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ÖZET

Giriş: Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) son zamanlarda hastane kaynaklı infeksiyon etkenleri arasında giderek artan oranlarda
görülmektedir. Araştırmamızda, hastanemizde VRE ile kolonize veya infekte hastalarda VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açısından ola-
sı risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.           

Materyal ve Metod: Bu çalışma, Eylül 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında, hematoloji kliniği, onkoloji kliniği ve kemik iliği transplan-
tasyonu (KİT) ünitesinde prospektif olarak yürütüldü. Bu bölümlerde yatmakta olan hastalardan yattıkları gün ve devamında haftada
bir kez rektal sürüntü kültürleri alındı. Kültür alınan her hasta için bir takip formu dolduruldu. Veriler Stata istatistik programıyla ana-
liz edildi (STATA version 8.0 corporation, Texas, USA).

Bulgular: Yedi aylık periyotta takip edilen hastalardan 462 rektal sürüntü kültürü alındı. Alınan kültürler sonucu 13 hastadan VRE su-
şu izole edildi. Hastalardan izole edilen 13 VRE suşunun tamamı hematoloji kliniğinde yatan hastalarda saptandı. VRE ile kolonizasyon
ve infeksiyon açısından kadın cinsiyet, uzun süreli hastanede yatış, uzun nötropeni süresi, total parenteral beslenme, sükralfat kullanı-
mı, santral venöz kateter varlığı; üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler, metronidazol, amikasin, glikopeptidler, karbapenemler, ki-
nolonlar ve makrolid antibiyotiklerin kullanım süreleri tek değişkenli analizle anlamlı risk faktörü olarak saptandı. Çok değişkenli analiz
sonucunda ise sadece uzun süreli hastanede yatış, VRE ile infeksiyon ve kolonizasyon açısından en önemli risk faktörü olarak bulundu.

Sonuç: VRE ile kolonizasyon ve infeksiyon açısından risk faktörlerinin tespiti bunlara karşı etkin infeksiyon kontrol önlemlerinin alınma-
sına katkı sağlayabilir. 
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GİRİŞ

Hastane infeksiyonları, morbidite ve mortaliteye
neden olmalarının yanı sıra tedavi maliyetini artırma-
ları nedeniyle önemli bir sorundur. Hastane infeksi-
yonlarının sürveyansı, infekte hastaların saptanması,
infeksiyon sıklıklarının belirlenmesi, infeksiyona ne-
den olan faktörlerin ortaya konması ve bunlara karşı
etkin infeksiyon kontrol önlemlerinin alınmasını sağ-
lamaktadır[1,2].

Enterokoklar son zamanlarda hastane kaynaklı in-
feksiyon etkenleri arasında giderek artan oranlarda
görülmektedir. “National Nosocomial Infection Sur-
veillance System (NNIS)” verilerine göre Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD)’nde tüm hastane infeksiyonları-
nın en sık rastlanan ikinci, nozokomiyal bakteremile-
rin ise üçüncü sıklıktaki etkenidir[3]. Ülkemizde ise
Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Ağı 2012
raporuna göre enterokoklarda vankomisin direnci
%17.2’ye ulaşmıştır[4]. Yaygın olarak kullanılan anti-
biyotiklere karşı yapısal ve kazanılmış direnç özellikle-
rinin olması enterokokları sorun mikroorganizmalar
haline getirmiştir[5]. Bu sorunun en önemli boyutu
enterokoklarda gelişen vankomisin direncidir. Vanko-

misine dirençli enterokoklar (VRE)’ın neden olduğu
infeksiyonlarda tedavi zordur ve tedavide kullanılabi-
lecek antibiyotik sayısı da kısıtlıdır[6]. VRE infeksiyon-
ları için en önemli kaynak endojen floradır[6,7]. Bu-
nun yanı sıra VRE ekzojen yolla da yayılabilmektedir.
İnfeksiyon olgularının çoğunda önce gastrointestinal
kolonizasyon saptanmaktadır. VRE kolonizasyonu-
nun erken tespiti, VRE infeksiyonlarının kontrolünde
önemli rol oynamaktadır[6,7].

Hastanemizde ilk VRE suşu, 2004 yılı Eylül ayında,
hematoloji kliniğinde yatan bir hastanın idrar kültürün-
den izole edildi. Bunun üzerine, hastanede yürütülmek-
te olan sürveyansa ek olarak, ayrı bir ekip oluşturula-
rak, hedefe yönelik sürveyans çalışması başlatıldı. Araş-
tırmamızda, VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açısın-
dan yüksek riskli bölümler olan hematoloji kliniği, on-
koloji kliniği ve kemik iliği transplantasyonu (KİT) üni-
tesinde, VRE ile kolonize veya infekte olan hastaların
tespiti, VRE ile kolonize veya infekte hastalarda olası
risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.    

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma, bir hastanın idrar kültüründen ilk
VRE izolasyonu sonrasında, indeks olgunun yattığı
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Introduction: Vancomycin-resistant enterococci (VRE) have recently been observed as an increasingly responsible agent among noso-
comial infections. In our study, we aimed to investigate the possible risk factors for VRE colonization and infection.

Materials and Methods: This study was conducted prospectively in the hematology, oncology and bone marrow transplantation de-
partments between September 2004 and April 2005. Rectal swab culture was obtained on admission day and once a week from pa-
tients who had been hospitalized in these departments. A follow-up form was completed for each patient. Stata version 8.0 was used
for statistical analysis.

Results: A total of 462 rectal swab samples were obtained in the seven-month period. VRE was isolated in 13 patients. All these pati-
ents were from the hematology department. Female gender, long duration of hospitalization, prolonged neutropenia, total parenteral
nutrition, sucralfate usage, central venous catheterization, and duration of antibiotic usage (third- and fourth- generation cephalospo-
rins, metronidazole, amikacin, glycopeptides, macrolides, carbapenems, quinolones) were found as risk factors with univariate analy-
sis. In multivariate analysis, long duration of hospitalization was found as an independent risk factor.

Conclusion: Establishing the risk factors for colonization and infection with VRE can contribute to the implementation of effective in-
fection control measures.

Key Words: Vancomycin, Enterococcus, Colonization, Risk factors



hematoloji kliniği, aynı servisi paylaşan onkoloji kli-
niği ve bu kliniklerle yakın ilişkisinin yanı sıra hasta-
ların VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açısından
yüksek risk taşıdığı KİT ünitesinde prospektif olarak
yürütülmüştür. 

Bu bölümlerde yeni kabul edilen hastalardan yat-
tıkları gün, yatmakta olan hastalardan ise haftada bir
kez rektal sürüntü kültürleri alındı. Kültür alınan her
hasta için bir takip formu dolduruldu. Hastalar tabur-
cu olana kadar haftalık olarak takip edilerek bilgileri
takip formuna kaydedildi. Her hastaya ilişkin; yattığı
servis, oda numarası, yatış tarihi, yatış süresi, yaş,
cinsiyet, altta yatan hastalık, hastaneye yatış nedeni,
daha önceki hastanede yatış öyküsü, yoğun bakımda
yatış, hastane içi birimler arası nakil, enteral beslen-
me, sükralfat kullanımı, üriner kateter veya başka ka-
teter varlığı, antibiyotik kullanımı (kullanılan antibiyo-
tik adı, dozu ve kullanılan gün sayısı) ile ilgili bilgiler
kaydedildi. 

Rektal sürüntü kültürleri fizyolojik tuzlu su ile ısla-
tılmış steril pamuklu eküvyonlarla alındı. Kültürler 6
mg/L vankomisin ve 64 mg/L seftazidim içeren D-
Coccocel agar (bioMerieux) plaklarına sürülerek ekil-
di. Ekim yapılan plaklar 35°C’de 72 saat inkübe edil-
di. Besiyerleri 24, 48 ve 72. saatlerde üreme açısın-
dan değerlendirildi. D-Coccocel agarda üreyen ve en-
terokok olduğu tespit edilen kolonilerden API 20
STREP (bioMerieux) ile son tiplendirme yapıldı. Van-
komisin duyarlılığı Kirby-Bauer disk difüzyon yönte-
miyle %5 steril defibrine koyun kanı ilave edilmiş Mu-
eller Hinton Medium (DIFCO) plakları kullanılarak
kontrol edildi. 30 µg vankomisin içeren disk difüzyon
yönteminde 14 mm ve küçük zon çapları dirençli;

15-16 mm intermediate; 17 mm ve üzeri ise duyarlı
olarak kabul edildi.

Veriler Stata istatistik programıyla analiz edildi
(STATA version 8.0 corporation, Texas, USA). Kate-
gorik değişkenlerin istatistiksel anlamlılığı ki-kare tes-
ti, sürekli değişkenlerin anlamlılığı ise t-testiyle araştı-
rıldı. Anlamlılık, p değerinin 0.05’ten küçük olması
olarak tanımlandı. Çok değişkenli analiz için lojistik
regresyon kullanıldı. 

BULGULAR

Hematoloji ve onkoloji klinikleri ile KİT ünitesin-
de, yedi ay süresince yapılan sürveyans çalışmaları
sonucunda takip edilen toplam 274 hastadan 462
rektal sürüntü kültürü alındı. Takip edilen 274 hasta-
nın 91’i hematoloji kliniğinde, 154’ü onkoloji klini-
ğinde, 29’u ise KİT ünitesinde yatmaktaydı. 

Yedi aylık takip sırasında alınan kültürler sonucun-
da onkoloji kliniği ve KİT ünitesinde yatan hastalar-
dan hiç VRE izole edilmezken, hematoloji kliniğinde
yatan 13 hastadan VRE izole edildi ve tamamı Ente-
rococcus faecium olarak tiplendirildi. Hastalardan
izole edilen 13 VRE suşundan 11’i VRE kolonizasyo-
nu, sadece ikisi VRE infeksiyonuydu. İnfeksiyon etke-
ni olan VRE bir hastanın idrar kültüründen, başka bir
hastanın ise kan kültüründen izole edildi. 

VRE pozitif ve negatif hastaların demografik özel-
likleri Tablo 1’de görülmektedir. 

VRE pozitif ve negatif hastalar, VRE kolonizasyonu
ve infeksiyonu için risk faktörleri açısından karşılaştırıl-
dı (Tablo 2). Tek değişkenli analiz sonucunda kadın cin-
siyet, hastanede yatış süresi, nötropeni süresi, total pa-
renteral beslenme, sükralfat kullanımı ve santral venöz
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Tablo 1. VRE pozitif ve negatif hastaların demografik özellikleri

VRE pozitif hastalar (n= 13) VRE negatif hastalar (n= 232)

Altta yatan hastalık Sayı % Sayı %

Yaş (median) 32.6 - 41.2 -

Cinsiyet (kadın) 9 69 80 34

AML 4 30.8 25 10.8

ALL 6 46.2 23 9.9

Lenfoma 1 7.7 39 16.8

Multipl miyeloma 1 7.7 6 2.6

Diğer 1 7.7 139 59.9

VRE: Vankomisine dirençli enterokok, AML: Akut miyeloid lösemi, ALL: Akut lenfoblastik lösemi.



kateter varlığı VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açı-
sından istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05).

Ortalama antibiyotik kullanım süresi, hematoloji
kliniği hastaları için 32.3 gün, onkoloji kliniği hasta-
ları için 3.1 gün olarak tespit edildi. Hematoloji klini-
ğinde takip edilen hastaların %73’ünde; onkoloji kli-
niğinde takip edilen hastaların %27’sinde antibiyotik
tedavisi uygulandığı tespit edildi. VRE pozitif ve nega-
tif hastalar hematoloji ve onkoloji klinikleri ile KİT
ünitesinde sık kullanılan antibiyotiklerin kullanım sü-
releri açısından karşılaştırıldı (Tablo 3). VRE pozitif
hastalarda genel olarak kullanılan antibiyotik sayısı ve
bu antibiyotiklerin kullanım süreleri VRE negatif has-
ta grubundan yüksek bulundu. 

VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açısından risk
faktörleri çok değişkenli analizle değerlendirildiğinde
sadece hastanede yatış süresinin uzunluğu istatistiksel
olarak anlamlı bulundu (p= 0.026). 

TARTIŞMA

VRE’ler günümüzün önemli hastane infeksiyonu
etkenleri arasında yer almaktadır. Enterokoklardaki
vankomisin direnci ilk kez 1988 yılında tanımlanmış-
tır[6]. Türkiye’de ilk VRE suşu 1998 yılında izole edil-
miş ve bunu çeşitli bildirimler izlemiştir[8-11]. 

2011 yılında yayımlanan ve Gaziantep Çocuk
Hastanesinde yapılan sürveyans çalışması sonucunda
onkoloji, yanık ve çocuk cerrahi servisleri ile yoğun
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Tablo 2. VRE pozitif hastalarda risk faktörlerinin tek değişkenli analizi

VRE pozitif hastalar (n= 13) VRE negatif hastalar (n= 232)

Sayı % Sayı % p

Yaş 32.6 41.2 0.072

Cinsiyet (kadın) 9 69 80 34 0.011

Ortalama hastanede yatış süresi (gün) 48 - 10 - < 0.001

Nötropeni süresi 33.4 - 2.7 - < 0.001

Albumin 37 - 38.7 - 0.429

Önceki hastanede yatış öyküsü 10 76.9 204 87.9 0.245

Hastane içi transfer öyküsü 5 38.5 41 17.7 0.062

Total parenteral beslenme 3 23.1 7 3.0 < 0.001

Sükralfat kullanımı 5 38.5 29 12.5 0.008

Üriner kateter 1 7.7 10 4.3 0.567

Santral venöz kateter 10 76.9 70 30.2 < 0.001

VRE: Vankomisine dirençli enterokok.

Tablo 3. Antibiyotik kullanım süresi (gün) ile VRE ilişkisi

VRE pozitif hastalar VRE negatif hastalar p

Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler 14.8 2.2 < 0.001

Amikasin 20.1 2.6 < 0.001

Glikopeptidler 16.4 0.7 < 0.001

Metronidazol 8.7 0.8 < 0.001

Karbapenem antibiyotikler 16.6 1.1 < 0.001

Piperasilin-tazobaktam 1.6 0.3 0.054

Kinolonlar  3.5 0.3 < 0.001

Makrolidler  3.8 0.4 < 0.001

VRE: Vankomisine dirençli enterokok.



bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalarda VRE ko-
lonizasyon oranı %14.6 olarak saptanmıştır[12]. Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin-
de Kaya ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada
2002 yılında sadece bir hastada VRE tespit edilmiş-
ken, 2011 yılının ilk altı ayında 17 hastada VRE tes-
pit edildiği bildirilmiştir[13]. UHESA 2012 raporuna
göre ülkemizde enterokoklarda vankomisin direnci
%17.2’ye ulaşmıştır[4]. 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastane-
sinde 2001 yılında, VRE kolonizasyonu açısından
yüksek riskli üniteler olduğu düşünülen YBÜ’ler ve
yanık ünitesinde yürütülen; VRE gastrointestinal ko-
lonizasyonunun araştırıldığı çalışma sonucunda VRE
tespit edilmediği bildirilmiştir[14].

Eylül 2004 tarihinde hematoloji kliniğinde ALL ta-
nısıyla tedavi görmekte olan ve febril nötropeni nede-
niyle uzun süre antibiyotik tedavisi alan bir hastanın id-
rar kültüründen VRE izole edildi. İlk VRE izolasyonu
sonrasında 11 hastada VRE kolonizasyonu, iki hastada
VRE infeksiyonu saptandı. Literatürlerde VRE için ko-
lonizasyon/infeksiyon oranının yaklaşık olarak 10/1
olduğu; gastrointestinal sistemin VRE kolonizasyonu-
nun en fazla geliştiği alan olduğu ve gastrointestinal ko-
lonizasyonun saptanmasında rektal sürüntü kültürü-
nün, duyarlılığı yüksek bir yöntem olduğu bildirilmekte-
dir[6,15-17]. Bizim çalışmamızda da kolonizasyonun tes-
piti amacıyla rektal sürüntü kültürü kullanılmıştır. Çalış-
malarda VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu için bildiril-
miş olan risk faktörleri, çalışmanın yapıldığı hastanenin
özelliklerine veya ünitelere göre farklılıklar arzedebil-
mektedir. Çalışmamızda VRE infeksiyonu ve kolonizas-
yonu için kadın cinsiyet, uzun süreli hastanede yatış,
uzun nötropeni süresi, total parenteral beslenme, sük-
ralfat kullanımı ve santral venöz kateter varlığı bağım-
sız risk faktörleri olarak bulunmuştur. VRE ile koloni-
zasyon ve infeksiyon gelişimi için bildirilmiş olan risk
faktörlerinin tamamı, her çalışmada anlamlı bulunma-
mıştır. Oh ve arkadaşlarının yaptığı, “Seoul National
University Hospital” Hematoloji/Onkoloji Ünitesinde
ortaya çıkan VRE salgınının ve risk faktörlerinin değer-
lendirildiği çalışmada erkek cinsiyet, uzun süreli hasta-
nede yatış ve altı kişilik odalarda kalma bağımsız risk
faktörleri olarak bulunmuştur[18]. Karki ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada ise meropenem kullanı-
mı, 65 yaş ve üzerinde olmak ve yedi günden fazla has-
tanede yatmak VRE kolonizasyonu açısından en
önemli risk faktörleri olarak bildirilmiştir[19].

Kadın cinsiyet çalışmalarda bir risk faktörü olarak
bildirilmemektedir. Bizim çalışmamızda ise kadın cin-
siyet istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu du-
rum, çalışma grubunun sayısının küçük olmasından
veya indeks olgunun kadın olması nedeniyle doğru-
dan veya dolaylı temas yoluyla bulaş riskinin, kadın
hastalarda daha yüksek olmasından kaynaklanmış
olabilir. MacIntyre ve arkadaşlarının yaptıkları ve VRE
kolonizasyonu açısından risk faktörlerinin değerlendi-
rildiği çalışmada, tek değişkenli analiz yöntemiyle;
VRE ile kolonize veya infekte hastayla aynı bölümde
yatma, metronidazol kullanımı ve üçten fazla sayıda
antibiyotik kullanımı anlamlı olarak bulunmuştur. Yi-
ne aynı çalışmada çok değişkenli analiz sonucunda,
VRE ile kolonize veya infekte hastayla aynı bölümde
yatma ve beşten fazla sayıda antibiyotik kullanımı is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur[20]. Hastane-
mizde VRE pozitif hastaların tespit edildiği hematolo-
ji kliniği ile VRE pozitif hasta tespit edilmeyen onko-
loji kliniği aynı servis içinde yer almaktadır. Zaas ve
arkadaşları tarafından yapılan, VRE ile infeksiyon ge-
lişimi açısından risk faktörlerinin değerlendirildiği ça-
lışmada; erkek cinsiyet, gastrointestinal prosedür uy-
gulanımı ve nötropeni süresinin 14 günden uzun ol-
ması çok değişkenli analizle anlamlı bulunmuştur[21].
Bizim çalışmamızda VRE kolonizasyonu ve infeksiyo-
nu açısından sadece uzun süreli hastanede yatış çok
değişkenli analizle anlamlı bulunmuştur.

Çalışmamızda hematoloji ve onkoloji kliniklerinde
sık kullanılan antibiyotiklerden üçüncü ve dördüncü
kuşak sefalosporinler, amikasin, glikopeptidler, anti-
anaerop etkili antibiyotikler, karbapenem antibiyotik-
ler, kinolonlar ve makrolid antibiyotiklerin kullanım
süreleri bağımsız risk faktörleri olarak bulunmuştur.
Piperasilin-tazobaktam kullanım süresinin ise VRE
kolonizasyonu ve infeksiyonu için risk faktörü olmadı-
ğı tespit edilmiştir. Donskey ve arkadaşlarının fareler-
de yaptıkları çalışmada, subkütan yolla iki gün sürey-
le farklı antibiyotikler verilen farelere intragastrik
VRE (100 cfu) enjeksiyonu yapılmış; dışkı kültürleri 2-
3 hafta süreyle yüksek düzeyde VRE kolonizasyonu
yönünden takip edilmiştir. Çalışma sonucunda pipe-
rasilin-tazobaktamın yüksek düzey VRE kolonizasyo-
nuna karşı koruyucu etkisi olduğu belirtilmiştir[22].
Bradley ve arkadaşlarının VRE’nin hiperendemik ol-
duğu bir hematoloji ünitesinde yaptıkları çalışmada,
febril nötropenik hastalarda seftazidim yerine pipera-
silin-tazobaktam kullanımının hastalardaki VRE sıklığı
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üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda pipe-
rasilin-tazobaktam kullanımının hastalarda VRE sıklı-
ğını azalttığı tespit edilmiştir[23].

Literatürlerde, HICPAC tarafından VRE yayılımı-
nı engellemek için hazırlanan kılavuzdaki önerilerin,
salgının kontrol altına alınmasında ve VRE’lerin has-
tadan hastaya geçişinin engellenmesinde önemli ol-
duğu vurgulanmaktadır[24-26]. Hastanemizde ilk VRE
suşunun izole edilmesini takiben, infeksiyon kontrol
komitesi tarafından aktif bir çalışma başlatılmıştır ve
HICPAC tarafından VRE yayılımını engellemek ama-
cıyla hazırlanan kılavuz doğrultusunda önlemler alın-
mıştır. VRE pozitif hastaların izolasyonu, sıkı temas
önlemlerinin uygulanması, sağlık personelinin eğiti-
mi, temizlik prosedürlerinin yeniden düzenlenmesi ve
infeksiyon kontrol komitesi tarafından ilgili bölümle-
rin sağlık çalışanlarıyla birlikte aktif olarak yürütülen
çalışmalar sonucunda Mart 2005 tarihinde VRE sal-
gını kontrol altına alınmıştır.

Sonuç olarak; hastanemizde ilk VRE izolasyonu-
nu takiben VRE kolonizasyonu ve infeksiyonu açısın-
dan uzun süreli hastanede yatış en önemli risk faktö-
rü olarak bulunmuştur. Risk faktörlerinin bilinmesi, ta-
kip edilen hastaların kolonizasyon tespitine kadar er-
ken dönemde izolasyonunu sağlayarak, etkenin yayı-
lımının önüne geçilmesinde katkı sağlayacaktır. 
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