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Enterokoklar, üriner sistem infeksiyonlarına, int-
raabdominal apselere, yara infeksiyonlarına, kateterle 
ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları da dahil olmak üzere 
bakteriyemiye ve endokardite neden olurlar. Özellikle  
vankomisine dirençli olanları, bir fırsatçı patojen olarak, 
durumu ağır ve konak savunması bozulmuş hastalarda 
sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar (SBİİ’ler) oluşturur 
(1). Klimik Dergisi’nin bu sayısında, Alkan ve arkadaşları 
(2)’nın bir üniversite hastanesinde saptanan enterokok 
bakteriyemilerindeki risk faktörlerini değerlendirdikleri 
bir makalesi yer alıyor. Çalışmada hastanın yoğun ba-
kım ünitesi (YBÜ)’nde yatmasının, ölüm üzerinde etkili 
olan bir risk faktörü olarak saptanması dikkati çekiyor. 
Ayrıca Enterococcus faecium üreyen hastalardaki mor-
talite hızı, E. faecalis üreyenlerinkinden istatistiksel ola-
rak anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuş. 

SBİİ’ler, YBÜ’deki hastaların prognozunu belirleyen 
en önemli faktördür (3). Karasu ve arkadaşları (4), yine 
Klimik Dergisi’nin bu sayısında, YBÜ’de 90 günden uzun 
süre kalan hastalardaki SBİİ’leri değerlendiriyorlar. Ça-
lışmada hastaların %75’inde SBİİ geliştiği ve bu hasta-
lardaki mortalite hızının %64.4 olduğu saptanmış. Ayrı-
ca birden fazla infeksiyon atağı geçiren hastaların yatış 
süreleriyle, bir infeksiyon atağı geçiren ya da herhangi 
bir infeksiyon geçirmeyen hastaların yatış süreleri ara-
sında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş. 

YBÜ’lerdeki hastalar, Klebsiella pneumoniae de da-
hil olmak üzere Enterobacteriaceae üyelerinin, özellikle 
karbapeneme dirençli suşlarıyla kolonizasyon ve infeksi-
yon gelişmesine gittikçe artan bir eğilim göstermektedir 
(5). Şafak ve Kılınç (6), Klimik Dergisi’nin bu sayısında, 
bir devlet hastanesindeki kan kültürlerinde üreyen Kleb-
siella türlerinde iki yıl öncesine değin hiç rastlamadıkları 
karbapenem direncinin kaygı verici boyutlarda olduğu-

nu bulmuşlar. Bu direncin, 2014’te %15.2 iken 2015’te 
%41.1’e yükseldiği göze çarpıyor. 

Aydın ve arkadaşları (7) ise yine bu sayıda yayımla-
nan makalelerinde, kan dolaşımı infeksiyonu etkenlerini 
incelemişler. Bu çalışmada daha çok hemodiyalize giren 
ve renal transplant alıcısı hastaların izlendiği merkezle-
rindeki K. pneumoniae suşlarının %86’sının, kardiyovas-
küler cerrahi YBÜ’deki hastalardan izole edilmesi dikkati 
çekiyor. 
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