankomisine direnç oranı %25’in üzerine çıkmıştır (49). 

 

Avrupa’da hayvan yemlerinde glikopeptid (avoparsin) kullanılmasına bağlı 

olarak hayvansal kaynaklardan ve lağımlardan VRE izolasyonu sıktır. Avrupa 

Birliği’nde avoparsin kullanımı yasaklandıktan sonra hayvanlarda ve toplumdaki 

sağlıklı insanlarda VRE taşıyıcılığı azalmıştır (49). 

 

2006 yılında “European Antimicrobial Resistance Surveillance System 

(EARSS)’e yapılan bildirimlerde enterokoklarda vankomisine direnç oranları İzlanda, 

Norveç, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da %0 iken, Yunanistan’da %42’dir. 

İngiltere’de 1987-1998 yılları arasında VRE sorunu görülen merkez sayısı l’den 

136’ya yükselmiştir. İsveç, Polonya, İtalya, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, 

Hollanda ve Türkiye gibi bir çok ülkede hastane kaynaklı VRE epidemileri 

bildirilmiştir(49). 

 

Türkiye’de ilk VRE salgını 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi’nden 

bildirilmiştir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Ulusal Hastane İnfeksiyonları 

Sürveyansı ve Kontrolü Birimine ulaşan verilere göre VRE ülkemizde önemli bir 

nozokomiyal patojen haline gelmektedir. 2009 yılında bazı üniversite ve devlet 

hastanelerinde nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan enterokoklarda vankomisine 

direnç oranları %30’a ulaşmıştır (47). 

 

Türkiye’den yapılan rektal örneklerden izole edilen VRE’lerin epidemiyolojisi 

ve moleküler karakterlerinin incelendiği bir çalışmada 971 hastanın 100’ünde (%10.3) 

VRE kolonizasyonu saptanmış olup hepsi E. faecium olarak tanımlanmıştır. VRE 

suşlarında çoklu ilaç direnci gözlenmiş, yüsek düzey gentamisin direnci %93 

saptanırken lınezolıde direnç oranı %40, Kinupristin-dalfopristine direnç oranı %11 

olarak bildirilmiştir (50). 

 

Sağlıklı kişilerdeki VRE kolonizasyonu, ciddi bir enfeksiyon riski oluştur-

mamaktadır. Van der Auwera ve arkadaşları, sağlık çalışanı olmayan ve son bir yıl 

içinde hiç antibiyotik kullanmamış olan 40 sağlıklı gönüllünün ll’inin dışkı kül-

türlerinden vankomisine dirençli E. faecium izole etmişler Aynı grup oral glikopeptid 
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kullanan gönüllülerin dışkı kültürlerinde VRE pozitifliğinin % 64’e kadar çıktığını da 

saptamıştır (51). 

 

VRE epidemilerinin erken dönemde tespit edildiği hastanelerde genellikle tek 

bir klonun hakim olduğu görülür. VRE’nin uzun zamandır saptandığı hastanelerdeki 

moleküler tiplendirme sonuçları ise genellikle vankomisin direncinin transpozon ya da 

plazmidler aracılığıyla çok sayıda değişik klona transfer edildiğini göstermektedir 

(47). 

 

2.3.2. RİSK FAKTÖRLERİ 

 

VRE’nin uzun süre hastanede yatan tüm hastalarda ve özellikle kronik böbrek 

yetmezliği, malignansi, organ transplantasyonu gibi önemli bir hastalığı olanlarda 

giderek büyüyen bir problem haline gelmiştir. Enterokoklarda vankomisine direnç 

prevalansı yatak sayısına paralel olarak artış gösterir (47). 

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda VRE enfeksiyonu ve/veya kolonizasyonuna 

yol açtığı saptanan belli başlı bağımsız risk faktörleri şunlardır:  

 Uzun süreli hastanede yatış 

 YBÜ’de uzun süre yatma 

 Hastane içinde bir servisten diğerine transfer edilme 

 Karaciğer transplantasyonunu takiben cerrahi reeksplorasyon ihtiyacı 

 Vankomisin kullanımı 

 Üçüncü kuşak sefalosporin kullanımı 

 Enteral beslenme 

 Sukralfat kullanımı 

 Önceden antibiyotik kullanmış olmak 

 VRE ile kontamine olmuş tıbbi aletlere maruz kalmak  

 VRE olgusunun yakınında bulunmak 

 VRE’li bir hastaya bakım hizmeti veren aynı hemşireden bakım hizmeti almak  

 VRE kolonizasyon yoğunluğu (VRE’li hasta sayısının toplam hasta sayısına 

oranı) (47). 
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Enterokok enfeksiyonlarının risk faktörleri değerlendirilmiş ve değişik risk 

faktörleri tespit edilmiştir. Abdominal cerrahi, üriner sistemin yapısal anomalileri, 

erkek cinsiyet, immünsupresif ajan kullanımı ve hipoalbüminemi risk faktörleri 

arasındadır Bakteriyemi ve ya intaabdominal enfeksiyonla seyreden komlike vakalarda 

enterokoklar yüksek mortalite oranına sahip patojenlerdir, dikkat edilmesi gerekir(52).  

 

2.3.3. KOLONİZASYON VE İNFEKSİYON 

 

VRE taraması için yapılan sürveyans çalışmalarında kolonize/infekte hasta 

oranının 10/l’e kadar çıktığı saptanmıştır. VRE’ye bağlı enfeksiyonlar genellikle 

intraabdominal, üriner sistem, kan dolaşımı, cerrahi alan ya da vasküler kateterle 

ilişkili enfeksiyonlardır (42). Özellikle allojenik kök hücre nakli yapılan 

immünsuprese hastalarda faringeal ve GİS kolonizasyonunun enterokokal bakteriyemi 

için risk faktörü olduğu ve mortalite artışı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Solid organ 

transplantlı hastalarda ise enterokok kolonizasyonun sık, ancak kolonizasyondan 

enfeksiyona progresyonun nadir olduğu ve mortaliteyi artırmadığı saptanmıştır (53). 

 

GİS, VRE kolonizasyonunun en fazla görüldüğü alandır. Bunun yanı sıra 

özellikle ishal ve fekal inkontinans varlığında cilt kolonizasyonunun da sık olduğu 

gösterilmiştir (54). 

 

Bu nedenle VRE üremesi olan hastalarda kolonizasyon - enfeksiyon ayrımının 

iyi yapılması gerekmektedir. Enfeksiyon bulgusu olmayan bir hastada yüzeyel 

alanlardan, intravasküler kateterlerden, piyüri olmayan idrardan, intraperitoneal ve 

safra drenlerinden VRE izole edildiğinde kolonizasyon düşünülmelidir. Sondalı 

hastadan alınan idrar kültüründe üreme olması asemptomatik bakteriüriyi gösterebilir. 

İdrarda piyüri veya yarada püy varlığı gibi lokal inflamasyon bulgularının ve ateş, 

lökositoz gibi sistemik bulguların varlığında bu üremeler dikkate alınmalı, enfeksiyon 

akla gelmelidir. Özellikle çoklu antibiyotik kullanımı, üçüncü kuşak sefalosporinler, 

antianaerobik ilaçlar (metronidazol, klindamisin) ve vankomisin kullanım öyküsü 

dikkate alınmalıdır. Rektal fekal sürveyans kültür pozitifliği, önceden VRE pozitifliği, 

intraabdominal enfeksiyon varlığı (apse, peritonit, kolanjit), kateter varlığı (mesane, 
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damar içi), hastanede VRE insidansının yüksek olması ve öyküde karaciğer 

transplantasyonu, nötropeni, kemoterapiyle ilişkili mukozit varlığının değer-

lendirilmesi gerekir (55). 
 

VRE enfeksiyonları sıklıkla genel durumu ileri derecede bozuk altta yatan ağır 

bir hastalığı olan, hasta grubunda ortaya çıkmaktadır. VRE enfeksiyonlarında 

mortalite, yatış süresi, YBÜ’ye yatış ve tedavi maliyetinin vankomisine duyarlı 

enterokok enfeksiyonlarına oranla daha yüksek olduğu bildirilmiştir. VRE 

bakteremisine bağlı mortalitenin %60-70’e kadar çıkabildiği bilinmektedir. 

Vankomisin direnci, enterokokal bakteremide mortalite için bağımsız bir risk faktörü 

olarak bulunmuştur (47). 
 

2.3.4.  VRE REZERVUARLARI 
  

VRE için en önemli kaynağı GİS’dir ve enfeksiyon olgularının çoğunda ilk 

önce gastrointestinal kolonizasyon saptanır. Daha nadir olarak sürveyans amacıyla 

alınan burun, boğaz, ağız veya deri kültürlerinde de VRE saptanabilir. Ancak VRE 

kolonizasyonunu saptamak için en güvenilir yol GİS’in araştırılmasıdır. Bu amaçla 

perianal sürüntü kültürlerinin duyarlılık ve özgüllüğünün rektal kültür kadar yüksek 

olduğu gösterilmiştir. Özellikle bakım evlerinden gelen hastalarda ve hemodiyaliz 

hastalarında VRE ile kolonizasyon riskinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (47). 

VRE uzun süre insan vücudunun dışında canlı kalabilme yeteneği ile ekipmanlar, 

yüzeyler ve sağlık çalışanlarının elleri vasıtasıyla çapraz kontaminasyona  neden 

olabilir. (56) 

ABD’de bugün için en önemli VRE rezervuarı hastanede yatan hastalardaki 

GİS kolonizasyonudur. VRE enfeksiyonları genellikle gastrointestinal kolonizasyonu 

takiben gelişir. (47). 

 

VRE ile kolonize ve/veya infekte hastaların odalarındaki yüzeyler ve tıbbi 

cihazlar sıklıkla bu mikroorganizma ile kontamine olur ve hastane içinde önemli bir 

VRE rezervuarı oluşturur. Özellikle ishalli hastaların odasındaki kontaminasyon daha 

fazladır.  VRE sıcağa, soğuğa ve diğer ortam koşullarına dirençli olduğu için cansız 

yüzeyler üzerinde günler, hatta haftalar boyunca yaşayabilmektedir. El yıkamaya özen 

gösterilmemesi sonucunda sağlık personelinin ellerinde oluşan geçici VRE 

kolonizasyonu hastane içi yayılımda çok önemlidir (47). 
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VRE kolonizasyonu taburculuğu takiben uzun süre ( aylar boyunca) devam 

edebilir. Özellikle yüksek riskli hasta grubunda uzun süre VRE ile kolonize kalma 

ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle daha önceden VRE pozitif olduğu saptanan has-

taların hastaneye yeniden yatmaları durumunda hemen sürveyans kültürlerinin 

alınması ve sonuçlar çıkana kadar hastanın izole edilmesi gereklidir(57). 

 

2.3.5. BULAŞ YOLLARI 

 

Birçok nozokomiyal enfeksiyon gibi VRE için de en önemli bulaş aracı sağlık 

personelinin elleridir. VRE pozitif hastalara eldiven kullanmadan bakım verilmesi, 

hastadan hastaya geçerken ellerin uygun şekilde yıkanmaması veya eldiven 

değiştirilmemesi sonucunda ellerde geçici olarak kolonize olan VRE kolaylıkla diğer 

hastalara taşınır. Sağlık çalışanları VRE ile kontamine olmuş eldivenlerini çıkartırken 

ellere VRE bulaşı olabileceğinden eldiven çıkarıldıktan sonra da el hijyeni sağlanması 

çok önemlidir (47). 

 

 VRE ile kontamine olmuş tıbbi cihazlar ve ortamdaki cansız yüzeyler de VRE 

bulaşında önemli rol oynamaktadır. VRE salgınlarında çevre kültürleri %7-30 

oranında pozitif saptanmıştır (47). 

 

 

2.3.6. KLİNİK VE TEDAVİ  

 

VRE enfeksiyonlarının direnç dolayısıyla tedavi seçenekleri daha kısıtlıdır, 

maliyetide daha fazladır. VRE enfeksiyonlarının tedavisinde etkin antimikrobiyallerin 

yanında yabancı cismin çıkartılması, debritman ve cerrahi drenaj tedaviye yardımcı 

yöntemlerdir (55). 

 

VRE enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilecek eski ve yeni 

antimikrobiyaller şunlardır; 
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Enterokok/VRE enfeksiyonlarında kullanılan klasik antimikrobiyaller; 

Penisilinler (özellikle ampisilin) 

Aminoglikozidler 

Kloramfenikol 

Rifampisin 

Fosfomisin 

Nitrofurantoin 

Tetrasiklin-doksisiklin 

Florokinolonlar 

Novobiosin 

Basitrasin  

 
VRE enfeksiyonlarında kullanılan yeni antimikrobiyaller; 

Kinupristin-dalfopristin  

Linezolid  

Daptomisin  

Tigesiklin  

 
Yeni geliştirilen veya geliştirilmekte olan antimikrobiyaller; 

Oritavansin 

Dalbavansin 

Telavansin  

Seftobiprol, seftarolin (55). 

 

ABD, Asya ve Avrupa ülkelerinde 2000 yılından sonraki sürveyans 

çalışmalarında VRE enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilen antibiyotiklerin in 

vitro etkinlikleri araştırılmış ve tüm VRE suşları için en etkili antibiyotiklerin linezolid 

ve daptomisin olduğu gösterilmiştir. Linezolid ve kinupristin-dalfopristin gibi 

antibiyotikler FDA (Food and Drug Administration) onayından önce VRE tedavisinde 

etkinliği kısıtlı olan antibiyotikler ile kombinasyon tedavisi uygulanmaktaydı (55). 

Glikopeptidlere dirençli E. faecalis suşlarının çoğu penisilin ve ampisiline duyarlı 

olmasına rağmen aminoglikozidlere yüksek düzey dirençlidir. Bu nedenle kombine 

tedavide aminoglikozid kullanımı mümkün değildir. VanA tipi dirençli E.faecium 
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suşlarının çoğunda ise aynı anda penisilinlere ve aminoglikozidlere de direnç vardır 

(25). 

 

Vankomisin ve teikoplaninin tek başına veya kombine olarak direnç fenotipine 

göre etkisinin araştırıldığı deneysel çalışmalar yapılmış ve Van A tipi dirençli suşlarla 

enfeksiyon varsa tek başına glikopeptid veya gentamisinli kombinasyonları 

kullanılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır (25). Teikoplaninin Van B, C, E tipi 

direnci olan enterokoklara in vitro etkinliği vardır (55). Van B tipi direnç vankomisine 

duyarlılıkta azalma ve gentamisin sinerjisinde kaybolma, streptomisin sinerjisinde de 

azalmayla sonuçlanmıştır. Teikoplanin ise tek başına Van B direnci taşıyanlara karşı 

da aynı derecede etkili bulunmuş, fakat teikoplanine dirençli suşların seçilmesine 

neden olmuştur.  Teikoplanin gentamisin kombinasyonunun teikoplanine dirençli 

mutant gelişimini engellediği gösterildiğinden Van B tipi dirençli enterokokal 

enfeksiyonlarda teikoplanin aminoglikozid kombine kullanımı tercih edilmelidir. Van 

C tipi dirençli E. gallinarum ve Van E tipi dirençli E. faecalis ile yapılan çalışmalarda,  

her iki suşta da vankomisin suboptimal dozlarda verildiğinde (günde iki kez, 5-7 

pg/mL serum düzeyi) yetersizlik görülmüştür. Vankomisin yüksek dozlarda 

verildiğinde ise (günde üç kez, 15 pg/mL serum düzeyi) Van E tipi dirençli suşlara 

duyarlı olanlarla aynı düzeyde etkili olduğu görülmüştür (25). 

 
Vankomisine ve teikoplanine dirençli E. faecalis ve E. faecium suşlarında 

glikopeptidlerin beta-laktamlarla kombinasyonunun in vitro ve tavşan endokarditi 

modelinde sinerjik olduğu gösterilmiş olmasına rağmen başka çalışmalarda bu etki 

gösterilememiştir. Sonuç olarak beta-laktamları da içeren bu tür kombinasyonlar etkili 

olabilir ancak tedavi altında dirençli suşlar gelişebileceği unutulmamalıdır (25). 

 
Kloramfenikol, fosfomisin, nitrofurantoin, tetrasiklin, doksisiklin, rifampisin, 

florokinolonlar, novobiosin ve basitrasin daha az sıklıkta, eskiden VRE tedavisinde 

daha çok kombinasyon şeklinde kullanılan ilaçlardı. Bu ilaçların çoğu bakteriyostatik 

olup ciddi enterokokal enfeksiyonlarda yetersizdir. Kloramfenikol yeni tedavi 

seçenekleri yokken kan dolaşımı enfeksiyonlarında başarılı bulunmuş ancak 

bakteriyostatik oluşu, direnç gelişme potansiyeli ve güvenilirliği bu antibiyotiğin 

kullanımını kısıtlamıştır (55). Fosfomisin ve nitrofurantoinin ise VRE 

enfeksiyonlarında kullanımı komplike olmamış üriner enfeksiyonların tedavisiyle 
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sınırlıdır (58). Fosfomisine mutasyonel direnç gelişimi sıktır. Tetrasiklin, doksisiklin, 

rifampisin, florokinolonlar, yeni kuşak sefalosporinler, basitrasin ve novobiosinin 

VRE enfeksiyonlarında kullanımına yeterli çalışma yoktur (55).Kinolonlar, VRE ile 

geliştirilen deneysel modellerde tek başına veya kombine halde etkili olabilir ancak 

önemli oranda direnç gelişimi bildirilmiştir. Eritromisin de enterokokal 

enfeksiyonların tedavisinde kullanılmış ancak endokardit olgularında tedavi yetersiz 

bulunmuştur. Ayrıca  enterokokların büyük çoğunluğu makrolidlere dirençlidir (25). 

 

Kinupristin-dalfopristin vankomisine dirençli ciddi E. faecium 

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilen, araştırmalarda etkli bulunan 

streptogramin grubundan bir  antibiyotiktir. İlaç, kinupristin (streptogramin B) ve 

dalfopristin (streptogramin A) denen iki sinerjistik parçadan oluşmaktadır. Bu iki 

parça ribozomun farklı bölgelerine etki ederek protein sentezini bozmaktadır (25). 

Dalfopristin ribozomun 50S ünitesine yapışır, kalıcı bir yapısal değişiklik yaparak 

kinupristinin bağlanmasını kolaylaştırır. Kinupristin molekülü peptid zincirinin 

uzamasını engeller, dalfopristin ise peptidil transferazı inhibe eder. Böylece sinerjik  

bakterisidal etkinlik sağlanır. Streptokoklar gibi diğer gram pozitif 

mikroorganizmalarda bakterisidal iken E. faecium’da bakteriyostatiktir. Bunun nedeni 

ermB geninin ribozomun bağlanma bölgesinde değişiklik oluşturararak kinupristin 

afinitesinde azalma oluşturduğundan  sadece dalfopristinin etkili olmasıdır. Bu suşlar 

MLSB (makrolid-linkozamid-streptogramin) fenotipi olarak adlandırılmaktadır. Bu 

ilaç, streptogramin A’ya intrensek olarak dirençli olduğu için E. faecalis’e etkili 

değildir. E. faecalis ve E. faecium suşları arasındaki bu duyarlılık farkının ribozomal 

bağlanma bölgesindeki değişiklik ve efluks pompa sistemleriyle ilişkili olduğu ileri 

sürülmüştür. Direnç gelişimi kinupristin-dalfopristin kullanımını kısıtlar. Kullanımı 

sırasında bazı önemli yan etkiler gelişebilir, trombofilebit riski çok yüksektir. 

Ülkemizde halen piyasaya girmemiştir (55). 

 

Linezolid de protein sentez inhibisyonu yapan oksazolidinon grubu 

bakteriyostatik bir ilaçtır. Duyarlı ve dirençli birçok gram pozitif bakterinin 

oluşturduğu enfeksiyonlarda başarıyla kullanılmıştır. Nötropenik hastalarda gelişen 

vankomisine dirençli E. faecium bakteremilerinin tedavisinde gentamisin ile kombine 

olarak kullanılmış ve başarılı bulunmuştur (25). Bakteriyostatik olması ve başka bir 
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ilaçla sinerjik aktivitesi bulunmaması dezavantajıdır, endokarditde kullanımını 

sınırlandırır. Bununla birlikte beyin omurilik sıvısına geçişi açısından menenjitlerde 

iyi bir seçenektir. Direnç gelişimi ve yan etkiler linezolid kullanımındaki önemli 

sorunlardır. Direnç (MİK>4 μg/ml) mutasyonel olarak gelişir ve PCR ile saptanabilir 

uzun süre linezolid kullanımı ile ilişkilidir. En sık görülen yan etkileri ishal, bulantı, 

kusma, baş ağrısıdır. Gelişebilecek en önemli yan etki ise kemik iliği süpresyonudur. 

Özellikle iki haftadan uzun kullanımlarında ve altta yatan başka bir miyelosupresyon 

varlığında sık görülür. Daha nadiren psödomembranöz enterokolit, laktik asidoz ve 

optik nöropati gibi klinik durumlara yol açabilir. Serotonin metabolizmasını etkileyen 

antidepresanlar gibi ilaçlarla birlikte kullanımında kognitif disfonksiyon, hiperpreksi, 

hiperrefleksi ve inkoordinasyon gibi bulgularla karakterize, serotonin sendromuna 

neden olabilir, ilaç kesilmesi gerekebilir (55). 

 

Tigesiklin gibi tetrasiklin türevi olan glisilsiklinler VRE’ler dahil gram pozitif 

birçok bakteriye etkilidir. Tetrasiklinleri etkileyen direnç mekanizmalarından etkilen-

dikleri için kombine tedavilerde kullanılmaları daha uygun görünmektedir. 

Tetrasiklinlere göre ribozomlara beş kat daha güçlü bağlanır ve protein sentez 

inhibisyonu ile etki eder. Tigesiklinin VRE enfeksiyonlarında kullanımına ilişkin 

klinik çalışmalar oldukça sınırlıdır, VRE’ye bağlı bakteriyemi ve endokardit 

olgularında düşük serum düzeyleri nedeniyle tek başına kullanılmamalıdır. Bu nedenle 

tigesiklinin VRE enfeksiyonlarında kombinasyon tedavilerinde yer alması önerilir 

(55). 

 

Daptomisin, kalsiyuma bağlanarak aktifleşen hücre membranı ile etkileşerek 

iyon kanalları oluşturan bir lipopeptit antibiyotiktir. Bu kanallardan hücre dışına 

potasyum kaçışı ile hücre membranında depolarizasyon ile hücre duvarı 

parçalanmadan bakteri ölümüne neden olur. Hızlı bakterisidal etkinliği vardır. Bu 

antibiyotik için de tedavi sırasında direnç gelişme riski söz konusudur. Bakteri hücre 

membranının yapısını değiştirerek direnç kazanabilir. Birçok gram pozitif 

mikroorganizmaya karşı etkilidir. İn vitro çalışmalarda hem E. faecalis hem de E. 

faecium suşlarına etkinliğinin iyi olduğu (MIC 2-4 μg/ml) saptanmıştır. Yeterli klinik 

veri olmadığı için VRE bakteriyemileri için henüz FDA onayı almamıştır. Standart 

doz 6 mg/kg olmakla birlikte tedavi sırasında direnç gelişebileceği ve konsantrasyona 



36 
 

bağlı bakterisidal aktivitesinin artması nedeniyle enterokok enfeksiyonlarında yüksek 

doz (12 mg/kg) kullanımı önerilmektedir. FDA onayı olmamakla birlikte VRE 

enfeksiyonlarında özellikle endokarditlerde daptomisin kullanılacaksa yüksek dozda 

ve başka bir antimikrobiyalle kombine edilerek kullanılmalıdır Daptomisin biyofilm 

uzerinde yüksek penetrasyon gösterir. Yan etkisi çok azdır, en önemli yan etkisi 

miyopatidir(25, 55).  

 

Yeni klinik kullanıma girmiş olan beşinci kuşak sefalosporinlerden seftarolin 

ve seftobiprol enterokok enfeksiyonlarında iyi bir tedavi alternatifi olarak 

görünmektedir (25). 

 

Geliştirilmekte olan yeni antimikrobiyaller de vardır. Oritavansin, dalbavansin, 

telavansin gibi yeni glikopeptidler VRE suşlarına karşı bakterisidal etkili 

antibiyotiklerdir. Telavansin uzun etkili bir lipopeptiddir ve membran potansiyelini 

bozarak bakterisidal etki gösterir. VRE enfeksiyonlarında kullanımı tartışmalıdır. Öne-

rilen dozlarda enterokoklar için bakterisidal etkinlik sağlayamamaktadır (55). 

Dalbavansin, teikoplaninden türetilmiş uzun etkili bir glikopeptitdir. Hücre duvarı 

sentezini inhibe eder yarılanma ömrü 6-12 saat olup, haftada tek doz 500 mg 

parenteral tedaviye uygundur. Gastrointestinal sistem intoleransı, hipotansiyon, 

hipokalemi gibi yan etkileri olabilir (59). Komplike deri yumuşak doku 

enfeksiyonlarında etkilidir. Ancak teikoplanin gibi VanA direnci olan suşlarda etkili 

değildir. Oritavansin de kloroeremomisinden (Amycolatopsis orientalis) türetilen 

semisentetik bir glikopeptidtir. Dalbavansin ve telavansine göre Van A ve Van B 

suşlarına daha iyi etkilidir. Oritavansin de membran potansiyelini ve permeabilitesini 

bozarak etki eder. Hem E. faecium hem de E. faecalis suşlarına bakterisidaldir, Ancak 

hem direnç gelişimini önlemek hem de sinerjik etki sağlamak için aminoglikozidler ile 

kombine edilmelidir (55). 

 

Sonuç olarak VRE enfeksiyonlarının tedavisi oldukça zordur. Eldeki 

çalışmalara göre VRE enfeksiyonlarının tedavisinde ilk basamak olarak kinupristin-

dalfopristin, linezolid ve daptomisin iyi seçenekler gibi görülmektedir. Yeni tedavi 

seçenekleri için de randomize, kontrollü klinik çalışmalara gereksinim vardır (55). 
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2.3.7. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ 

Enterokoklardaki vankomisin direncinde gözlenen artış nedeniyle “CDC’ye 

bağlı “Hospital Infection Control Practices Advisory Commitee (HICPAC)” tarafından 

1995 yılında kontrol önlemleri ile ilgili ilk klavuz yayınlanmıştır. Bu kılavuzda 

özellikle dört noktanın önemi vurgulanmaktadır: 

 

1. Uygun endikasyonda vankomisin kullanımı 

2. Hastane personelinin eğitimi 

3. Mikrobiyoloji laboratuvarının etkin kullanımı, 

4. Kontrol önlemlerinin uygulanması (47). 

 

Bu öneriler hala geçerliliğini korumaktadır ve 1995 yılı sonrasında yayınlanan 

kılavuzlarda aynı başlıklar vurgulanmıştır. Nozokomiyal VRE yayılımının minimuma 

indirilebilmesi için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. (47). 

Uygun Vankomisin Kullanımı 

Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların kontrolüne yönelik önlemler 

genellikle, antibiyotik kullanımının kısıtlanması ve mikroorganizmaların hastalar arası 

yayılımının engellenmesi şeklindedir. Vankomisin kullanımının VRE kolonizasyonu 

ve enfeksiyonu için bir risk faktörü olduğu birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Ayrıca, 

uygunsuz vankomisin kullanımının Staphylococcus aureus ve Staphylococcus 

epidermidis’de vankomisine direnç gelişimine (VRSA ve VRSE) ve yayılımına zemin 

hazırlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle HICPAC önerilerinde uygunsuz 

vankomisin kullanımının önemi özellikle vurgulanmış, vankomisin kullanımının uy-

gun olduğu ve olmadığı durumlar belirtilmiştir (47). 

 

Vankomisinin uygunsuz kullanımın önüne geçilmesinin VRE salgınlarının 

önlenmesine yardımcı olacağını gösteren çalışmalar vardır. Ancak VRE vankomisin 

dışında diğer birçok antibiyotiğe de dirençli olduğu için sadece vankomisin 

kullanımının kontrol altına alınması yeterli değildir. Özellikle üçüncü kuşak 

sefalosporinlerin ve antianaerobik etkinliği olan antibiyotiklerin VRE kolonizasyonu 

veya enfeksiyonu için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bu antibiyotiklerinuygunsuz 

kullanımınında önüne geçilmelidir (47). 
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Vankomisin kullanımı ile ilgili HICPAC önerileri  

 

HICPAC önerilerine göre vankomisin kullanımının uygun olduğu durumlar; 

 Beta-laktam antibiyotiklere dirençli gram pozitif mikroorganizmaların neden 

olduğu ciddi enfeksiyonlar 

 Beta-laktam antibiyotiklere karşı allerjisi (hayati tehlike yaratan) olan kişilerde 

gram pozitif mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlar 

 Metronidazole yanıt vermeyen veya çok ciddi seyreden antibiyotiğe bağlı ishal 

olguları 

 “American Heart Association” önerilerine uygun olarak infektif endokardit 

profilaksisi 

 Metilisilin dirençli S. aureus (MRSA) veya metilisilin dirençli S.  epidermidis 

(MRSE ) enfeksiyonlarının oranının yüksek olduğu merkezlerde protez cihaz 

implantasyonu içeren majör cerrahi işlemler öncesinde profilaksi tek doz 

yapılmalı, altı saatten uzun süren operasyonlarda ikinci bir doz verilmelidir. 

Maksimum iki dozdan sonra profilaksi sonlandırılmalıdır(47). 

 

Vankomisin kullanımından kaçınılması gereken durumlar: 

 Rutin cerrahi profilaksi 

 Febril nötropenik hastaların ampirik tedavisi: Sadece MRSA prevalansının 

yüksek olduğu hastanelerde ve febril nötropeni epizodunun başlangıcında, 

gram- pozitif enfeksiyon şüphesinin yüksek olduğu durumlarda (kateter giriş 

yerinde inflamasyon vb.) ampirik vankomisin kullanımı önerilebilir. 

 Diğer kan kültürlerinin negatif olduğu durumlarda kan kültüründeki tek bir    

MRSE üremesinin tedavisi 

 Ampirik olarak başlanan vankomisin tedavisine kültürde beta-laktama dirençli 

mikroorganizma izole edilmemiş olmasına rağmen devam edilmesi 

 Periferik veya santral vasküler kateteri olan hastalarda kolonizasyon veya 

enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla profilaktik kullanım 

 Gastrointestinal sistemin selektif dekontaminasyonu 

 Antibiyotiğe bağlı ishal olgularının primer tedavisi 

 MRSA kolonizasyonunun eradikasyonu 

 Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde rutin profilaksi 
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 Devamlı ambulatuar periton diyalizi veya hemodiyaliz uygulanan hastalarda 

rutin profilaksi 

 Böbrek yetmezliği olan hastalarda beta-laktam antibiyotiklere duyarlı 

infeksyonların tedavisi 

 Vankomisin içeren solüsyonların irrigasyon amacıyla ya da topikal olarak 

uygulanması 

 

 

Eğitim Programı 

VRE yayılımının önlenmesi için hasta bakımında görev alan tüm hastane 

personeline sürekli eğitim verilmesi çok önemlidir. Eğitimde VRE epidemiyolojisi ve 

kontrolü hakkında bilgi verilmelidir. 

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü 

 Mikrobiyoloji laboratuvarı VRE’ye karşı mücadelede ilk basamaktır,  kontrol 

çalışmaları laboratuvar sonuçlara göre yönlendirilir. Mikroorganizmanın izolasyonu ve 

antibiyotik duyarlılıklarının hızlı bir şekilde saptanması yayılımın erken kontrolünü 

sağlar. Laboratuvar ve enfeksiyon kontrol komitesi arasındaki iletişimin de iyi olması 

gerekmektedir (47). 

 

 Vankomisin için MIC değerleri ağar dilüsyon, ağar gradient dilüsyon, broth 

makrodilüsyon veya manuel broth mikrodilüsyon yöntemlerinden biriyle saptanmalı 

ve inkübasyon süresi 24 saat olmalıdır. Disk difüzyon yöntemini kullanan 

laboratuvarlarda da plakların 24 saat süreyle inkübe edilmesi ve inhibisyon zonlarının 

ışık altında okunması önerilir. Vankomisin direncinin saptanmasında tam otomatize 

yöntemlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada Van A tipi direncin bütün yöntemler 

tarafından aynı güvenilirlikle saptandığı, ancak özellikle Vitek GPS-TA ve MicroScan 

rapid yöntemlerinin Van B tipi direncin saptanmasında başarısız olduğu bildirilmiştir. 

Enterokoklarda Van A, Van B ve Van C direnç tiplerini belirleyebilmek için tarama 

amacıyla kullanılabilecek en güvenilir ve kolay yöntem ağar tarama testidir (47). 
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 Enterokoklardaki vankomisin direnci PCR kullanılarak da saptanabilir. Tarama 

kültürlerinin yerine dışkıda veya perirektal sürüntüde PCR ile vankomisin direnci 

taranması rutin VRE sürveyansında alternatif olarak önerilebilir.  Ancak bu yöntemle 

suşların izolasyonu ve tiplendirilmesi mümkün değildir (47). 

 

 VRE suşları arasındaki klonal ilişki moleküler yöntemlerle [ribotiplendirme, 

plazmid analizi, “Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE)”, “arbitrarily primed-

PCR”, Van A ve Van B gen probları kullanılarak hibridizasyon gibi] saptanabilir (47). 

 

Kontrol Önlemleri 

 VRE bulaşını önlemek için alınması gereken izolasyon önlemleri (temas 

izolasyonu) şunlardır; 

VRE ile infekte veya kolonize (VRE pozitif) olan hastaların tek kişilik odalara 

ya da diğer VRE pozitif hastalarla birlikte aynı odaya yerleştirilmesi. VRE pozitif 

hastaların odasına girerken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi, 

 Hastayla veya hasta odasındaki yüzeylerle temasın fazla olmasının beklendiği 

durumlarda, hastada idrar veya dışkı inkontinansı olması, ileostomi, kolostomi veya 

açık yara drenajı varlığında VRE pozitif hastanın odasına girerken steril olmayan 

temiz bir önlük giyilmesi  

 

 VRE pozitif hasta odasından çıkmadan eldiven ve önlüğün çıkarılması ve 

ellerin antiseptikli bir sabunla ya da su içermeyen antiseptik ajanlarla yıkanması. Eller 

yıkandıktan sonra  hiçbir yere dokunmadan odadan ayrılınması gerekmektedir (47). 

 

Bu izolasyon önlemlerine ek olarak VRE pozitif hastalar için kullanılan ste- 

toskop, tansiyon aleti, rektal termometre gibi aletler diğer hastalar için kullanılmamalı, 

odalar arasında eşya transferi yapılmamalı, ortak kullanım ya da transfer gereken 

durumlarda alet ya da eşya temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yeni saptanan bir 

VRE olgusu ile aynı odada yatan hasta varsa gaita kültürü veya perirektal kültürle 

VRE kolonizasyonu yönünden araştırılmalıdır. VRE sorunu olan hastanelerde VRE 

pozitif hastalardan ne sıklıkta kültür alınması gerektiği, izolasyona ne zaman son 

verileceği, yeni bir olgu saptandığında aynı serviste yatan tüm hastaların taranmasına 
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gerek olup olmadığı ve taramanın ne sıklıkta yapılacağı gibi konularda enfeksiyon 

kontrol ekibi tarafından belirlenmiş yazılı kurallar olması gereklidir. VRE 

kolonizasyonunun çok uzun bir süre devam edebileceği bilindiği için genellikle 

izolasyonun en az bir hafta aralıkla alınmış üç veya daha fazla negatif kültür 

sonucundan sonra sonlandırılması önerilir. Ayrıca, taburcu olduklarında VRE 

pozitifliği devam eden hastaların hastane kayıtlarına bu yönde bir uyarı eklenmesi bu 

hastaların yeniden yatırılmaları durumunda hemen izole edilebilmeleri açısından önem 

taşır (47). 

 

VRE’lerin endemik olduğu veya VRE yayılımının yukarıda belirtilen ön-

lemlere uyulmasına rağmen devam ettiği hastaneler için öneriler aşağıda sıralanmıştır; 

 Kontrol çalışmaları öncelikle YBÜ’lerde ve VRE yayılımının en hızlı olduğu 

servislerde yoğunlaştırılmalıdır. 

 Mümkünse VRE pozitif hasta grubuna bakım veren sağlık personelinin VRE 

negatif hastalara da bakım vermesinden kaçınılmalıdır. 

 Sağlık personelinin taşıyıcılık açısından taranması ve epidemiyolojik olarak 

VRE yayılımı ile ilişkili olduğu saptanan VRE taşıyıcısı personelin taşıyıcılık 

durumu sonlanana kadar VRE negatif hastaların bakımından uzaklaştırılması 

önerilir. 

 VRE pozitif hastaların yattıkları odalardaki yüzeylerin ve cihazların 

temizliğine ve dezenfeksiyonuna özel önem verilmelidir. VRE pozitif bir 

hastanın taburculuğunu takiben gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun 

yapıldıktan sonra odadaki tüm yüzeylerden kültür alınmalıdır 

 

 Yayılım paternlerini ve rezervuarları saptamak amacıyla seçilmiş suşla- rın 

uygun aralıklarla moleküler tiplendirme yöntemlerinden biriyle (örn. PFGE) 

benzerlik yönünden araştırılması ya da bu tür bir işlem için bir referans 

laboratuvara gönderilmesi önerilir (47). 
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2.3.7. SÜRVEYANS KÜLTÜRLERİ 

GİS kolonizasyonu saptamak için sürveyans kültürlerinin alınması VRE 

kontrolünde önemli bir basamaktır. VRE’nin sorun olduğu hastanelerde periyodik 

prevalans taramalarının yapılması gerekir. Prevalans taramaları sadece saptanan her 

VRE olgusuyla aynı odayı paylaşan hastaların taranmasıyla sınırlı olabileceği gibi her 

yeni olgudan sonra aynı serviste yatan tüm hastaların taranması veya YBÜ, 

hematoloji, onkoloji ve transplantasyon servisleri gibi riskli ünitelerde yatmakta olan 

tüm hastaların periyodik kültürlerle taranması şeklinde çok geniş kapsamlı da olabilir. 

Salgın durumunda daha geniş kapsamlı çalışmalar tercih edilir. Perirektal kültürlerin 

gastrointestinal VRE taşıyıcılığını saptamadaki duyarlılık ve özgüllüğünün rektal 

kültürlerinkine benzer olduğu gösterilmiştir (47). 

 

2.3.8. GASTROİNTESTİNAL KOLONİZASYONUN ERADİKASYONU 

 

Gastrointestinal VRE kolonizasyonunun eradikasyonuna yönelik çalışmaların 

belli başlı amaçları VRE ile kolonize olan kişilerde enfeksiyon oranını azaltmak, 

hastane ortamındaki VRE rezervuarını küçültmek ve enfeksiyon kontrolü için yapılan 

harcamaları azaltabilmektir. Buna yönelik olarak çeşitli rejimler (oral basitrasin, 

basitrasin + doksisiklin vb.) az sayıda hasta üzerinde denenmiş, ancak hiçbirinin kalıcı 

eradikasyon sağlayamadığı görülmüştür (47).  

 

VRE’nin GİS taşıyıcılığının dekontaminasyonu amacıyla yapılan bir başka 

çalışmada çevre dezenfeksiyonu, hasta izolasyonu, kolonososkopi ve bağırsak 

temizliği, 5 günlük VRE karşı etkili oral medikasyon ve Lactobacillus rhamnosus ile 

bağırsak florası desteği gibi prosedürle gastrointestinal kolonizasyonun eradike 

edilebileceği gösterilmiştir. Ancak vaka sayısı ile oluşturulmuştur (60) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2015 tarihleri arasında Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi servis ve yoğun bakımlarında takip edilen, çeşitli 

kültürlerinde VRE üreyen 112 olgunun verileri retrospektif olarak hasta dosyaları 

taranarak değerlendirildi. Bu çalışma Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesine (2000) 

uygun şekilde yapıldı ve çalışmanın etik kurul onayı (2013/248) alındı. 

 

Çalışmaya 18 yaş üzerinde olup 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2015 tarihleri arasında 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde takip edilen VRE üremesi olan 

olgular dahil edildi. Çalışmadan 18 yaş altında olan ve kanıtlanmış VRE üremesi 

olmayan olgular dışlandı. 

 

Hasta dosyalarından; hastaların yaşları, cinsiyetleri, takip edildikleri servis ve 

yoğun bakımlar, hastanede yatış öyküleri, altta yatan hastalıkları, antibiyotik kullanım 

öyküleri, VRE için risk faktörü olabilecek durumların varlığı (cerrahi geçirmiş olmak, 

üriner kateter veya nefrostomi varlığı, santral kateter varlığı, mekanik ventilasyon, 

TPN kullanımı vs.) üreyen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları ile ilgili veriler 

toplandı. 
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4. İSTATİKSEL YÖNTEMLER 

 

Veriler bilgisayar ortamında PASW (SPSS 18.0) istatistik paket programı 

kullanılarak analiz edildi. Veriler, sürekli değişkenler için ortalama, standart sapma, en 

küçük ve en büyük değer olarak, kategorik değişkenlerde ise yüzde olarak ifade edildi. 

Bağımsız iki ve ikiden fazla gruptaki kategorik değişkenlerin dağılımı arasındaki 

farkın incelenmesinde ki-kare testi kullanıldı. Tüm hipotez testlerinde iki yönlü 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak belirlendi ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. 
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5. BULGULAR 

 

Hastanemizde 2012-2015 yılları arasında VRE saptanan toplam 112 olgu tespit 

edilmiştir. Bu olguların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2012 yılında hiç olgu 

olmadığı (% 0), 2013 yılında 13 olgu (% 11.6), 2014 yılında 23 olgu (% 20.5) ve 2015 

yılında ise 76 olgu (% 67.9) olduğu görüldü. Bu üç yıllık dönemde takip edilen 112 

olgunun cinsiyetlere göre dağılımında 58’inin (% 51.8) kadın, 54’ünün (% 48.2) erkek 

olduğu tespit edildi. Olguların cinsiyetlerinin ve enfeksiyon durumlarının yıllara göre 

dağılımına bakıldığında; 2013 yılında saptanan 6’sı (% 46.2) bayan, 7’si (% 53.8) 

erkek toplam 13 olgunun 12’si (%10.7), 2014 yılında saptanan 10’u (% 43.5) bayan, 

13’ü (% 56.5) erkek toplam 23 olgunun 7’si (%6.25) ve 2015 yılında saptanan 42’si 

(% 55.3) bayan, 34’ü (% 44.7) erkek toplam 76 olgunun 22’si (%19.6) enfekte idi 

(Tablo 5.1).  

 

Tablo 5.1:VRE saptanan olguların yıllara göre dağılımı 

Yıl Olgu Sayısı / Enfekte olgu sayısı 

(n=112/41) 

Cinsiyet Dağılımı 

(K/E) 

2012 0  

(% 0) 

0 

2013 13/12  

(% 11.6 / % 10.7) 

6/7 

2014 23/7 

 (% 20.5 / % 6.25) 

10/13 

2015 76/22 

 (% 67.9 / % 19.6) 

42/34 

 

2012 – 2015 yılları arasında izlenen 112 olgunun 71’i (% 63.4) kolonize, 15’i 

(% 13.4) enfekte, 26’sı (% 23.2) ise hem kolonize hem de enfekte olarak belirlendi. 

Olguların VRE durumlarının yıllara göre dağılımı değerlendirildiğinde 2012 yılında 

hiç olgu olmadığı görüldü. 2013 yılında ise 13 olgunun 8’i (% 61.5) enfekte, 1’i (% 

7.7) kolonize, 4’ü (% 15.4) hem kolonize hem enfekte olarak saptandı. 2014 yılında 23 

olgunun 2’si (% 8.7) enfekte, 16’sı (% 69.6) kolonize ve 5’i (% 21.7) hem kolonize 

hem enfekte idi. 2015 yılında ise 76 olgunun 5’i (% 6.6) enfekte, 54’ü (% 71.1) 

kolonize ve 17’si (% 22.4) hem kolonize hem enfekte idi (Tablo 5.2). Yıllara göre 
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VRE ile enfekte olguların oranı değerlendirildiğinde 2013 yılında enfekte olguların 

oranının  daha fazla olduğu ve bu durumun  istatiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi 

(p<0.001). Ancak VRE saptanan olguların cinsiyetlere göre enfekte, kolonize, enfekte 

ve kolonize olarak dağılımı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (p>0.05). 

 

Tablo 5.2: Olguların VRE durumlarının yıllara göre dağılımı 

Yıllara Göre Dağılım Kolonize Enfekte Kolonize + Enfekte Toplam Sayı 

2012 0 0 0 0 

2013 1 (% 7.7) 8 (% 61.5) 4 (% 15.4) 13 

2014 16 (% 69.6) 2 (% 8.7) 5 (% 21.7) 23 

2015 54 (% 71.1) 5 (% 6.6) 17 (% 22.4) 76 

Toplam Sayı 

(2012 -2015) 

71 (% 63.4) 15 (% 13.4) 26 (% 23.2) 112 

 

2012-2015 yılları arasında hastanemizde VRE saptanan 112 olgunun 36’sı (% 

32.1) kliniklerde, 76’sı (% 67.9) yoğun bakımlarda izlendi. Kliniklerde yatan olguların 

30’u (% 83.3) dahili, 6’sı (% 16.7) cerrahi bölümlerde takip edildi. Yoğun bakımlarda 

yatan olguların ise 58’i (% 76.3) dahili, 18’i (% 23.7) cerrahi yoğun bakımlarda izlendi. 

Serviste takip edilen 36 olgunun 16’sının (% 44.4) kolonize, 8’inin (% 22.2) enfekte ve 

12’sinin (% 33.3) hem kolonize, hem enfekte olduğu tespit edildi.  Yoğun bakımda 

takip edilen 76 olgunun ise 55’inin (% 72.4) kolonize, 7’sinin (% 9.2) enfekte ve 

14’ünün (% 18.4) hem kolonize, hem enfekte olduğu görüldü (Tablo 5.3). Yoğun bakım 

ünitelerinde takip edilen olgularda kolonizasyon oranı serviste takip edilen olgulara göre 

daha fazla tespit edildi, bu durum istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.015). 
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Tablo 5.3:Olguların izlendikleri kliniklere göre dağılımı 

Olguları

n 

İzlendiği 

Klinikler 

Olgu 

Sayısı 

(n=112) 

Klinik Alt 

Gruplarına Göre 

Olgu Dağılımı 

Kolonize 

(n=71) 

Enfekte 

(n=15) 

Kolonize+Enfekt

e (n=26) 

 

Servis 

 

36  

(% 32.1) 

 

 

Dahili 

30  

(% 83.3) 

 

16  

(% 44.4) 

 

 

8 

(% 22.2) 

 

12 

(% 33.3)  

Cerrahi 

6  

(% 16.7) 

 

Yoğun 

Bakım 

 

76  

(% 67.9) 

 

 

Dahili 

58  

(% 76.3) 

 

55 

(% 72.4) 

 

7 

(% 9.2) 

 

14 

(% 18.4)  

Cerrahi 

18  

(% 23.7) 

 

Tablo 5.4’de olgularla ilgili genel veriler incelenerek VRE gelişimi açısından 

saptanabilecek risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı. VRE saptanan 112 olgunun 

109’unda (% 97.3) altta yatan bir veya daha fazla hastalık, 102’sinde (% 91.1) 

antibiyotik kullanım öyküsü, 102’sinde (% 91.1) üriner kateter varlığı, 86’sında (% 

76.7) hastanede yatış öyküsü, 79’unda (% 70.5) TPN kullanımı, 70’inde (% 62.5) 

santral kateter, 7’sinde (% 6.3) nefrostomi ve 3’ünde (% 2.7) periton kateteri varlığı 

tespit edildi. Bu sonuçlara göre olgularda hastanede yatış öyküsü varlığı, altta yatan 

hastalık varlığı, antibiyotik kullanım öyküsü olması ve üriner kateter varlığı VRE 

enfeksiyonu açısından  istatistiksel olarak anlamlı saptanan risk faktörleri olarak 

belirlendi (p değerleri sırasıyla 0.01, 0.02, 0.01, 0.01). 
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Tablo 5.4: Olgular ile ilgili genel bilgiler 

 

Olgu İle İlgili Genel Bilgiler 

 

Toplam Olgu Sayısı 

(n=112) 

 

p değeri 

Var (%) Yok (%) 

Altta yatan hastalık varlığı 109 (% 97.3) 3 (% 2.7) p=0.02 

Antibiyotik kullanım öyküsü 102 (% 91.1) 10 (% 8.9) p=0.01 

Üriner kateter varlığı 102 (% 91.1) 10 (% 8.9) p=0.01 

Hastanede yatış öyküsü 86 (% 76.7) 26 (% 23.3) p=0.01 

TPN kullanım öyküsü 79 (% 70.5) 33 (% 29.5) p>0.05 

Santral kateter varlığı 70 (% 62.5) 42 (% 37.5) p>0.05 

Nefrostomi kateteri varlığı 7 (% 6.3) 105 (93.7) p>0.05 

Periton kateteri varlığı 3 (% 2.7) 109 (% 97.3) p>0.05 

 

Olguların VRE durumlarına göre risk faktörü olabilecek genel verilerin 

kolonize, enfekte veya hem kolonize hem de enfekte olma durumuna göre 

değerlendirildiğinde, VRE saptanan altta yatan bir veya daha fazla hastalık öyküsü 

olan 109 olgunun 70’i (% 64.2) kolonize, 13’ü (% 11.9) enfekte ve 26’sı (% 23.9) hem 

kolonize hem de enfekte olarak saptandı. Altta yatan  hastalığı bulunmayan 3 olgunun 

1’i (% 33.3) VRE ile kolonize, 2’si (% 66.7) VRE ile enfekte olarak tespit edildi. 

Kolonizasyon komorbid hastalığı olanlarda daha fazla saptandı, bu oran istatistiksel 

olarak anlamlı idi (p=0.02).  

 

Olguların antibiyotik kullanım öyküsü değerlendirildiğinde takip edilen 112 

olgunun 102’sinde (% 91.1) antibiyotik kullanım öyküsü tespit edildi. Antibiyotik 

kullanım öyküsü olan 102 olgu kolonizasyon, enfeksiyon ve hem kolonize hem 

enfekte olma durumuna göre karşılaştırıldığında 102 olgunun 67’sinin (% 65.7) 

kolonize, 10’unun (% 9.8) enfekte, 25’nin (% 24.5) hem kolonize hem enfekte olduğu 
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saptandı. Antibiyotik kullanım öyküsü olmayan 10 olgunun 5’si (% 50) enfekte, 5’si 

(% 50) kolonize olarak saptandı. Antibiyotik kullanım öyküsü olan olgularda 

kolonizasyon oranı daha fazla saptanırken, antibiyotik kullanım öyküsü olmayan 

enfekte olgu oranı daha fazla saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p=0.001). 

 

VRE saptanan olgularda üriner kateter kullanım öyküsü değerlendirildiğinde 

üriner kateteri olan 102 olgunun 64’ü (% 62)  kolonize, 15’i (% 14.7) enfekte, 23’ü (% 

22.5) hem kolonize hem enfekte idi. Üriner kateter kullanım öyküsü olan olgularda 

kolonizasyon oranı daha fazla saptandı ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı 

(p<0.05). 

 

VRE saptanan olgularda TPN kullanım öyküsü değerlendirildiğinde 112 

olgunun 79’unda (% 70.5) TPN kullanım öyküsü pozitif olup bunların 53’ü (% 67.1) 

kolonize, 10’u (% 12.7) enfekte, 16’sı (% 20.3) hem kolonize hem enfekte saptanırken 

TPN öyküsü bulunmayan 33 olgunun (% 29), 18’i (% 54.5) kolonize, 5’i (% 15.2) 

enfekte, 10’u (% 30.3) hem kolonize hem enfekte idi. VRE ile enfekte, kolonize veya 

hem enfekte hem de kolonize olma durumuna göre TPN kullanımı arasında istatiksel 

olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). 

 

Olgular santral venöz kateter varlığına göre değerlendirildiğinde santral venöz  

kateteri olan 70 olgunun 47’si (% 67.1) kolonize 7’si (% 10) enfekte ve 16’sı (% 22.9) 

hem kolonize kolonize hem enfekte olarak belirlendi. VRE ile enfekte, kolonize veya 

hem enfekte hem de kolonize olma durumuna göre santral venöz kateter varlığı 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0.05). 

 

Mekanik ventilatör ile takip edilen olgular VRE enfeksiyon/kolonizasyon 

durumuna göre karşılaştırıldığında entübe 44 olgunun 32’si (% 72.7) kolonize, 2’si (% 

4.5) enfekte, 10’u (% 22.7) hem kolonize hem enfekte olarak tespit edildi. Mekanik 

ventilatör desteği almayan 68 olgunun 39’u (% 57.4) kolonize, 13’ü (% 19.1) enfekte, 

16’sı (% 23.5) hem kolonize hem enfekte olarak tespit edildi. Bu dağılımda istatiksel 

olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). 
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Olgular nefrostomi ve periton kateteri varlığına göre değerlendirildiğinde 

nefrostomisi olan 7 olgunun 5’i (% 71.4) kolonize, 1’i (% 14.3) enfekte, 1’i (% 14.3) hem 

kolonize hem enfekte idi. Takipli 105 olguda ise nefrostomi yoktu. Periton diyaliz kateteri 

olan 3 olgunun 2’si (% 66.7) kolonize, 1’i (% 33.3) hem kolonize hem enfekte olarak 

tespit edildi. VRE ile enfekte, kolonize veya hem enfekte hem de kolonize olma durumuna 

göre periton diyaliz kateteri ve nefrostomi varlığına göre karşılaştırıldığında gruplar 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0.05) (Tablo 5.5). 

 
Tablo 5.5: VRE durumlarına göre risk faktörü olabilecek genel verilerin kolonize, 

enfekte veya hem kolonize hem de enfekte olma durumuna göre değerlendirilmesi 

Olgular İle İlgili Genel Bilgiler Kolonize  Enfekte Kolonize+Enfekte 

Altta yatan hastalığı (+) (n=109) 70 13 26 

Altta yatan hastalığı (-) (n=3) 1 2 0 

Antibiyotik kullanım öyküsü(+) (n=102) 67 10 25 

Antibiyotik kullanım öyküsü (-) (n=10) 5 5 0 

Üriner kateter (+) (n=102) 64 15 23 

Üriner kateter (-) (n=10) 7 0 3 

TPN kullanım öyküsü (+) (n=79) 53 10 16 

TPN kullanım öyküsü (-) (n=33) 18 5 10 

Santral venöz kateter (+) (n=70) 47 7 16 

Santral venöz kateter (-) (n=42) 24 8 10 

Mekanik ventilasyon (+) (n=44) 32 2 10 

Mekanik ventilasyon (-) (n=68) 39 13 16 

Nefrostomi kateteri (+) (n=7) 5 1 1 

Nefrostomi kateteri (-) (n=105) 66 14 25 

Periton kateteri (+) (n=3) 2 0 1 

Periton kateteri (-) (n=109) 69 15 25 
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VRE varlığı saptanan olguların altta yatan bir veya daha fazla olan 

hastalıklarının dağılımı tablo 5.6’da özetlendi. Buna göre; 112 olgunun 109’unda (% 

97.3) alta yatan bir hastalık mevcuttu.  Olguların 47’sinde (% 42) malignite, 45’inde 

(% 40.2) kalp hastalığı, 42’sinde (% 37.5) böbrek hastalığı, 30’unda (% 26.8) diabetes 

mellitus, 16’sında (% 14.3) akciğer hastalıkları, 4’ünde (% 3.6) karaciğer hastalıkları 

mevcuttu. 

 

Tablo 5.6: VRE varlığı saptanan olguların altta yatan bir veya daha fazla olan 

hastalıklarının dağılımı 

Altta Yatan Hastalık Olgu Sayısı 

Malignite  47 (% 42) 

Kalp hastalığı  45 (% 40.2) 

Böbrek hastalığı 42 (% 37.5) 

Diabetes mellitus  30 (% 26.8) 

Akciğer hastalığı 16 (% 14.3) 

Karaciğer hastalığı 4 (% 3.6) 

 

VRE üreyen örnekler değerlendirildiğinde 112 olgudan alınan 141 ayrı 

kültürde VRE saptandı. Olguların 26’sında birden fazla kültürde üreme vardı. 

Kültürlerin 96’sında gaitadan, 26’sında idrardan, 11’inde kandan, 5’inde yaradan, 1 

olguda drenaj kültüründen, 1 olguda derin trakeal aspirat kültüründen bir olguda da 

plevra sıvısından VRE izole edildi (Tablo 5.7). 

 

Tablo 5.7: VRE üremesi saptanan bölgeler  

VRE Üremesi Saptanan Bölgeler Kültür Sayısı 

(n=141) 

Gaita 96 

İdrar 26 

Kan 11 

Yara 5 

Derin trakeal aspirat 1 

Plevral sıvı 1 

Drenaj sıvısı 1 
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 Üreyen etkenler değerlendirildiğinde VRE tespit edilen 141 izolatın 137’sinde 

E. faecium, 1’inde hem E. faecium hem de E. fecalis saptanırken 3’ünde tiplendirme 

yapılamamıştır.  

 VRE’lerin antibiyotik duyarlılıkları hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı’nda VİTEK yöntemi kullanılarak değerlendirildi. VRE’lerin 

duyarlılıkları değerlendirildiğinde;  linezolid duyarlılığı % 95.5 (107 duyarlı, 2 orta 

duyarlı, 3 dirençli izolat), tigesiklin duyarlılığı % 99.2 (111 duyarlı, 1 dirençli izolat) 

olarak tespit edildi. Diğer taraftan ampisilin ve siprofloksasin direnci % 100,   

teikoplanin direnci % 95.7 (106 dirençli, 6 duyarlı izolat), trimetoprim 

sulfometaksazol (TMP-SXT) direnci % 95.5 (0 duyarlı, 12 orta duyarlı, 95 direçli 

izolat),  yüksek düzey gentamisinde direnci % 87.5 (14 duyarlı, 98 dirençli izolat) ve 

tetrasiklin direnci % 81.4 (22 duyarlı, 90 dirençli izolat) olarak saptandı (Tablo 5.8). 

2012-2015 yılları arasında üreyen VRE’lerin antibiyogramlarında ortak daptomisin 

duyarlılığı bakılmadığı için daptomisin tabloya eklenmedi. 

 

Tablo 5.8: 2012-2015 yılları arasında üreyen VRE’lerin antibiyotik direnç durumları 

Duyarlılık AMP CIP TMP-SXT TEC YDG TE LZD TGC 

Duyarlı % 0 % 0 % 0 % 5.3 % 12.5 % 19.6 % 95.5 % 99.2 

Orta duyarlı - - % 4.5 - - - % 1.8 - 

Dirençli % 100 % 100 % 95.5 % 95.7 % 87.5 % 81.4 % 2.7 % 0.8 

 
AMP: ampisilin, CIP: siprofloksasin, TMP-SXT: trimetoprim sülfametaksazol, TEC: teikoplanin, YDG: 
yüksek düzey gentamisin, TE: tetrasiklin,  LZD: linezolid, TGC: tigesiklin 

 

Antibiyotik duyarlılıklarının yıllar içindeki değişimi tablo 5.9’da özetlenmiştir. 

Buna göre; 2013 yılında takip edilen 13 olguda üreyen VRE’nin 13’ünün (% 100) 

linezolide, 12’sinin (% 92.3) tigesikline duyarlı olduğu ancak 12’sinin (% 92.3) 

teikoplanine ve tetrasikline dirençli olduğu diğer taraftan hepsinin ampisilin, 

siprofloksasin, TMP-SMZ ve yüksek düzey gentamisin direnci olduğu tespit edildi. 
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Hastaların 2014 yılındaki kültür sonuçları değerlendirildiğinde 2014 yılında 

takip edilen 23 olgunun 20’sinin (% 87) linezolide, 23’ünün (% 100) tigesikline ve 

12’sinin (% 52.2) tetrasikline duyarlı olduğu görüldü. Diğer taraftan 22’sinin (% 95.7) 

teikoplanine, 20’sinin (% 87) yüksek düzey gentamisine, 19’unun (% 82.6) ise TMP-

SXT’ye dirençli dirençli olduğu izlenirken bu etkenlerin hepsinde ampisilin, 

siprofloksasin direnci tespit edildi.  

 

Üreyen etkenlerin 2015 yılındaki antibiyotik duyarlılığına bakıldığında 76 

etkenin 69’unun (% 90.8) linezolide, 71’inin (% 93.4) tigesikline duyarlı olduğu 

görüldü. Diğer taraftan 72’sinin (% 94.7) teikoplanine, 67’sinin (% 88.2) tetrasikline, 

65’inin (% 78.9) yüksek düzey gentamisine ve 63’ünün (% 82.9) ise TMP-SXT’ye 

dirençli olduğu ayrıca bu etkenlerin hepsinde ampisilin, siprofloksasin direnci olduğu 

saptandı.  
 

Tablo 5.9: Antibiyotik duyarlılıklarının yıllara göre irdelenmesi 

YILLARA GÖRE DAĞILIM DUYARLILIK PATERNİ 

  

2012 yılı (n=0)  

 

 

2013 yılı (n=13 etken) 

Duyarlı linezolid (% 100), tigesiklin (% 92.3) 

 

Dirençli 

ampisilin (% 100), siprofloksasin (% 100), TMP-

SMZ (% 100), gentamisin (yüksek düzey) (% 

100), teikoplanin (% 92.3), tetrasiklin (% 92.3) 

 

 

2014 yılı (n=23 etken) 

Duyarlı linezolid (% 87), tigesiklin (% 100), tetrasiklin 

(% 52.2)   

Dirençli ampisilin (% 100), siprofloksasin (% 100), TMP-

SMZ (% 82.6), gentamisin (yüksek düzey) (% 

87), teikoplanin (% 95.7), 

 

 

2015 yılı (n=76 etken) 

Duyarlı linezolid (% 90.8), tigesiklin (% 93.4)  

 

Dirençli 

ampisilin (% 100), siprofloksasin (% 100), TMP-

SMZ (% 82.9), gentamisin (yüksek düzey) (% 

78.9), teikoplanin (% 94.7), tetrasiklin (% 88.2) 

 

Diğer taraftan 2012-2015 yılları arasında VRE tespit edilen 112 olgunun 

52’sinin (% 46.4) taburcu, 60’ının (% 53.6) ise ex olduğu tespit edildi.  
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6. TARTIŞMA 

 

Enterokoklar direnç sorunu nedeniyle son yıllarda hastane enfeksiyonu etkeni 

olarak giderek artan oranlarda görülmektedir. Günümüzde VRE’lerin hastane 

enfeksiyonlarında karşımıza daha sık çıkması ülkemizde ve tüm dünyada ciddi bir 

sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. VRE’lerin neden olduğu hastane enfeksiyonları 

sonucunda tedavi maliyetleri ve hastanede yatış oranları artmaktadır. VRE 

epidemiyolojisi, bulaş yolları, risk faktörleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili birçok 

çalışma yapılmıştır. VRE enfeksiyon ve kolonizasyon oranlarının azaltılması için her 

ülkenin hatta her hastanenin kendi içinde VRE açısından durum tespiti yapması ve 

yayılımın engellenmesi için önlem alması gerekmektedir. Hastanemizde de yıllar 

içinde giderek artan VRE enfeksiyon ve kolonizasyon oranları önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda hastanemizdeki VRE 

epidemiyolojisi, risk faktörleri ve antibiyotik duyarlılıkları gözden geçirilerek VRE 

oranlarını azaltmak için dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemler 

araştırıldı. 

 

VRE’nin önemli bir hastane enfeksiyonu etkeni olarak belirlenmesi sonrasında 

dünyanın farklı bölgelerinden VRE görülme oranları bildirilmeye başlanmış ve bu 

oranlar hızla artış göstermiştir. Amerika Ulusal Sağlık Güvenlik Ağı  (National 

Healthcare Safety Network, NHSN)  ülke verileri 2008 raporuna göre; hastane 

kaynaklı enterokok enfeksiyonlarında % 33’lük artış bildirilmiş ve özellikle E.faecium 

izolatlarında vankomisin direncinin % 80’lere ulaştığı,  saptanmıştır (32). NHSN 2013 

yılı ülke verilerine göre hastane kaynaklı VRE enfeksiyon oranı % 35.5 olarak 

bildirilmiştir (61). Diğer taraftan Kanada’da 2007-2011 yılları arasında yapılan 3. 

basamak hastanelerin değerlendirildiği bir sürveyans çalışmasında VRE enfeksiyon 

oranı % 6 olarak saptanmıştır (62). Avrupa’da antimikrobiyal direnç sürveyans sistemi 

raporlarına göre VRE enfeksiyon oranı % 4 olarak bulunmuş olup bu oran ülkeden 

ülkeye değişmektedir. Bu oran Fransa, İspanya ve İsveç’de % 1’in altında iken 

Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta % 20’nin üzerindedir (63). Latin 

Amerika’da ve Asya’da sırası ile VRE enfeksiyon oranları % 12.9 ve % 11.9 şeklinde 

bildirilmiştir (64, 65). Ülkemiz verilerine bakıldığında 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, 
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2013 yılında % 21.3, 2014 yılında % 20.6, 2015 yılında ise % 14.3 olarak 

bildirilmiştir(66). Bizim çalışmamızda ise hastanemizde enterekoklarda vankomisin 

direnci enfekte hastalarda 2013 yılında % 10.7 (12 hasta), 2014 yılında % 6.25 (7 

hasta), 2015 yılında ise % 19.6 (22 hasta) olarak saptandı. Verilerimiz 2013 ve 2014 

yıllarında ulusal verilerden daha düşük oranlarda görülmekle birlikte 2015 yılında 

ulusal verilerin üzerinde bir değere ulaşmıştır. Bu hızlı artış VRE ile ilgili verilerin 

gözden geçirilerek gerekli önlemleri almamız gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

VRE ile ilgili en önemli konulardan biri de kolonizasyondur. VRE ile kolonize 

olgular hem endojen olarak enfeksiyon gelişimi açısından, hem de diğer hastalara 

yayılım açısından risk oluştururlar. Bu nedenle kolonize olguların belirlenmesi ve sıkı 

temas izolasyonu önlemlerinin alınması ayrı bir öneme sahiptir. Yapılan çalışmalarda 

genellikle kolonizasyon oranlarının, enfeksiyon oranlarından fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu oran bazı çalışmalarda 1/10 kadar yükselmektedir. Yayılımın 

engellenmesi için riskli hastalardan perirektal ve rektal sürüntü örneği alınması 

önerilmektedir (67). Hollanda’da 9 hastanenin hematoloji-onkoloji ve yoğun bakım 

ünitelerinde yatan 624 hastanın rektal sürüntü örneklerinin değerlendirildiği çok 

merkezli bir çalışmada VRE kolonizasyonu % 2 (68). Belçika’da 800 yataklı bir 

hastanede yapılan nokta prevalans çalışmasında % 3.5 (69). Fransa’da 24 hastanede 

647 yoğun bakım hastasında yapılan çok merkezli bir çalışmada VRE kolonizasyonu 

% 4.9 olarak bildirilmiştir (70). Gambarotto ve arkadaşlarının (71) Fransa’da 

hematoloji yoğun bakım ünitesinde VRE’de fekal kolonizasyonu araştırmaya yönelik 

yaptığı bir çalışmada ise VRE kolonizasyon oranı % 37 olarak bildirilmiştir. 

Padiglione ve ark.’larının (72) Avusturalya’da üç üniversite hastanesinde VRE 

açısından risk taşıyan 11 ünitede 4215 hastanın rektal örneklerinin değerlendirildiği 

çalışmalarında 66 (% 1.56) hastada VRE kolonizasyonu saptanmıştır. Bu çalışmada 

VRE kolonizasyonunun en fazla böbrek hastalarının takip edildiği merkezde olduğu 

bildirilmiştir. 

 

VRE’nin Türkiye’deki epidemiyolojisine bakıldığında fekal kolonizasyon 

oranlarının araştırıldığı çalışma az olmakla birlikte Ceryan ve ark.’ları (73) 167 

hastanın rektal sürüntü örneğinin 5’inde ( % 2.5 ), Ertek ve ark.’ları (74) ise 100 

hastanın rektal sürüntü örneğinin 13’ünde (% 19.1) VRE taşıyıcılığı bildirmişlerdir. 

Hastanemizde yatan hastalardan rutin rektal sürüntü örneği alınmamaktadır. Ancak 
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VRE ile enfekte veya kolonize hastalarla temas riski olan hastalardan rektal sürüntü 

örneği gönderilmektedir. Çalışmamızda VRE saptanan 112 hastanın 71’i (% 63.4) 

kolonize, 26’sı (% 23.2) ise hem kolonize hem de enfekte olarak saptandı. Ayrıca 

yıllara göre hastalar değerlendirildiğinde kolonize hasta sayısının yıllar içinde anlamlı 

düzeyde arttığı (2013 yılında % 7.7, 2014 yılında % 69.6 ve 2015 yılında % 71.1) 

tespit edildi. Fakat hastalardan hastaneye kabul sırasında rektal sürüntü örneği rutin 

olarak alınmadığı için hastaların kolonize olarak mı geldiği veya hastanede mi 

kolonize olduklarına yönelik bir ayrım yapılamadı.  Bu sonuçlara göre kolonizasyon 

hastanemiz için de giderek artan bir problem haline gelmektedir. Kolonizasyon 

oranlarındaki artış enfeksiyon oranlarında da artışa neden olabileceğinden 

kolonizasyonları sınırlamak ve bu hastaların önceden belirlenmesi için önlem almamız 

gerekmektedir. 

 

VRE olgularının hastanelerdeki dağılımının klinikler arasında farklılıklar 

gösterebileceği bilinmektedir. Bu durum hastaların ciddiyeti, altta yatan hastalıkları, 

hastanede yatış süreleri ve kullanılan antibiyotikler başta olmak üzere birçok faktörle 

ilişkilendirilebilir. Bu konu ile ilgili olarak İtalya’da yapılmış bir çalışmada VRE 

kolonizasyon oranı yoğun bakım, onkoloji ve diyaliz hastalarında ise % 14-18 arasında 

bulunurken yoğun bakım servisleri dışında yatan hastalarda % 0-4 olarak saptanmıştır 

(75). Birçok çalışmada yoğun bakımda yatış VRE kolonizasyonu için risk faktörü 

olarak belirtilmiştir. Yapılan literatür taramasında yoğun bakımda yatan hastalarda 

VRE sık görülmekle birlikte özellikle hematoloji-onkoloji bölümleri, diyaliz üniteleri 

ve transplantasyon merkezlerinde VRE kolonizasyonunun giderek artan oranlarda 

rastlanmakta olduğu bildirilmektedir (53, 57, 67, 69, 72, 76). Bizim çalışmamızda da 

literatürle uyumlu olarak yoğun bakımda yatan hastalarımızda kliniklere göre 

kolonizasyon oranlarımız daha fazlaydı. Özellikle dahili yoğun bakımlarda, cerrahi 

yoğun bakımlara göre VRE kolonizasyonu daha fazla tespit edildi. Bu durum dahili 

yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın altta yatan hastalıklarına bağlı olarak daha 

uzun süre yoğun bakımda kalmaları ve daha uzun süreli antibiyotik kullanımları ile 

ilişkilendirildi. Diğer taraftan klinikler değerlendirildiğinde dahili kliniklerde (% 

83.3), cerrahi kliniklere (% 16.7) göre VRE’li olguların fazla olduğu izlendi. Bu 

durumun özellikle onkoloji, hematoloji ve nefroloji gibi dahili kliniklerde hastaların 

cerrahi kliniklere göre daha uzun süreyle takip edilmesi ve daha sık antibiyotik 

kullanımları ile ilgili olabileceği düşünüldü. 
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VRE sürveyansı ile ilgili bilimsel çalışmalarda, özellikle VRE kolonizasyonu 

ile ilgili yüksek riskli bölümlere hasta kabulünde sürveyans kültürlerinin alınması ve 

sonuçlanıncaya kadar izolasyon önlemlerinin uygulanması önerilmektedir (5). 

Çalışmamız sonuçlarına göre hastanemizde özellikle yüksek riskli bölgeler olarak öne 

çıkan dahili klinikler (hematoloji, onkoloji, nefroloji) ve dahili yoğun bakım 

ünitelerine hasta kabulü sırasında sürveyans kültürlerinin alınması, VRE kontrolünün 

sağlanması ve yayılımının engellenmesi amacıyla uygulanabilir bir yöntem olarak 

görülmektedir. 

 

VRE kolonizasyonu ve enfeksiyonu ile ilgili risk faktörlerine bakıldığında öne 

çıkan belli başlı risk faktörleri; yoğun bakım ünitesinde yatış, hematoloji-onkoloji 

ünitesinde yatış, hastanede yatış süresinin uzunluğu, immünsupresyon, nötropeni, 

böbrek yetmezliği gibi altta yatan hastalıklar, özellikle vankomisin ve sefalosporinler 

başta olmak üzere antibiyotik kullanım öyküsüdür  (77). VRE kolonizasyonu ve 

enfeksiyonu ile ilgili risk faktörleri üzerine çok sayıda çalışma mevcuttur. Askarian ve 

ark.’larının (78) İran’da 750 yataklı bir hastanede 5 günden uzun yatan 700 hastayı 

değerlendirdikleri çalışmalarında VRE kolonizasyonu  % 14 saptanmış olup VRE risk 

faktörleri; 3. basamak bir hastanede olmak, son 6 ay içerisinde hastanede yatış öyküsü, 

çoklu antibiyotik kullanımı ve son 6 ay içinde vankomisin, kinolon ve sefalosporin 

kullanımı olarak belirlenmiştir. Elizaga ve ark.’ları (79) ise bakım merkezlerinde kalan 

100 kişide VRE kolonizasyonunu ve risk faktörlerini araştırmış ve 45 kişide VRE 

saptamıştır. Bu çalışmada uzun dönem hastanede yatış, antibiyotik kullanım öyküsü ve 

bası yarası varlığı risk faktörü olarak bildirilmiştir. Bizim hastanemiz de 3. basamak 

bir hastane olup literatür ile uyumlu olarak altta yatan ek hastalıkları olan, önceden 

antibiyotik kullanım öyküsü olan,  üriner kateteri ve hastanede yatış öyküsü bulunan 

olgularda VRE enfeksiyonu ve/veya kolonizasyonu anlamlı olarak daha fazla saptandı 

(p değerleri sırasıyla 0.02, 0.01, 0.01, 0.01). Bu sonuçlara göre risk faktörleri bulunan 

hastalarda VRE enfeksiyonu / kolonizasyonu açısından dikkatli olunması gerektiği 

düşünüldü. 

 

VRE enfeksiyonu gelişen hastalar incelendiğinde özellikle altta yatan 

hastalıkların varlığı birçok çalışmada risk faktörü olarak tespit edilmiş ve bazı 

hastalıklar ile riskin anlamlı düzeyde arttığı gözlenmiştir. VRE enfeksiyonlarında altta 

yatan hastalıkların değerlendirildiği çalışmalarda immünsupresyonu olan özellikle 
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hematolojik ve onkolojik malignitesi bulunan hastalarda, organ transplantasyonu 

yapılanlarda, renal yetmezlik gibi kronik hastalıklarda VRE prevalansının arttığı 

bildirilmektedir (80). Green ve ark.’ları (76) çalışmalarında VRE kolonizasyonunun 

karaciğer nakil hastalarının % 60’ında en az 12 hafta süreyle devam ettiğini 

bildirirken, Livornese ve ark.’ları (57) ise bir üniversite hastanesinde VRE bulaşında 

elektronik termometrelerin rolünün araştırıldığı çalışmalarında hastaların çoğunda 

kolonizasyonun üç aydan uzun olduğu bildirilmiştir. Ayrıca hemodiyaliz hastalarında 

da VRE kolonizasyonunun giderek arttığını bildiren birçok çalışma mevcuttur (81-83). 

VRE kolonizasyon süresinin üst sınırı ile ilgili net bir bilgi yoktur. Bazı çalışmalarda 

yıllar boyunca devam edebildiği bildirilmektedir (84, 85). Bizim çalışmamızda VRE 

olgularımızın altta yatan hastalıkları değerlendirildiğinde sıklık sırasına göre malignite 

(% 42), kalp hastalıkları (% 40.2), böbrek hastalıkları (% 37.5) ve diabetes mellitus (% 

26.8) varlığı saptandı. Bu nedenle bu hastalıkların varlığında VRE 

kolonizasyon/enfeksiyonları açısından dikkatli olunmasının uygun olduğu düşünüldü. 

 

Önemli bir hastane enfeksiyonu etkeni olan VRE’lerin hastanede salgınlara 

neden olabildiği ve gerekli önlemler alınmazsa enfekte, kolonize veya hem enfekte 

hem de kolonize olan kişilerden hızla diğer kişilere yayılabildiği bilinmektedir. VRE 

sistemik ve lokalize enfeksiyonlara neden olabilir. VRE enfeksiyonlarında tüm organ 

ve sistemler etkilenebilir.  VRE’lerin genellikle üriner sistem, kan dolaşımı, 

intraabdominal cerrahi alan ya da vasküler kateter ile ilişkili enfeksiyonlara yol 

açtıkları görülmektedir (28). Yaptığımız literatür taramasında en sık üriner sistem ve 

kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden oldukları görülmüştür. Buna paralel olarak VRE 

salgınları incelendiğinde izole edilen hastalık etkeni kökenlerinin sıklıkla idrar veya 

kan örneklerinden izole edildiği bildirilmektedir (67). Bizim çalışmamızda da VRE ile 

enfekte olan olgular değerlendirildiğinde en sık üremenin idrar ve kan kültürlerinde 

olduğu görüldü. Gaita kültürlerindeki pozitiflikler özellikle kolonize olan olgulara 

aitti. Toplam 112 olgunun 41’inde (% 36) enfeksiyon mevcuttu. Bunların 26’sı idrar 

yolu enfeksiyonu, 11’i kan dolaşımı enfeksiyonu olarak saptandı. Hastalara yapılan 

invaziv girişimler (sonda ve/veya nefrostomi takılması, santral kateter varlığı gibi) 

nedeniyle VRE’lerin sıklıkla üriner sistem ve/veya kan dolaşımı enfeksiyonlarına 

neden olduğu düşünüldü. 
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Enterokok türleri içinde  E. faecalis enfeksiyon etkeni olarak en sık izole edilen 

türdür. Ancak E. faecium, E. faecalis’e göre daha hızlı direnç geliştirir. Yapılan 

çalışmalarda VRE enfeksiyonlarından sıklıkla E. faecium’un etken olarak daha çok 

izole edildiği gösterilmiştir. Daha nadir olarak dirençli kökenlerde E. casseliflavus ve 

E.gallinarum da saptanan etkenler arasındadır (69, 70, 75, 86). Nispeten daha az olsa 

da E. casseliflavus ve E. gallinarum’un da en sık etken olarak bildirildiği çalışmalarda 

vardır (71, 87). Ülkemizde VRE sürveyansı ile ilgili yapılan çalışmalarda etkenlerin 

dağılımına bakıldığında E. faecium’un % 73.6 - % 100 oranlarında en sık etken olduğu 

görüldü. E. faecalis oranları % 2.4 - % 7 arasında değişirken, E. gallinarum’ da bu 

oranlar % 1.3 - % 7.9 saptandı. Ülkemizde VRE suşları arasında nadiren E. 

casseliflavus (% 15) ve E. durans (% 0.1) bildirilen etkenler arasındadır (5, 74). Bizim 

çalışmamızda ülkemiz verileri ile uyumlu olarak VRE tespit edilen 141 izolatın 

137’sinde E. faecium, 1’inde hem E. faecium hem de E. fecalis saptanırken, 3’ünde 

tiplendirme yapılamadı. Ayrıca izolatlardan fenotipik direnç durumları da çalışılamadı. 

Bu durumda hastanemizde hastane kökenli enterokok enfeksiyonu varlığında etkenin 

sıklıkla hızla direnç geliştirebilen E. faecium olabileceği öngörülmeli ve duruma 

uygun antibiyotik seçimi yapılmalıdır.  

 

VRE enfeksiyonlarında birçok antibiyotiğe karşı direnç gözlendiği için tedavi 

seçenekleri çok sınırlıdır. Duyarlılık durumlarına göre tercih edilen antibiyotikler 

arasında ampisilin, aminoglikozitler, kinolonlar, teikoplanin, linezolid, tigesiklin ve 

daptomisin bulunur. VRE gözlenen suşlar (özellikle E. faecalis) ampisilin duyarlı 

olabilir. Ampisilin duyarlı VRE suşlarının neden olduğu enfeksiyonlarda 

aminoglikozitlerle kombine tedavide sinerjistik bakterisidal etkinlik gözlenmiştir (5, 

65). Ancak E. faecium’da ampisilin direnci daha yüksektir. İran’dan enterokokların 

antibiyotik duyarlılıkları ile ilgili yapılan bir çalışmada ampisilin direnci % 68 (E. 

faecalis için % 57 E. faecium için % 100), gentamisin direnci % 93 (E. faecalis için % 

94 E. faecium için % 100) olarak olarak bildirilmiştir (88). Diğer yandan yüksek düzey 

aminoglikozid direncinin (YDAGD) de giderek yaygınlaşması, betalaktam + 

aminoglikozid kombinasyonunun sinerjistik etkisini ortadan kaldıran ve tedavi 

başarısızlığına neden olan önemli bir sorundur. Chavers ve ark.’ları (3) çalışmalarında 

185 vankomisin dirençli E. faecium izolatında 17 antimikrobiyalin direnç durumunu 

değerlendirmişler ve sonuç olarak imipenem, tikarsilin/kalvulonat, 

piperasilin/tazobaktam, penisilin ve eritromisine % 100 direnç varlığı bildirmişler. 
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Ayrıca bu çalışmada tetrasiklin direnci % 78.8, siprofloksasin direnci % 98.4, yüksek 

düzey gentamisin direnci % 85 bulunurken, linezolide direnç saptanmamıştır. Sayıner 

ve ark.’larının (5) yaptığı çalışmada ise VRE suşları arasında ampisilin direnci % 100, 

yüksek düzey gentamisin direnci % 92, siprofloksasin direnci % 45 olarak 

bildirilmiştir. Teikoplaninin ise Van B, C, E tipi direnci olan enterokoklara in vitro 

etkinliği vardır, ancak teikoplanin monoterapisi teikoplanine dirençli suşların 

seçilmesine neden olmuştur. Teikoplanin gentamisin kombinasyonunun teikoplanine 

dirençli mutant gelişimini engellediği gösterildiğinden Van B tipi dirençli enterokokal 

enfeksiyonlarda teikoplanin aminoglikozid kombine kullanımı tercih edilebilir (55). 

Tedavi seçenekleri arasında bulunan bir diğer antibiyotik ise linezoliddir. Linezolid 

bütün enterokok türleri dahil gram pozitif mikroorganizmalara etkili VRE 

enfeksiyonlarının tedavisinde FDA tarafından onaylı, bakteriyostatik 

antimikrobiyaldir. Linezolide direnç gelişimi nadirdir (65). Etki mekanizmasındaki 

farklılıktan dolayı benzer etkiye sahip diğer antimikrobiyallerle çapraz direnç 

gelişmediği bildirilmektedir (89). Brezilya’da yapılan bir çalışmada 33 VRE (17 E. 

faecium ve 16 E. faecalis) suşunda linezolid direnci saptanmamıştır (90). Literatür 

taramalarında geniş serili birçok çalışmada linezolidin VRE suşlarına en etkili 

antimikrobiyallerden olduğu bildirilmiştir. Ancak nadirende olsa linezolid tedavisi 

sırasında ya da spontan mutasyonlarla (23 s RNA’yı kodlayan gende mutasyonla) 

linezolide direnç geliştiği bildirilmiştir (91-93). Tedavide kullanılabilen 

alternatiflerden biri olan tigesiklin, tetrasiklin türevi yeni bir glisilsiklindir. Tetrasiklin 

dirençli VRE’ler de dahil olmak üzere gram pozitif ve gram negatif 

mikroorganizmalara etkili protein sentez inhibisyonu yapan bir ilaçtır. Bu konu ile 

ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında Souli ve ark.’ları (94) çalışmalarında 

değerlendirdikleri 60 E. faecium suşunun hepsini tigesikline duyarlı olarak 

bulmuşlardır. Gales ve ark.’ları (95) da vankomisine dirençli 40 E. faecium ve 20 E. 

faecalis suşlarının hepsinin tigesikline duyarlı olduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizde 

yapılan çalışmaların sonuçları da benzerdir. Aktepe ve ark.’larının (96) ve Karaoğlan 

ve ark.’larının (97) yaptıkları çalışmalarda da tigesikline karşı direnç bildirilmemiştir. 

Ancak Ediz ve ark.’larının (98) idrar kültürlerinden elde edilen enterokok türlerindeki 

antibiyotik direnç profillerinin değerlendirildiği çalışmasında 536 enterokok suşunun 

79’unda (% 14.7) vankomisin direnci saptanmış olup, 2’sinde (% 0.3) tigesiklin 

direnci gözlenmiştir. Bu iki suşun aynı zamanda vankomisine de dirençli olduğu 

bildirilmiştir. Parlak ve ark.’larının (99) VRE suşlarında linezolid, tigesiklin ve 
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daptomisin duyarlılıklarının araştırıldığı çalışmasında bu üç antibiyotiğe dirençli suş 

tespit edilmemiştir. Çalışmamıza bakıldığında ampisilin, siprofloksasin ve trimetoprim 

sülfametaksazole duyarlı suş yoktu. Yüksek düzey gentamisin dirençi % 87.5, 

tetrasiklin direnci % 81.4 ve teikoplanin direnci ise % 95.7 olarak saptandı. Diğer 

taraftan linezolid duyarlılığı % 95.5, tigesiklin duyarlılığı ise % 99.2 olarak belirlendi. 

Daptomisin çalışmamız döneminde antibiyogramda değerlendirilmediği için duyarlılık 

sonuçları bilinmemektedir. Bu durumda hastanemiz duyarlılık sonuçları göz önüne 

alındığında VRE enfeksiyonlarında linezolid ve tigesiklin tedavi seçenekleri arasında 

en etkin antibiyotikler olarak görünmektedir. 

 

Çalışmamız retrospektif bir durum değerlendirme çalışması olduğu için bazı 

kısıtlılıkları vardır. Bunlardan en önemlisi hastaların hastaneye kabul sırasındaki VRE 

kolonizasyon durumlarının bilinmemesidir. Diğer kısıtlılıklarımız arasında direnç 

genlerine bakılamaması ve hastaların kolonizasyon durumlarının taburculuk sonrası 

takip edilememesi sayılabilir. 
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuç olarak; VRE enfeksiyon ve kolonizasyon oranlarında tüm dünyada 

izlenen artış ülkemizde de önemli bir sorundur. Yaptığımız çalışma sonucunda 

hastanemizde yıllar içinde gittikçe büyüyen bir problem haline gelen VRE 

enfeksiyonlarına yönelik olarak özellikle yoğun bakıma kabul edilen hastalarda; altta 

yatan hastalığı olan, antibiyotik kullanım öyküsü bulunan, üriner kateteri olan ve 

hastanede yatış öyküsü bulunan hastalarda riskin anlamlı şekilde arttığı tespit edildi. 

Önlem olarak yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalardan yatış sırasında, 

kliniklere yatan hastalardan ise risk faktörleri varsa rutin gaita kültürü alınmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir.  
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Son yıllarda hastane enfeksiyonu etkeni olarak giderek artan oranda görülen vankomisin 
dirençli enterokok (VRE) enfeksiyonları ülkemizde ve tüm dünyada ciddi bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada hastanemizdeki VRE sorununun gözden geçirilmesi amaçlandı. 

 
Bu çalışmada 1 Ocak 2012 -31 Aralık 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi servis ve yoğun bakımlarında takip edilen, çeşitli kültürlerinde VRE üreyen 112 olgunun 
verileri retrospektif olarak hasta dosyaları taranarak değerlendirildi. 

 
Yıllara göre VRE olgularının dağılımına bakıldığında 2013 yılında 13 olgu (% 11.6), 2014 

yılında 23 olgu (% 20.5) ve 2015 yılında ise 76 olgu (% 67.9) saptandı. Olguların 71’i (% 63.4) 
kolonize, 15’i (% 13.4) enfekte, 26’sı (% 23.2) ise hem kolonize hem de enfekte olarak belirlendi, 2013 
yılında enfekte olguların oranının daha fazla olduğu ve bu durumun istatiksel olarak anlamlı olduğu 
gözlendi (p<0.001). 

 
VRE saptanan 112 olgunun 36’sı (% 32.1) kliniklerde, 76’sı (% 67.9) yoğun bakımlarda izlendi. 

Kliniklerde yatan olguların 30’u (% 83.3) dahili, 6’sı (% 16.7) cerrahi bölümlerde takip edildi. Yoğun 
bakım ünitelerinde takip edilen olgularda kolonizasyon oranı serviste takip edilen olgulara göre daha fazla 
tespit edildi. Bu durum istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.015). 

 
VRE saptanan 112 olgunun 109’unda (% 97.3) altta yatan bir veya daha fazla hastalık, 

102’sinde (% 91.1) antibiyotik kullanım öyküsü, 102’sinde (% 91.1) üriner kateter varlığı, 86’sında (% 
76.7) hastanede yatış öyküsü vardı. Buna göre; hastanede yatış öyküsü varlığı, altta yatan hastalık 
varlığı, antibiyotik kullanım öyküsü olması ve üriner kateter varlığı VRE enfeksiyonu açısından  
istatistiksel olarak anlamlı saptanan risk faktörleri olarak belirlendi (p değerleri sırasıyla 0.01, 0.02, 
0.01, 0.01). 
 

VRE tespit edilen 141 izolatın 137’sinde E. faecium saptandı. Antibiyotik duyarlılıklarına 
bakıldığında linezolid duyarlılığı % 95.5, tigesiklin duyarlılığı % 99.2 olarak tespit edildi. Ampisilin ve 
siprofloksasin direnci % 100,   teikoplanin direnci % 95.7, trimetoprim sulfometaksazol (TMP-SXT) 
direnci % 95.5,  yüksek düzey gentamisinde direnci % 87.5 ve tetrasiklin direnci % 81.4 olarak 
saptandı. 

 
Yaptığımız çalışma sonucunda hastanemizde yıllar içinde gittikçe büyüyen bir problem haline 

gelen VRE enfeksiyonlarına yönelik olarak risk faktörlerimiz belirlendi. Önlem olarak risk faktörleri 
saptanan hastalardan rutin gaita kültürü alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Vankomisin dirençli enterokok, hastane enfeksiyonu  
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 Prevailing at increasing rates as a cause of hospital infections in recent years, the vancomycin 
resistant enterococcus (VRE) infections pose a serious problem in our country and across the world. 
This study aims at providing an overview of the VRE problem in our hospital. 
  
 The data of 112 patients who were monitored in the clinics and intensive care units of Selcuk 
University Medical School Hospital between 1 January 2012 and 31 December 2015 and who had 
growth of VRE in their various cultures were reviewed retrospectively by going through the patient 
files.  
 
 Looking at the distribution of VRE cases by years, we see 13 cases in 2013 (11.6%), 23 cases 
in 2014 (20.5%) and 76 cases in 2015 (67.9%). Of these cases, 71 (63.4%) were colonized, 15 (13.4%) 
infected and 26 (23.2%) both colonized and infected. The rate of infected cases was observed to be 
more in 2013 and this was statistically significant (p<0.001).  
  
 From the 112 cases involving VRE, 36 (32.1%) were monitored in the clinics and 76 (67.9%) 
in the intensive care units. Thirty (83.3%) of the patients hospitalized in clinics were followed in the 
internal medicine clinics and 6 (16.7%) in surgical departments. The rate of colonization in patients 
treated in the intensive care units was higher than in those treated in clinics. This was statistically 
significant (p=0.015). 
 
 There was one or more underlying disease in 109 (97.3%) of the 112 patients found to have 
VRE, a history of antibiotic use in 102 of them (91.1%), presence of urinary catheter in 102 (91.1%), 
and a history of hospitalization in 86 (76.7%). Therefore, a history of hospitalization, a history of 
underlying disease, a history of antibiotic use, and presence of a urinary catheter were considered 
statistically significant risk factors for VRE infections (p values 0.01, 0.02, 0.01 and 0.01, 
respectively).  
 
 E. faecium was found in 137 of the 141 isolates with VRE. Their susceptibility to antibiotics 
was 95.5% for linezolid and 99.2% for tigecycline. Their resistance to ampicillin and ciprofloxacin were 
100%, to teicoplanin 95.7%, to trimethoprim sulfamethoxazole (TMP-SXT) 95.5%, to high levels of 
gentamicin 87.5% and of tetracycline 81.4%.  
 
 As a result of our study, we identified the risk factors for VRE infections, which has become a 
growing problem in years in our hospital. We think it would be useful, as precaution, to take routine 
stool cultures from the patients who are found to carry these risk factors.  

Keywords: Vancomycin resistant enterococcus, hospital infection  
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