
Hastanede uzun süre kalış, antibiyotiklerin yaygın
kullanımı, tanı ve tedavi amaçlı invaziv girişim-

lerin daha sık kullanılması ve immündüşkünlük yara-
tan durumlar; hastane çevresinde ve hastanede ya-
tan hastaların normal floralarında daha dirençli mik-
roorganizmaların ortaya çıkmasına, bunun sonucun-
da da antibiyotiğe dirençli hastane kaynaklı infeksi-
yonların gelişimine neden olmuştur. Daha da önem-
lisi bir mikroorganizma grubuna etkili bir antibiyotik,
diğer yandan antibiyotiğe dirençli başka bir mikroor-
ganizma grubunun ortaya çıkması sonucunu getir-
miştir.

Metisilin, oksasilin ve kloksasilinin kullanıma gir-
mesinden sonra 1960’lı yıllarda çoğul dirençli hasta-
ne stafilokokları önemli bir problem olarak görülür-
ken, takiben aminoglikozidlere dirençli gram-negatif
bakteri infeksiyonları gündeme gelmiştir. Daha az vi-
rülan, ancak antibiyotiklere daha dirençli mikroorga-
nizmalar etken olarak karşımıza çıkmıştır.

Günümüzde çoğul dirençli aerop gram-pozitif
bakteriler tüm hastane infeksiyonlarının %39’unu
oluşturmakta, aerop gram-negatif basiller ise %42
ile daha ön sıralarda yer almaktadır. Özkurt ve arka-
daşlarının yaptığı çalışmada, gram-negatif bakteriler
için %66.5, gram-pozitif bakteriler içinse %29.5’lik
oran gösterilmiştir[1]. Tüm dirençli hastane infeksi-

yonları içinde ilk sırada Staphylococcus aureus yer
alırken, Escherichia coli, koagülaz-negatif stafilo-
koklar (KNS) ve enterokoklar diğer sık rastlanılan di-
rençli mikroorganizmalar olarak görülmektedir. Bi-
zim ülkemizdeki verilere göre hastane infeksiyon et-
kenleri arasında ilk sırada gram-negatif bakterilerden
Pseudomonas spp. ve E. coli yer alırken, gram-po-
zitif bakterilerden de en sık S. aureus etken olarak
görülmektedir. Geyik ve arkadaşları yaptıkları çalış-
mada, bu etkenleri hastane infeksiyonlarında sırasıy-
la %38, %28 ve %13 oranlarında bulmuşlardır[2].

Çoğul Dirençli Sorun Gram-Negatif
Bakteriler

Escherichia coli: Gram-negatif basillere bağlı
hastane kökenli üriner sistem infeksiyonu ve septise-
milerde en sık rastlanılan etkendir. E. coli’nin oluş-
turduğu hem hastane hem de toplum kökenli infek-
siyonlarda beta-laktam antibiyotiklere direnç %50-
60 civarındadır. Beta-laktam direnci beta-laktamaz
enzimi (TEM-1) yapımıyla olup, plazmidlerle aktarı-
labilmektedir. E. coli infeksiyonlarının tedavisinde
sefalosporinler, kinolonlar ve aminoglikozidler ge-
nellikle etkili olup, beta-laktam + beta-laktamaz inhi-
bitörleriyle de tedavi edilebilirler. Genişletilmiş spekt-
rumlu beta-laktamaz (GSBL) yapan E. coli suşları
sefalosporinlere de direnç gösterir. GSBL yapımı,
hastane izolatı E. coli suşlarında daha sıktır. Hasta-
nelerde 3. kuşak sefalosporinlerin yaygın kullanımı
yıllar içinde bu antibiyotiklere giderek artan direnç
sorununu gündeme getirmiştir[3]. Çeşitli çalışmalar-
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da ülkemizde E. coli’lerde sefalosporin direnci %9-
30 oranlarında gösterilmiştir[4-6]. Bazı E. coli suşları
aşırı miktarda TEM-1 üretimi ile beta-laktamaz inhi-
bitörlerini etkisiz hale getirebilmektedir. Çok sık ol-
mamakla birlikte plazmidler tarafından aktarılabilen
aminoglikozid direnci olabilmektedir. Gentamisin di-
renci 1984-1986 yılları arasında %5-6 civarınday-
ken, 1995-1997 yıllarında %10’a çıkmıştır. Aydın
ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hastane infeksi-
yonlarında tobramisin direncinin poliklinik hastaları-
na göre 3 kat, amikasin ve netilmisin direncinin ise
2 kat fazla olduğu gösterilmiştir[7]. Ülkemizde yapı-
lan diğer çalışmalarda ise aminoglikozid direnci
%25, %80 gibi yüksek oranlarda bildirilmiştir[4,6]. E.
coli suşlarında kinolon direnci sık olmayıp, 1996-
1997 yıllarında siprofloksasin direnci %5 civarında-
dır[3].

E. coli çevre koşullarına çok iyi adapte olamadı-
ğından, bu bakteriye bağlı infeksiyonların çoğu en-
dojen kökenlidir. Çoğul dirençli E. coli infeksiyonla-
rının sıklığı ise fazla değildir.

Klebsiella spp.: İnsanda nazofarenks ve intes-
tinal sistemde saprofit olarak bulunur. Dışkıdan izolas-
yon oranı %5-38 arasında değişirken, nazofarenkste
bu oran %1-6’dır. Hastanede yatan hastalarda taşıyı-
cılık oranları değişmektedir. Dışkıda %77, nazofa-
renkste %19 ve hastane personelinin ellerinde %42
oranında saptanmaktadır. Hastane infeksiyonu etke-
ni olarak en sık Klebsiella pneumoniae ve Klebsiel-
la oxytoca görülmektedir. Klebsiella türlerinin en-
demik hastane infeksiyonlarının %8’inden, epide-
mik infeksiyonların ise %3’ünden sorumlu olduğu
gösterilmiştir[8]. K. pneumoniae SHV-1 beta-lakta-
maz oluşumu ile genellikle ampisiline dirençlidir.
Normalde taşıyıcılık oranı düşük olmasına karşın,
uzun süreli hastanede yatış ve antibiyotik kullanımı
taşıyıcılık sıklığını arttırmaktadır. Hastanede 2 hafta-
lık kalıştan sonra kolonizasyon oranının 2-4 kat art-
tığı gösterilmiştir. Bağırsakta, mesanede, üst solu-
num yollarında ve deride kolonize olabilmekte, inva-
ziv üriner sistem, solunum sistemi infeksiyonu ya da
septisemiye neden olabilmektedir. Hastane ortamın-
da hastane personelinin elleri aracılığıyla dirençli
suşlar hastalar arasında taşınabilmekte ve salgınlar
ortaya çıkabilmektedir. Hastaların derilerinde ve ku-
ru yüzeylerde kolonizasyon ve yaşama kabiliyetleri
E. coli’den daha fazladır. Bu nedenle hastane orta-
mında fırsatçı patojen olarak daha sık karşımıza çık-
maktadır[3].

1970’li yıllarda gentamisine dirençli K. pneumo-
niae salgınları tanımlanırken, günümüzde 3. kuşak

sefalosporinlere dirençli K. pneumoniae suşları ve
onların oluşturduğu hastane infeksiyonları sözkonu-
sudur. Bu direnç, GSBL tarafından oluşturulmakta-
dır. Plazmidler tarafından kodlanarak transfer edil-
mekte, genellikle aminoglikozid direnciyle birlikte
bulunmaktadır[3]. GSBL taşıyan suşlar seftriakson,
sefotaksim, seftazidim gibi sefalosporinlere dirençli-
dir[9]. Bu direncin önemli bir özelliği de seftazidim di-
rencinin hem K. pneumoniae hem de K. oxytoca
için ortak olmasıdır[10]. GSBL direnci çeşitli bölge ve
hastanelerde %25-40’lara çıkabilmektedir. Ülkemiz-
de çeşitli çalışmalarda %44, %61.8 ve %88.6’lık
oranlar gösterilmiştir[11]. GSBL oluşturan suşlar ço-
ğunlukla beta-laktam + beta-laktamaz kombinasyon-
larına duyarlı olmakla beraber, aşırı GSBL yapımının
olduğu durumlarda bunlara da direnç olabilmektedir.
Çoğul dirençli suşlarda mutasyon yoluyla kinolon di-
renci de bulunmaktadır. Sadece karbapenem duyar-
lılığından bahsedilebilmekle beraber, imipeneme di-
rençli K. pneumoniae suşları da izole edilmiştir. Bu
suşların plazmid kaynaklı Amp-C tip beta-laktamaza
sahip oldukları bildirilmiştir[12].

Çoğul dirençli suşlarla oluşan infeksiyonlar hasta-
ne ortamında hızla yayılmakta, diğer bakterilere de
aminoglikozid ve sefalosporin direnci aktarılmakta-
dır. Avrupa’da 35 yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde
966 Klebsiella izolatının %23’ünün GSBL oluştur-
duğu gösterilmiştir[3].

K. oxytoca diğer Klebsiella tiplerinden farklı
olup, insanda daha az infeksiyon oluşturmaktadır.
Ancak yaygın aminoglikozid ve yeni sefalosporinle-
re dirençli hastane infeksiyonlarına neden olabil-
mektedir[13].

Enterobacter spp.: Klinik örneklerden en sık
izole edilen Enterobacter cloacae’dir. Amerika Birle-
şik Devletleri (ABD)’nde gram-negatif hastane infek-
siyonlarında E. coli ve Pseudomonas aerugino-
sa’dan sonra 3. sıklıkta görülmektedir. Sefalosporin-
lerin artmış sıklıkta kullanımı dirençli mutantların or-
taya çıkmasına neden olmaktadır. Enterobacter’ler
1. kuşak sefalosporinlere doğal dirençli olup, 2. ve
3. kuşak sefalosporinlere kromozomal direnç göste-
rirler. Sefalosporinlerin kullanımı sırasında aşırı mik-
tarda beta-laktamaz yapımı ve direnç gelişimi ile kar-
şılaşılır[9]. Klebsiella’lar gibi deri ve kuru yüzeylerde
yaşayabilirler. %5 dekstroz gibi beslenme solüsyon-
larında çoğalabilirler ve genellikle intravenöz sıvıların
kontaminasyonuna bağlı salgınlar görülür. Profilaksi
amaçlı 2. ve 3. kuşak sefalosporinlerin yaygın kulla-
nımı en önemli direnç gelişim nedenleridir[3].
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Serratia spp.: Genellikle su ve toprakta bulu-
nan bir patojen olup, bazen insanda mukozal yüzey-
lerde yerleşebilir. Klinik izolatların çoğu kontaminas-
yon olarak değerlendirilmelidir. Bazen bakteremi
oluşturabilirler. Sefalosporin ve polimiksinlere doğal
direnç gösterirler. Ampisilin ve aminoglikozidlere ka-
zanılmış direnç gelişebilir. Ko-trimoksazole duyarlı-
dırlar[14].

Pseudomonas spp.: Hastane infeksiyonların-
da sık rastlanılan ve çoğul antibiyotik direnci göster-
mesi nedeniyle önemli bir bakteridir. Islak yüzeyler-
de, düşük ısılarda çoğalabilirler. Çoğul antibiyotik
alan immündüşkün hastalarda mukoz membranlarda
kolayca kolonize olur. YBÜ’nün en önemli dirençli
patojenidir. Çeşitli sıvılarda kolayca üreyebildiğinden
kontaminasyon sonucu psödobakteremi nedeni ola-
bilir. Kolonize hastalarda daha sonra invaziv hastalık
gelişebilmekle beraber, her izolasyon infeksiyonla eş
anlamlı düşünülmemelidir. P. aeruginosa klinik ör-
neklerden en sık izole edilen ve en sık infeksiyon
oluşturan Pseudomonas’tır. Değişik çalışmalarda,
hastane infeksiyonlarında, %8-25 oranında bu bak-
terinin sorumlu olduğu gösterilmiştir. ABD’de hasta-
ne infeksiyonlarının %10’unda etken P. aeruginosa
olarak gösterilmiştir. Sağlıklı kişilerde deri, burun,
boğaz ve dışkıda, normal florada %0-40 oranında
bulunabilir. Hastanede uzun süre yatış, uygulanan in-
vaziv girişimler ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin
kullanımı kolonizasyonu arttıran faktörlerdir. YBÜ
ve nötropenik hastaların bulunduğu servislerde daha
önde gelen bir etken olarak görülmektedir. P. aeru-
ginosa değişik ısılarda üreyebilir. Hastanelerde lava-
bolarda, dezenfektanlarda, buhar makinelerinde, in-
kübatörler ve su banyolarında çoğalabilirler. Tıbbi
krem ve pomadlarda da kontaminant olarak buluna-
bilir. İmmündüşkün hastalarda orofarengeal ya da
solunum mukozasında, mesane, yaralar, deri ve ba-
ğırsaklarda kolonize olabilir[3].

P. aeruginosa doğal olarak penisilinlerin ve sefa-
losporinlerin çoğuna; tetrasiklinler, kloramfenikol,
sülfonamidler ve nalidiksik asite dirençlidir. Pseudo-
monas infeksiyonlarının tedavisinde özellikle empi-
rik tedavide genelin yanısıra hastanenin antibiyotik
duyarlılık profilinin bilinmesi önemlidir. Antipsödo-
monal penisilinler, sefoperazon, seftazidim, sefe-
pim, kinolonlar ve karbapenemler Pseudomonas’la-
ra etkili antibiyotiklerdir. Yanık hastaları ve nötrope-
nik hastalarda antipsödomonal beta-laktam ile bir
aminoglikozid kombine olarak verilmelidir. Aminog-
likozidler ve diğer antibiyotiklere kazanılmış direnç,

membran geçirgenliğindeki değişiklikler sonucunda
ortaya çıkar. Bu yolla kinolon, seftazidim ve daha az
olmakla beraber karbapenem direncinin ortaya çıka-
bileceği unutulmamalıdır[14]. Ülkemizde YBÜ’de ya-
pılan çok merkezli bir çalışmada, P. aeruginosa en
sık izole edilen bakteri olmuştur. Seftazidime %30,
imipeneme %29, amikasine %26, siprofloksasin ve
piperasiline %50 oranında direnç saptanmıştır[15].

Stenotrophomonas maltophilia: Stenot-
rophomonas maltophilia serbest yaşayan, fırsatçı,
gram-negatif, nonfermenter bir bakteridir. Epidemi-
yoloji ve klinik açıdan P. aeruginosa’ya benzemekle
beraber daha az izole edilir. Ancak daha dirençlidir.
Aminoglikozidlerin tümüne ve karbapenemlere di-
rençlidir. Ko-trimoksazol ve tetrasiklinlere duyarlıdır.
Çoğul direnç, dış membran geçirgenliğinin bozulma-
sı ve indüklenebilir geniş spektrumlu beta-laktamaz
yapımıyla ilgilidir. YBÜ’de, immündüşkün hastalarda
ve imipenem kullanımının fazla olduğu kliniklerde
sık rastlanır[14]. Tedavi başlangıcında ve takibinde
duyarlılık testleri uygulanımı gerekmekle beraber, te-
davide ko-trimoksazolle antipsödomonal penisilin,
sefalosporin ve tetrasiklinlerin kombinasyonu öneri-
lir[3].

Acinetobacter baumannii: Acinetobacter
spp. normalde toprakta ve suda serbest yaşayan
saprofitlerdir. Normal kişilerin %25’inde deri ve mu-
koz membranlarında kolonize olabilirler. Hastane
salgınlarında en fazla izole edilen ve en dirençli tip
Acinetobacter baumannii’dir. Herşeye dirençli bak-
teri olarak da tanımlanmaktadır. Kontamine yüzey-
lerden veya personelin elleri aracılığıyla kolonize
hastaların derisinden yayılır. Kuru yüzeylerde çok
uzun süre yaşayabilir, toz ve çöplerle yayılabilir. Kli-
nik izolatların çoğu kolonizasyondur. İmmündüşkün
hastalarda ciddi ve mortalitesi yüksek infeksiyonların
-pnömoni, menenjit, endokardit, septisemi vb.- geli-
şimine neden olur[3].

1980’li yıllardan itibaren hastane salgınlarından
sıklıkla ve çoğul dirençli olarak izole edilmeye başla-
mıştır. Aminoglikozidlere, yeni sefalosporinlerin ço-
ğuna, bazı kinolonlara ve karbapenemlere dirençlidir.
İn vitro beta-laktamaz inhibitörlerine duyarlı görün-
mekle birlikte, klinik uygulamada başarısızdırlar. Ül-
kemizde seftazidim direnci %78, imipenem direnci
%8, amikasin direnci %44, siprofloksasin direnci ise
%55 bulunmuştur[16]. A. baumannii’nin çok çeşitli
mekanizmalarla direnç geliştirebilme, deri ve çevrede
yaşamını sürdürebilme özellikleri önemli hastane pa-
tojenleri arasına girmesine neden olmuştur.
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Çoğul Dirençli Sorun Gram-Pozitif 
Bakteriler

Staphylococcus aureus: S. aureus hastane
izolatlarında E. coli’den sonra 2. sıklıkta karşılaşılan
bakteri olup, yara infeksiyonları ve septisemilerde
etken olarak görülür. Yüzey izolatları genellikle kolo-
nizasyon olup, invaziv infeksiyonların mortalitesi
yüksektir. Doğal olarak antibiyotiklerin çoğuna du-
yarlıdır. Fakat aynı anda duyarlı olduğu birçok anti-
biyotiğe direnç geliştirebilir. Çoğul dirençli suşlar
hastanelerde ciddi salgınların ortaya çıkmasına ne-
den olur. Penisilin direnci plazmid kontrolünde olup
penisilinaz yapımıyla ilgilidir. 1940’lı yıllarda hasta-
ne izolatlarının %60’ı penisiline dirençli iken,
1970’li yıllarda çoğul dirençli suşların oranı %85’e
yükselmiştir. Gentamisin direnci ilk kez 1970 yılında
tanımlanmış ve gentamisine dirençli S. aureus’a
bağlı hastane salgınları görülmüştür. Metisilinin kul-
lanıma girmesiyle birlikte metisiline dirençli S. aure-
us (MRSA) tanımlanmıştır. 1971 yılında %2.4 olan
metisilin direnci, 1991 yılında %29’a çıkmıştır.
MRSA suşları metisilin, oksasilin ve diğer penisilina-
za dayanıklı beta-laktamlara, karbapenemlere ve çe-
şitli antibiyotiklere de dirençlidir[17]. MRSA suşların-
da kinolon direncinin ardından vankomisin ve tei-
koplanin bu suşlarda tek seçenek haline gelmiştir.
Çoğul dirençli gram-pozitif bakterilere karşı geliştiri-
len yeni antibiyotikler -yeni glikopeptidler, ketolidler,
oksazolidinonlar, streptogramin kombinasyonları,
yeni kinolonlar- MRSA infeksiyonlarının tedavisinde
de umut veren antibiyotikler olup, yeni kulla-
nım/araştırılma aşamasındadır[3,18,19].

Enterokoklarda glikopeptid direncinin görülmesi,
bu direncin in vitro olarak stafilokoklara aktarılabil-
mesi, klinik koşullarda da bu sorunun ortaya çıkabi-
leceğine dikkati çekmiştir. Japonya, Kuzey Amerika
ve Avrupa’da S. aureus suşlarında vankomisin du-
yarlılığında azalma tanımlanmıştır. Eylül 2002 tari-
hinde “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” ve MMWR tarafından ABD’de ilk vankomi-
sine dirençli S. aureus (VRSA) bildirimi yapılmış-
tır[20,21].

Koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS):
KNS’den Staphylococcus epidermidis klinik infek-
siyonlarda en sık rastlanılan bakteri olup, özellikle
hastane infeksiyonlarında ve immündüşkün hasta in-
feksiyonlarında sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ço-
ğul antibiyotik direnci gösteren bu bakteri, özellikle
yabancı cisim ya da protez infeksiyonlarında etken
olarak görülmektedir. Metisilin direnci %50 oranın-
da görülür. Bakteremi, menenjit, endokardit, perito-

nit ve eklem protez infeksiyonları en sık rastlanılan
infeksiyonlarıdır. Uzun süreli, kalıcı intravenöz kate-
teri olan hastalarda kan kültürlerinde en sık izole edi-
len bakteridir[3]. Başta metisilin ve gentamisin diren-
ci olmak üzere çoğul antibiyotik direnci gösteren
bakterilerdir. Uzun süreli hastanede yatış, antibiyotik
kullanımı ve cerrahi profilaksi, direnç sıklığını arttı-
ran önemli faktörlerdir. Siprofloksasin kullanımının
bazı hasta gruplarında artması KNS’de kinolon di-
rencini de gündeme getirmiştir. KNS’de direnç gen-
leri S. aureus’a aktarılabilmektedir. Glikopeptid di-
renci KNS’de daha seyrek olup, teikoplanin direnci
vankomisin direncinden daha sıktır[22].

Uzun süre hastanede yatış ve antibiyotik kullanı-
mı, kolonizasyon ve infeksiyon sıklığını arttırmakta-
dır. İnfeksiyon durumunda vücuttaki yabancı cisim
ya da protez uzaklaştırılmalıdır.

Enterokoklar: Enterokoklar, hastane infeksi-
yon etkeni olarak 1990 yılında tanımlanmıştır. Ente-
rokoklarda görülen vankomisin direnci, bir yandan
bu bakterilere bağlı hayati tehlikesi olan infeksiyon-
ların tedavisinde seçeneksizliği getirirken, öte yan-
dan vankomisin direncinin diğer bakterilere aktarıla-
bilme ihtimali önemli bir sorun olarak karşımıza çık-
maktadır. İnsanlarda enterokokal infeksiyonların
%80-90’ından Enterococcus faecalis sorumlu olup,
%5-10’unda da Enterococcus faecium etken olarak
görülmektedir. Enterokoklar insanda normal kolon,
vajina ve oral kavite florasında bulunmaktadır. Bu
bakterilere bağlı en sık rastlanılan infeksiyonlar üri-
ner sistem, kan akımı, intraabdominal infeksiyonlar
ve endokarditlerdir. Santral sinir sistemi ve solunum
sistemi infeksiyonları nadirdir[3].

Hastane kaynaklı üriner sistem infeksiyonlarında
%16’lık oranla E. coli’den sonra 2. sırada yer alırlar.
Hastane kaynaklı yara infeksiyonlarında 3. sıklıkta
(%12) yer alır. Kan akımı infeksiyonlarında ise %9
sıklıkta saptanır[20,23].

Normal gastrointestinal flora içinde bulunmaları
hastane kaynaklı infeksiyonlarda sık rastlanılmaları-
nın en önemli nedenidir. Çoğul antimikrobiyal direnç
göstermeleri hastane çevresinde yaşamlarını kolay-
laştırmaktadır. Hastane personeli elleri aracılığıyla
hastadan hastaya bulaştırmada rol oynamaktadır. 

Enterokoklar çeşitli antibiyotiklere intrensek di-
renç gösterir. Beta-laktamlar, klindamisin, düşük dü-
zeyde aminoglikozidler ve trimetoprim-sülfametok-
sazol bu grupta sayılabilir. Çeşitli antibiyotikler içinse
edinsel dirençten bahsedilebilir. Beta-laktamaz yapa-
rak beta-laktam antibiyotikleri etkisiz hale getirebilir-
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ler. Ülkemizde halen beta-laktamaz yapan enterokok
suşu saptanmamıştır. Kinolonların enterokoklara et-
kinliği düşüktür[14].

İlk vankomisin ve teikoplanin direnci 1986 yılın-
da bildirilmiştir. Ardından vankomisin, penisilin ve
yüksek düzeyde aminoglikozid direncinin yer aldığı
çoğul dirençten bahsedilmeye başlanmıştır. Günü-
müzde birçok hastanede endemik enterokok suşları
birçok antibiyotiğe dirençli bulunmaktadır. Ülkemiz-
de ilk vankomisine dirençli enterokok (VRE) direnci
1998 yılında Vural ve arkadaşları tarafından bildiril-
miştir[24].

Glikopeptid direnci 5 fenotipte tanımlanmıştır.
Van A, Van B, Van C, Van D ve Van E. Van A izo-
latları yüksek düzeyde vankomisin ve teikoplanin di-
renci içerip, aktarılabilen ve indüklenebilen bir di-
rençtir. Birçok enterokok türünde Van A fenotipi bu-
lunmaktadır. Van B izolatları vankomisine değişken
bir direnç içerirken, teikoplanine duyarlıdır. Bu da
aktarılabilir ve indüklenebilen bir dirençtir. Van C di-
renci düşük düzeyde vankomisin direnci içerirken,
teikoplanine duyarlılık sözkonusudur.

Noble ve arkadaşları yüksek düzeyde vankomisin
direncinin E. faecalis ve S. aureus arasında aktarı-
labileceğini göstermişlerdir. 1989 yılında kritik alan-
larda VRE %0.4 olarak, kritik olmayan alanlarda
%0.3 olarak görülürken, 1993 yılında %7.9 ve
%13.6’ya yükselmiştir. Hastanenin özellikleri ve
coğrafi yerleşime göre direnç oranları değişebilmek-
tedir. E. faecalis izolatlarında vankomisin direnci
%4 iken, E. faecium izolatlarında %40’tır. Ülkemiz-
de hastanede yatan 97 hastanın alındığı bir çalışma-
da vankomisin direnci 9 (%9.6) hastada saptanmış-
tır[20]. VRE gelişiminde en önemli risk faktörü anti-
mikrobiyal ajan kullanımıdır. Kolonizasyon ve infek-
siyon gelişiminde vankomisin kullanımı ilk sıradaki
risk faktörüdür. Üçüncü kuşak sefalosporinler, ami-
noglikozidler ve aztreonam, VRE gelişimi ile ilişki-
lendirilmiş diğer antibiyotiklerdir. Nötropenik hasta-
da anaerop etkili antibiyotiklerin kullanımı da VRE
gelişimiyle ilişkili bulunmuştur. Hastanede uzun süre
yatış, zemindeki hastalığın ciddiyeti, nötropeni, VRE
ile infekte hastaların bulunması, gastrointestinal ko-
lonizasyon (VRE ile), mukozit ve hematolojik malig-
nansiler, VRE infeksiyonu ve kolonizasyonu için risk
faktörleridir[20,25,26].

Pnömokoklar: Pnömokoklar sık rastlanılan
toplum kökenli infeksiyonların önemli bir etkenidir.
Ancak bu bakteri de artan penisilin direnciyle birlik-
te hastane infeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkma-
ya başlamıştır. Pnömokoklar genellikle tetrasiklinlere

dirençli olup, daha az olarak eritromisin, sülfona-
mid, linkomisin ve kloramfenikol direnci görülebil-
mektedir. İlk penisilin direnci 1967 yılında tanımlan-
mış olup, hızla artmıştır. Çoğul antibiyotik direnci
sıklıkla penisilin + tetrasiklin ya da penisilin + tetra-
siklin + kloramfenikol direnci şeklinde karşımıza çık-
maktadır. Pnömokoklarda penisilin direnci beta-lak-
tamazlarla oluşmadığı gibi, plazmidlerle de aktarıla-
maz. Penisilin bağlayan proteinler (PBP)’de değişik-
lik sonucunda ortaya çıkmaktadır. Penisiline dirençli
suşlar genellikle 3. kuşak sefalosporinlere duyarlı ol-
makla beraber, birden fazla PBP’de değişiklik sonu-
cunda sefalosporin direnci de gelişebilir. Rutin du-
yarlılık testleriyle penisilin direnci saptanamadığın-
dan, disk difüzyon testinde 1 mg’lık oksasilin diski
kullanılmalıdır. Penisilin direnci ülkeler hatta bölgeler
arasında değişiklik göstermektedir. Örneğin; yüksek
düzeyde direnç ABD ve İngiltere’de sırasıyla %3, %2
civarındayken, İspanya’da %75’lere çıkabilmekte-
dir[3].

1980’li yıllarda pnömokoklara bağlı çok sayıda
hastane infeksiyonu tanımlanmıştır. Nazal taşıyıcılı-
ğın hastalığın yayılımında önemli olduğu, taşıyıcılığın
aylarca sürebildiği ve aile içi geçişin önemine dikkat
çekilmiştir. Hastane infeksiyonlarının kontrolünde
erken tanı, tedavi ve izolasyon başta gelmektedir.
Salgın zamanında personelde MRSA ile birlikte na-
zal taşıyıcılık araştırılmalı, taşıyıcılar mupirosin, erit-
romisin gibi topikal ajanlarla tedavi edilmelidir. Pnö-
mokoklara bağlı solunum sistemi infeksiyonlarında
penisilin direnci düşük olup, yüksek doz penisilin ile
tedavi edilebilirler. Menenjitler ve yüksek düzeyde di-
rencin olduğu infeksiyonlarda vankomisin ya da 3.
kuşak sefalosporinler kullanılmalıdır. Bazı bölgelerde
3. kuşak sefalosporinlere de artan direnç sözkonusu
olup, bu durumda vankomisinle beraber bir 3. kuşak
sefalosporin, meropenem ya da rifampin kullanılma-
lıdır[27].

Çoğul Dirençli Bakteri İnfeksiyonlarının 
Önlenimi

Çoğul dirençli bakteri infeksiyonlarının önleni-
minde risk faktörlerine yönelik önlemler ve uygun
antimikrobiyal tedavi birlikte yer almaktadır. Hasta-
ların hastanede yatış süresinin mümkün olduğunca
kısa tutulması, empirik tedavide geniş spektrumlu
antibiyotiklerden kaçınmak, antibiyotiklerin gereksiz
yere ve uzun süre kullanılmaması, tanı ve tedavi
amaçlı invaziv girişimlerin (damar içi kateter, üriner
kateter, trakeostomi vb.) doğru endikasyonda uygu-
lanması ve doğru bakımlarının yapılması, risk faktör-
lerine yönelik başlıca önlemlerdir.
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Mikrobiyoloji laboratuvarı dirençli hastane pato-
jenlerinin tanımlamasında çok önemli olup, tanımla-
mada doğru yöntemleri -gerekirse moleküler- kullan-
malıdır. Özellikle düşük düzeyde direncin saptanma-
sında otomatize sistemlerin yeterli olmadığı hatırlan-
malıdır.

İzolasyon önlemleri: MRSA, metisiline di-
rençli S. epidermidis (MRSE) ya da VRE ile koloni-
ze ya da infekte hastalarda izolasyon önlemleri uygu-
lanmalıdır. Temas izolasyonu önemli olup, hasta tek
kişilik odaya alınmalı, bu hastayla ilgilenen personel
aktarım açısından dikkatli olmalıdır. Odaya giren
herkes önlük ve eldiven giymelidir. Bu önlemler has-
tanın hastanede kalışı süresince sürdürülmelidir.
Hastayla temastan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
El yıkamada isopropil alkol, betadin ve klorheksidin
gibi medikal sabunlar kullanılmalıdır. Kalıcı etkinlik
açısından klorheksidin üstünlük taşımaktadır[28].

Kritik olmayan araçlar (steteskop, tansiyon ölç-
me aleti, termometre vb.) hasta odasında bırakılma-
lı, diğer hastalara kullanılmamalıdır. Hasta odası ve
eşyalar her gün ıslak bezle temizlenmelidir. Hasta ta-
burcu olduktan sonra oda dezenfekte edilmelidir.
Dezenfeksiyon işleminin kontrolünde çevre kültürle-
ri alınabilir.

VRE ile kolonize ya da infekte hastayla aynı oda-
yı paylaşan kişilerden dışkı veya perirektal kültürler
alınarak araştırılmalıdır. Kırksekiz saat arayla alınan
en az iki dışkı/perirektal kültür negatifleşinceye ka-
dar izolasyon sürdürülmelidir[26,29].

Prevalans çalışmaları: Hastane infeksiyonla-
rının sürveyansında VRE infeksiyon ya da kolonizas-
yonunun saptanmasında periyodik sürveyans kültür-
leri alınmalıdır. Yüksek riskli alanlarda (yoğun bakım,
yanık, onkoloji ya da transplantasyon ünitesi) peri-
yodik dışkı/perirektal sürüntü örnekleri alınmalı-
dır[26,29].

Gastrointestinal dekolonizasyon: Bu konu-
da az sayıda çalışma olup, basitrasin, tetrasiklin +
novobiyosin kombinasyonları denenmişse de çok et-
kin bulunmamıştır.

Antimikrobiyal ilaçların kullanımının kont-
rolü: Hastanede yatan hastalarda gereksiz ve uzun
süreli antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Tek
başına antibiyotik kontrol politikaları ile direnç geli-
şim sıklığının büyük ölçüde azaldığı birçok çalışma ile
desteklenmiştir. VRE gelişiminde özellikle yoğun
vankomisin kullanımının rolü büyüktür. Rutin cerra-
hi profilakside, febril nötropeninin empirik tedavi-
sinde, tek pozitif kan kültürü ile KNS’lerin tedavisin-

de vankomisin kullanımından kaçınılmalıdır. İntra-
vasküler kateterlere bağlı infeksiyonların önlenimin-
de, bağırsak dekontaminasyonunda, MRSA koloni-
zasyonunun eradikasyonunda, antibiyotiğe bağlı ko-
lit tedavisinde ilk seçenek olarak, düşük doğum ağır-
lıklı bebeklerin rutin profilaksisinde, ambulatuar pe-
ritoneal diyaliz uygulanan hastaların profilaksisinde
vankomisin kullanılmamalıdır[20]. Antibiyotik kontrol
komitelerinin kurulması bu konuda son derecede
önem taşımaktadır.

Tedavi: Van B fenotipinde VRE infeksiyonların-
da teikoplanin tedavisi önerilmektedir. VRE suşları
in vitro kloramfenikole duyarlı olup, potansiyel ola-
rak yararlı görülmektedir. Kombine tedavilerde peni-
silin + vankomisin + gentamisin veya siprofloksasin
+ novobiyosin in vitro etkin görünmekle beraber, kli-
nik bilgi yetersizdir. Son zamanlarda Van A fenoti-
pindeki VRE suşlarında seftriakson + vankomisin +
gentamisin deneysel hayvan endokardit modellerin-
de etkili bulunmuştur[20].

Kinopristin/dalfopristin kombinasyonu, in vitro
geniş spektrumlu enjektabl streptogramindir. İn vitro
vankomisine dirençli E. faecium ve vankomisine du-
yarlı E. faecium’a etkili olmakla beraber, bakteriyos-
tatik olması dezavantajdır. Koagülaz-negatif ve ko-
agülaz-pozitif stafilokoklara da etkilidir. Klinik çalış-
malar yetersiz olmakla birlikte, VRE infeksiyonların-
da etkin görünmektedir. Yeni kinolonlar (clinafloxa-
cin), yeni glikopeptidler (LY191145), glisiklisinler ve
linezolidler VRE suşlarında umut vadeden antibiyo-
tiklerdir[18,19].
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