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on y›llarda hastane infeksiyonlar› salg›nlar›n›n s›kl›¤›nda art›ﬂ oldu¤u gözlenmektedir
(1). Geliﬂen t›bbi teknoloji, immünyetmezli¤i
olan hastalar›n artmas› ve yaﬂamlar›n›n sürdürülmeye çal›ﬂ›lmas›, t›bbi araç ve aletlerde daha
sofistike geliﬂmiﬂlik, daha geliﬂmiﬂ ancak önemli yan etkiler yaratabilen ilaçlar›n kullan›ma girmesi, verilen tedavi ﬂemalar›nda kiﬂinin duyarl›l›¤›n›n de¤iﬂmesi ilk akla gelen nedenler aras›nda gösterilmektedir. Ayr›ca hastane infeksiyon
kontrol komiteleri de hastanede meydana gelen
bulaﬂmalar ve vakalar hakk›nda daha duyarl› hale geldi¤i için salg›nlar bu tip kuruluﬂlarda daha
kolay farkedilebilmektedir.

S

Hastane infeksiyonlar› sadece kritik hastalar
aras›nda de¤il, sa¤l›kl› kiﬂiler aras›nda da salg›n
ﬂeklinde seyredebilir. S›kl›kla f›rsatç› bir patojenin kolonize olmas› infeksiyon bulgular›n›n ç›kmas› ve hastal›¤›n duyarl› ve vücut direnci düﬂmüﬂ olan kiﬂilerde baﬂlayarak yay›lmas› sözkonusudur.
SALGINLAR NEDEN ‹NCELEN‹R?
Sa¤l›k örgütlerinin ﬂüphelenilen her salg›n›
incelemesinin çeﬂitli nedenleri vard›r. Bu ne-

Bir salg›n incelemesinin öncelikli bir sa¤l›k
sorunu olmas›n›n nedeni, hastal›¤›n kontrolü ve
önlenmesidir. Bir salg›ndaki kontrol stratejilerini
geliﬂtirmeden önce salg›n›n oldu¤u yerdeki do¤al seyri tan›mlanmal›d›r: Vakalar›n say›s›nda
artma m› olmaktad›r, yoksa vaka say›s› fazla oldu¤u için mi bu bir salg›nd›r? Salg›n incelemesinde amaç bu sorulara verilen yan›tlara dayanarak farkl›l›¤› ortaya koymak olacakt›r.
E¤er vakalar bir salg›n düﬂündürecek ﬂekilde
art›yorsa, amaç yeni ç›kacak vakalar› önlemektir.
Bu nedenle salg›n›n yayg›nl›¤›, boyutlar›, risk alt›ndaki kiﬂiler saptanmal›d›r. Çünkü elde edilecek bu bilgilere göre uygun kontrol önlemleri
düzenlenip uygulanacakt›r.
Sonlanm›ﬂ bir salg›n incelemesinin amac› ise,
salg›na neden olan risk faktörlerini ortaya koymak ve gerekli önlemleri düzenleyip uygulayarak gelecekteki benzeri salg›nlar›n tekrar›n› önlemektir.
Salg›n kontrol önlemleri ile ayr›nt›l› incelemeler aras›ndaki denge, salg›n nedeni, kayna¤›,
etkenin bulaﬂma yolu hakk›nda ne kadar bilgi
sahibi olunaca¤›na ba¤l›d›r (2). Tablo 1'de bu
faktörler hakk›ndaki bilgi düzeyine göre salg›n
inceleme ve kontrol önlemlerinin birbirine göre
öncelikleri görülmektedir.
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Tablo 1. Bir Salg›n›n Kayna¤›, Bulaﬂma Yolu ve
Etkileri Hakk›nda Bilgiye Göre Salg›n ‹ncelemesinin ve Kontrol Çal›ﬂmalar›n›n Birbirine Göre
Öncelikleri.
NEDENSEL

KAYNAK/BULAﬁMA YOLU

ETKEN

Biliniyor

Biliniyor

‹nceleme: +

‹nceleme: +++

Kontrol: +++

Kontrol: +

‹nceleme: +++

‹nceleme: +++

Kontrol: +++

Kontrol: +

Bilinmiyor

Bilinmiyor

+: Düﬂük öncelikli +++: Yüksek öncelikli

Özellikleri iyi bilinen bir hastal›¤›n salg›n›n›
inceleme dahi, kontrol önlemlerinin etkisinin
saptanmas›, yeni epidemiyolojik ve laboratuvar
tekniklerinin yararl›l›¤›n›n saptanmas›nda ek bilgiler kazand›rabilir. Örne¤in, yeni bir dezenfeksiyon yöntemine geçildi¤i halde, çevre-malzeme
sürveyas›nda zaman zaman da olsa hala bir patojen saptanabiliyorsa bir araﬂt›r›c› için dezenfeksiyon yöntemlerini çal›ﬂmak, dezenfeksiyon
yöntemlerinde personel ve kiﬂisel faktörlerin etkisini saptamak, dezenfekte edilen malzemenin
dayanma süresini saptamak için bir f›rsat yarat›r
(4).
E¤itim

E¤er elimizde kaynak ve bulaﬂma yollar› hakk›nda az bir bilgi mevcutsa kontrol önlemleri
al›nmadan öncelikle salg›n incelemesi yap›lmal›d›r. E¤er salg›n›n kayna¤› ve bulaﬂma yolu biliniyorsa, öncelikle kontrol önlemleri al›nmal›d›r.
Ancak kaynak ve bulaﬂma yolu bilindi¤i halde,
etken bilinmiyorsa öncelikle etkeni bulmaya yönelik inceleme yap›lmal›d›r.
Bir salg›n›n incelenip incelenmemesi ve incelemenin yayg›nl›¤› konusundaki kararlar, sorunun kendisine ait özelliklerden etkilenmektedir.
Bu özelliklerin baﬂl›calar› hastal›¤›n ﬂiddeti, kaynak ve bulaﬂma yolu, korunma veya kontrol önlemlerinin varl›¤›d›r. E¤er bir hastal›k salg›n›nda
hastalar aras›nda komplikasyonlar ç›k›yorsa,
ölümler oluyorsa, "bu hastal›k ﬂiddetli seyrediyor" demektir. Yani acil kontrol önlemleri al›nmad›¤› taktirde kiﬂilerin ço¤unlu¤unu etkileyecek bir tehlike oluﬂturuyorsa bu salg›n›n ivedilikle incelenmesine karar verilir. Örne¤in, tek bir
veba veya botulismus vakas› olsa dahi salg›n incelemesi yap›l›r (3). Tüberküloz gibi vakalarda
bulaﬂma yolunu saptamak ve daha fazla bulaﬂmay› engellemek için salg›n incelemesi ivedilikle yap›l›r.
Araﬂt›rma Olanaklar›
Her salg›n analiz edilmek ve yeni bilgiler kazanmak için do¤an›n bir deneyi olarak görülebilir. Her salg›n, o hastal›¤›n do¤al seyrini incelemek için de¤erli bir f›rsat sunar. Özellikle yeni
ortaya ç›kar›lan baz› hastal›klarda etkenin bulaﬂma yolu, kuluçka süresi gibi hastal›¤›n do¤al
özellikleri ve spektrumunu tan›mlayabilmek için
salg›n incelemesi çok önemlidir. Araﬂt›rmac›lar
riskli gruplar›, baz› risk faktörlerini de bu yolla
belirleyebilirler.
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Bir salg›n›n incelenmesi, inceleyen kiﬂilerde
mant›kl› düﬂünme, problem çözme becerisi, niceliksel bilgileri derleme becerisi, epidemiyolojinin kullan›m› ve karar verilmesi gibi özelliklerinin birarada bulunmas›n› gerektirir. Bu beceriler
uygulama yapma ve deneyimle kazan›l›r. Böylece pek çok araﬂt›rma ekibi, e¤itilmekte olan epidemiyologlar ile deneyimli epidemiyologlar birleﬂtirilerek oluﬂturulur. Böylece salg›n›n incelenmesi ve kontrolunda yard›m sa¤lan›rken, yeni
epidemiyologlar›n hizmet-içi e¤itim almalar› ve
deneyim kazanmalar› da sa¤lan›r.
Halk ve Mevzuat ile ‹lgili Durum
Bazen halk veya mevzuat, salg›n incelemesi
karar› verilirken bilimsel konular›n önüne geçebilir. Halk, hasta gruplar›, potansiyel çevre maruziyeti ile daha fazla ilgilenmektedir. Böyle durumlarda asla maruziyet ve hastal›k aras›ndaki
iliﬂki saptanamamaktad›r (5,6). Çok az bilimsel
önemi olsa dahi, pek çok sa¤l›k örgütü, halk›n
kayg›lar›na karﬂ›n bir "sorumlu yan›tlay›c›" olmay› ö¤renmiﬂlerdir (7). Böylece her salg›n›n görevlilerin sorumluluklar›n› yineleme ve kiﬂilerin e¤itilmesi için bir f›rsat oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Salg›n
incelemesinde kullan›lmak üzere kurumlara salg›nlar›n incelenmesi için bir protokol adapte
edilebilir.
Program›n Gözden Geçirilmesi
Bir sa¤l›k kuruluﬂunda uygulanan hastane infeksiyon kontrol program›n›n baﬂar›l› olmamas›
genellikle vakalar›n ya da salg›n olaylar›n›n ortaya ç›kmas› ile anlaﬂ›labilir. Bir salg›n›n incelenmesi ile uygulanan müdahale program›n›n baﬂar›s›zl›k nedenleri araﬂt›r›labilir (8). Buna ba¤l›
olarak uygulanan stratejilerdeki yetersizlikler,
toplumda veya sa¤l›k kuruluﬂlar›nda baz› grupla-
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r›n, olaylar›n veya fiziki koﬂullar›n gözard› edilmesi, etkendeki de¤iﬂme, program›n kapsam›
d›ﬂ›nda baz› olaylar›n varl›¤› saptanabilir. Hatta
bir salg›n incelemesi ile hastane infeksiyonu
kontrolü program›n›n baﬂar›s›n›n de¤erlendirilmesi mümkün olmaktad›r. Böylece program yöneticisi gelecekteki yönünü ve stratejilerini belirleyebilir, geliﬂtirebilir.
Hastane infeksiyon kontrol komitesi yetkili
ve sorumlu kiﬂileri belirlemelidir. Salg›n incelemesi yapacak kiﬂi daha önce belirlendi¤i taktirde daha etkili olacakt›r.
Hastane infeksiyonlar› salg›nlar›nda kontrol
komitesi baﬂkan›, bu komitedeki cerrahi bilimler
temsilcisi, hastanede varsa infeksiyon hastal›klar› uzman›ndan bir salg›n kurulu oluﬂturulur. Bu
kurul servis kapatma da dahil olmak üzere
önemli kararlar› al›r. Salg›n› inceleyen ise konu
hakk›nda klinik bilgi sahibi olan bir epidemiyologdur. Salg›n incelemede birincil amaç salg›n›n
yay›lmas›n› önlemektir. Burada en önemli nokta
zamana karﬂ› yar›ﬂmakt›r. Bu yar›ﬂta zaman› kullanman›n en iyi yolu etkili bir inceleme ile do¤ru yöntem ve salg›na özel faaliyetlerde bulunabilmektir. Devam eden bir salg›nda, süratli bir
inceleme yap›lmas› esast›r. Ancak bu incelemede do¤ru yan›tlar›n al›nmas› da çok önemlidir.
Salg›n incelemesini yapacak araﬂt›rmac›n›n sistematik bir yaklaﬂ›m izlemesi yararl› olur. Bu
yaklaﬂ›m sayesinde araﬂt›rmac› çok önemli basamaklar› atlamadan incelemesini tamamlayabilir
(9).
SALGIN ‹NCELEME (10)
Basamak 1: Salg›n ‹ncelemesi ‹çin Haz›rl›k
Yapma
Genellikle hastane infeksiyonu sürveyans› s›ras›nda eldeki veriler bir salg›ndan ﬂüphelenilmesine yol açabilirler. Salg›n incelemesine baﬂlamadan önce eldeki tüm veriler ile infeksiyon
kontrol komitesi ve gerekli anahtar kiﬂiler ile konu dikkatlice tart›ﬂ›lmal›d›r. Bu tart›ﬂmada hastane mikrobiyoloji laboratuvar› sorumlusu, hastane infeksiyon komitesi sorumlusu, infeksiyon
hastal›klar› servisi temsilcisinin bulunmas›na
özen gösterilmelidir. Hastane infeksiyon kontrol
komitesi gerekli tüm verileri toplamal›d›r. Belirlenen salg›n incelemesini yapacak epidemiyologun servis sorumlular› ile uygun bir iﬂbirli¤i zemini yaratacak ﬂekilde kontrol komitesinin sorumlulu¤unda çal›ﬂmalar›na baﬂlamas› gerekmektedir.
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Bir salg›n› inceleyen görevli öncelikle uygun
bilimsel bilgi, gerekli malzeme ve ekipmana sahip olmal›d›r. Bu konuda bilgi sahibi olan uzmanlarla hastal›k hakk›nda durum tart›ﬂ›lmal› ve
gerekli olan literatür bilgisi derlenmelidir. Çeﬂitli yay›nlardaki bu konuya iliﬂkin anket formu örnekleri toplanmal›d›r. Salg›n incelemeye baﬂlamadan önce uygun laboratuvar materyali al›nmas›, al›nacak numunelerin toplanmas› ve taﬂ›nma teknikleri konular›nda bir laboratuvar üst düzey yöneticisiyle görüﬂülmelidir.
Basamak 2: Bir Salg›n›n Varl›¤›n›n Gösterilmesi
Genelde bir bölgede veya özel bir grupta belirli bir zaman diliminde beklenenden daha fazla vaka görülmesine salg›n (outbreak/epidemic)
denir. Beklenenden fazla say›da vaka olup olmamas›na bak›lmaks›z›n, belirli bir zaman dilimi
içinde belirli bir alanda vakalar›n toplanmas›na
küme (cluster) denir. Bir salg›nda genellikle ortak bir nedenden dolay› vakalar›n birbirleriyle
iliﬂkili olduklar› varsay›l›r. Hastanede iki ve daha
fazla kiﬂide ayn› infeksiyonun görülmesi hastane
infeksiyonlar›nda salg›n olarak kabul edilmektedir. Genel olarak hastaneye ait ortak bir kaynaktan infeksiyon etkenini alan, beklenenden daha
fazla bir h›zda vaka görülmesi ya da ayn› infeksiyonu olan kiﬂilerde gruplaﬂmalar olmas› salg›n
olarak kabul edilebilir.
Salg›nlarda hastane infeksiyon kontrol komitesi ﬂu iki yoldan birisiyle uyar›l›r. Bunlardan birincisi düzenli toplanan verilerin analizidir. Hastal›klar›n oluﬂumundaki beklenmeyen art›ﬂlar
sürveyans ile düzenli toplanan verilerin zaman›nda analizi ile ortaya konulabilmektedir. ‹kinci
ve en s›k karﬂ›laﬂ›lan yol, sa¤l›k hizmeti veren
veya bu konuyu bilen kiﬂilerden gelen uyar›lard›r. Örne¤in, bir hafta içinde yatan hastalar servisinde postoperatif akci¤er infeksiyonu art›ﬂ› bildirilebilir. Benzeri vakalar›n kümelenmiﬂ olmas›
al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir olay gibi gözükür. Fakat
personel bu bilgiyi verirken toplam ameliyat say›s›n› hesaba katmam›ﬂ olabilir. Bu durumda
toplam yap›lan ameliyat say›s›nda önceki aylara
göre art›ﬂ olup olmad›¤›, servise yap›lan ilaveler
sonucu toplam yatak say›s›nda artma olup olmad›¤›n›n bilinmesi gerekmektedir. Bazen laboratuvardaki mikrobiyoloji uzman› veya çal›ﬂan› taraf›ndan da salg›n farkedilebilir (11).
Bir salg›n inceleyicisinin birinci görevi, gerçekten bir salg›n durumunun olup olmad›¤›n›
119

Ak›n L.

Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Salg›n ‹ncelemesi

saptamakt›r. Baz›lar› gerçekten ortak bir nedenden kaynaklanan salg›nd›r. Baz›lar› ayn› hastal›k
olup, vakalar sporadik, birbiriyle iliﬂkisiz haldedir. Baz›lar› ise birbirine benzer vakalar fakat birbiriyle ilgisi olmayan hastal›klard›r. Genellikle,
gözlenen vakalar›n beklenenden fazla olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için öncelikle beklenen
vaka say›s›n›n belirlenmesi gerekir.

çok yak›n bir iliﬂki vard›r. Tan›y› kesinleﬂtirirken,
klinik ve laboratuvar bulgular›n›n derlenmesi
gerekmektedir. Laboratuvar bulgular› hakk›nda
zihinde sorular beliriyorsa, laboratuvar testleri,
klinik ve epidemiyolojik verilerle bir bütünlük
göstermiyorsa, kullan›lan laboratuvar tekniklerini derleyecek kaliteli bir laboratuvar ile birlikte
çal›ﬂ›lmal›d›r.

Böylece epidemiyolojinin di¤er alanlar›nda
oldu¤u gibi salg›n ﬂüphesinde de beklenen vakalar ile gözlenen vakalar karﬂ›laﬂt›r›l›r. Beklenen vaka say›s›n›n ne oldu¤una karar vermek
için genellikle o andaki vaka say›s›, birkaç hafta
veya birkaç ay önceki ya da y›l›n ayn› dönemlerinde önceki y›llar›n vaka say›lar› ile karﬂ›laﬂt›r›l›r.

Klinik bulgular›n s›kl›k da¤›l›mlar› s›k s›k gözden geçirilmelidir. Bu tip s›kl›k da¤›l›mlar›ndan
hastal›¤›n spektrumu, tan›n›n kesinleﬂtirilmesi
ve vaka tan›mlamas›n›n geliﬂtirilmesinde yararlan›l›r. Pek çok araﬂt›r›c› klinik s›kl›k da¤›l›mlar›n›
gözönüne al›r ve ilk raporlar›nda bu verileri tablo olarak sunarlar.

• Bildirimi zorunlu hastal›klar için, sa¤l›k örgütünün sürveyans kay›tlar› incelenebilir.
• Di¤er hastal›klar ve durumlar için, bölgedeki di¤er hastanelere ait veriler kullan›labilir.
Hastane taburcu kay›tlar›, mortalite istatistikleri,
kanser ve do¤umsal bozukluk kay›tlar› gibi. E¤er
bölgesel veri yoksa, illerin ya da ülkenin verileri
karﬂ›laﬂt›rma amac› ile kullan›labilir.
• Son bir seçenek de, hastal›¤›n geçmiﬂte görülme boyutu ile ilgili geriye dönük (retrospektif) bir hastane araﬂt›rmas› yap›lmas›d›r.
Gözlenen vaka say›s› beklenenden fazla olsa
dahi bu bir salg›n olmayabilir.
• Bildirim sisteminin de¤iﬂmesi, vaka tan›mlamas›n›n de¤iﬂmesi, tan› yöntemlerindeki geliﬂmeler, vaka say›s›nda ani artmalara neden olabilir.
• Yeni bir hekim vakalara yanl›ﬂ tan› koymakta olabilir.
• Bazen de hastanede veya yatan hasta servislerinde yatak say›s›ndaki art›ﬂlar nedeniyle
vaka say›lar›nda artmalar olabilir.
Oluﬂan bir sorunun incelenmesi karar›, inceleme yapacak kiﬂinin salg›n›n varl›¤›n› ispatlamas›na ba¤l› de¤ildir (yani gözlenen vakalar›n
beklenenden fazla olmas›na). Daha önce belirtildi¤i gibi, hastal›¤›n ciddiyeti, yay›lma potansiyeli, halkla iliﬂkiler, mevcut kaynaklar ve di¤er faktörlerin tümü salg›n incelemesine baﬂlama karar›n› etkilemektedir.
Basamak 3: Tan›n›n Kesinleﬂtirilmesi
Salg›n›n varl›¤›n›n kesinleﬂtirilmesi ile salg›na neden olan hastal›¤›n do¤ru tan›s› aras›nda
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Klinik bilgiler kesin tan› konulmas› için yeterli de¤ilse konuyla ilgili bir uzmandan yararlan›lmal›d›r. Bununla beraber eldeki klinik bilgilere
bakmadan baz› hastalarla görüﬂülmelidir. Böylece hastal›¤›n klinik özellikleri daha iyi anlaﬂ›labilir, hastal›¤a yönelik sa¤l›kl› tahminler geliﬂtirilebilir, hastan›n ne kadar etkilendi¤i gösterilebilir.
Ayr›ca bu hastalardan baz› önemli bilgiler de elde edilebilir: Hastal›¤›n nedeni hakk›nda ne düﬂünüyorlar? Bu hastal›¤› olan baﬂka kiﬂileri tan›yorlar m›? Hasta olan kiﬂilerle ortak bir özellikleri var m›? Hastal›¤›n etiyoloji ve yay›l›m› ile ilgili
kurulacak hipotezlerde hastalarla görüﬂme çok
yard›mc› olacakt›r.
Basamak 4a: Vaka Tan›m›n›n Yap›lmas›
Vaka tan›m›, bir kiﬂinin halen ilgilenilen hastal›k s›n›flamas›nda hangi gruba dahil edilece¤ine karar verebilmek için geliﬂtirilen bir dizi kriter
olup, s›n›flaman›n standardizasyonu için kullan›lacakt›r. Vaka tan›m› klinik ve laboratuvar kriterlerini içermektedir. Bir salg›n incelemesinde ise
bunun yan›nda vaka tan›m› yer, zaman ve kiﬂi
özelliklerini de içermektedir. Basit klinik kriterler ile baz› ölçülebilir (ateﬂ, artan antikor titresi,
günde üç ve daha fazla say›da d›ﬂk›lama) özellikler al›n›r. Vaka tan›m› zamana göre, yere göre
(örne¤in; yatt›¤› servis, invaziv müdahale yap›lan yer gibi) ve kiﬂiye göre (örne¤in; daha önce
kas-iskelet sistemi hastal›¤› olup olmamas›, premenapozal dönem) k›s›tlama konularak yap›l›r.
Ancak bu kriterler inceleme s›ras›nda tutarl› olmal› ve taraf tutmadan uygulanmal›d›r.
Vaka tan›m›n›n saptanmaya çal›ﬂ›lan maruziyeti ve risk faktörlerini içermedi¤i daima ak›lda
tutulmal›d›r. Bu yayg›n bir hatad›r. Örne¤in; e¤er
salg›n incelemesindeki amaçlardan birisi hastaHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3
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l›¤›n intratrakeal tüp ile ilgisini saptamak ise, vaka tan›m› "Salg›ndan etkilenen ve intratrakeal
tüp konulanlardaki X hastal›¤›" ﬂeklinde olmamal›d›r.

vakalar toplam vakalar›n az bir k›sm› olabilir ve
salg›n›n oldu¤u alandaki gerçek boyutu göstermez. Bundan dolay› sorunun gerçek yayg›nl›¤›n›
ve tüm etkilenenleri saptamak gerekmektedir.

‹deal olarak vaka tan›m› hastalar›n pek ço¤unu kapsar. Ancak çok az say›da yalanc› pozitif vaka olur. Baz› tan›lar›n kesin olmad›¤› düﬂünülerek, araﬂt›r›c› vakalar› 3 gruba ay›r›r; kesin, kuvvetle olas›, olas›.

Vakalar› saptamak için mümkün oldu¤unca
çok kaynaktan yararlan›lmal›d›r. Araﬂt›r›c› yarat›c›, ›srarl› ve gayretli bir ﬂekilde kaynaklara ulaﬂmal›d›r. Vakalar› saptamak için kullan›lan yöntem sorun olan hastal›¤a ve olay›n çerçevesine
uygun olmal›d›r.

Kesin tan› s›n›flamas›na girenlerde laboratuvar tan›s› olmal›d›r. Kuvvetle olas› olanlarda ise,
laboratuvar tan›s› olmay›p tipik klinik bulgular›n
olmas›na dikkat edilir. Olas› olanlarda ise baz›
klinik özellikler mevcuttur. Örne¤in, kanl› ishal
ve hemolitik üremik sendroma neden olan E. coli 0157:H7 salg›n›nda araﬂt›r›c› vakalar› ﬂu ﬂekilde
tan›mlar ve üç gruba ay›r›r:
• Kesin vakalar: 3-8 Kas›m 1990 tarihleri aras›nda gastrointestinal semptomlar› baﬂlayan, hemolitik üremik sendrom geliﬂmesi veya gaita
kültüründen E.coli 0157:H7 izole edilmesi,
• Kuvvetle olas›: Belirtilen yer, zaman ve kiﬂi
özelliklerinde olup kanl› ishal olan kiﬂiler,
• Olas› vakalar: Kar›n a¤r›s› ve ishal (günde 3
veya daha fazla say›da d›ﬂk›lama), ayn› zaman
aral›¤›nda hastal›k belirtileri baﬂlayan yatan hastalar.
Böyle bir s›n›flama pek çok durumda yarar
sa¤lar. Birinci yarar›, vakalar do¤rulanmasa bile,
bir vakan›n klinik seyri izlenebilir. Laboratuvar
sonuçlar› ç›kana kadar vakalar geçici olarak olas›
ve kuvvetle olas› olarak s›n›fland›r›l›r. Buna alternatif olarak hastan›n doktoru, laboratuvar testinin pahal› olmas›, örnek toplaman›n güçlü¤ü
veya gereksizli¤i nedeniyle vakalar olas› ve kuvvetle olas› diye s›n›fland›r›labilir. Örne¤in bir
psödomonas salg›n›nda, klinik tablo tipiktir.
Araﬂt›r›c› sadece birkaç vakaya laboratuvar testi
yapt›rarak kesinli¤e kavuﬂturabilir. Sonra klinik
bulgulara güvenerek geri kalan vakalar› tan›mlar.
Benzeri ﬂekilde izole bir serviste ishal salg›n›
varken, araﬂt›r›c› sadece birkaç vakadan ald›¤›
numunelerden etkeni tan›mlayabilir. E¤er birkaç
hastadan ald›¤› numunedeki etken ayn›ysa, di¤er kiﬂilerin klinik bulgular›n› karﬂ›laﬂt›r›r ve
hepsinin ayn› etkenden etkilendi¤ini düﬂünebilir.
Basamak 4b: Vakalar›n Saptanmas› ve Say›lmas›
Salg›n› ya sa¤l›k çal›ﬂanlar› ya da hastane laboratuvar› çal›ﬂanlar› bildirmektedir. Ancak bu
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3

E¤er bir salg›ndan s›n›rl› bir grup etkilenirse
ve vakalar›n büyük k›sm›na, tan› konulam›yorsa
(örnek pek çok vaka hafif ﬂiddette veya asemptomatik olabilir) tüm yatan hastalar› kapsayan
bir araﬂt›rma yap›labilir. Gerçekte varolan semptomlar› ortaya ç›karacak bir anket formu haz›rlanabilir, saptanacak say›ya göre semptomsuz olgulardan laboratuvar numunesi al›nabilir.
Herhangi bir hastal›¤a iliﬂkin bir inceleme yap›l›yorsa aﬂa¤›daki bilgilerin her vakadan toplanmas› gerekmektedir:
• Tan›mlay›c› bilgiler: Yaﬂ, cinsiyet, geldi¤i yer,
meslek.
• Klinik bilgiler: Ateﬂ, pürülan ak›nt›, akci¤er
radyografisinde infiltrasyon, semptomlar›n baﬂlad›¤› zaman, semptomlar›n ﬂiddeti gibi.
• Risk faktörleri konusunda bilgiler: Yatt›¤› servis,
yatt›¤› süre, yap›lan cerrahi ve invaziv giriﬂimler,
anestezi uygulamas›, kronik hastal›¤› olmas›, kulland›¤› ilaçlar, dozlar›, kulland›¤› süre, yedi¤i g›dalar, yedi¤i miktar, gelen ziyaretçilerinin özellikleri, hediye gelip gelmemesi, d›ﬂar›dan gelen
bir g›day› yeme, bir eﬂyay› kullanma gibi.
Geleneksel olarak bilgiler yukar›da tarif edildi¤i gibi vaka bildirim formu, anket formu ve veri özet formlar›ndan sa¤lan›r. Sat›rlar halinde yaz›lan bu listeden önemli noktalar seçilir. Böyle
bir liste Tablo 2’de örnek olarak sunulmuﬂtur.
Sat›rlar halinde haz›rlanan bu listede her sütunda önemli de¤iﬂkenler vard›r. Bunlar isim, s›ra numaras›, yaﬂ, cins, vaka s›n›flamas› gibi de¤iﬂkenler olabilir. Bu listelerde her sat›r ayr› bir
vakaya aittir. Yeni vakalar tan›mland›kça listenin
sonuna eklenir. Böylece listede her vaka için
anahtar bilgiler oluﬂur, gerekti¤i zaman bu bilgiler tekrar taranabilir ve güncelleﬂtirilebilir. Bilgisayar olanaklar› olsa dahi, epidemiyologlar hala
elle haz›rlanm›ﬂ anahtar bilgileri içeren bu listeleri haz›rlarlar ve bilgisayarlar› daha kar›ﬂ›k analizler ve çapraz tablolar için kullan›rlar.
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Tablo 2. Bir Hepatit A Salg›n› ‹ncelemek ‹çin Haz›rlanan Liste Örne¤i (12).
VAKA ‹S‹M
NO

B‹L.
TAR.

BAﬁ.
TAR.

TANI
Klinik

LAB

Semptom ve Bulgular
B

I

V

A

KI

S

YAﬁ C‹NS

HA
IgM

Di¤er

1

JG

12/10

6/10

Hep. A

+

+

+

+

+

+

+

SGOT

37

E

2

BC

12/10

5/10

Hep. A

+

-

+

+

+

+

+

ALT

62

K

3

HP

13/10

4/10

Hep. A

+

-

+

+

+

S

+

SGOT

30

K

4

MC

15/10

4/10

Hep. A

-

-

+

+

?

-

+

HbAg

17

K

5

NG

15/10

9/10

?

-

-

+

-

+

+

?

?

32

K

6

RD

15/10

8/10

Hep. A

+

+

+

+

+

+

+

38

E

7

KR

16/10

13/10

Hep. A

+

-

-

-

-

-

-

43

E

8

DM

16/10

12/10

Hep. A

-

-

+

+

+

-

+

57

E

9

PA

18/10

7/10

Hep. A

+

-

+

+

+

+

+

52

K

10

SS

11/10

11/10

r/o

+

+

+

+

-

+

+

31

E

SGOT

HbAg

Hep. A
B: Bulant›

‹: ‹ﬂtahs›zl›k

V: Kusma

A: Ateﬂ

Ki: Koyu idrar

Basamak 5: Tan›mlay›c› Epidemiyolojik ‹ncelemeler Yap›lmas›
Veriler toplanarak bir salg›n›n kiﬂi, yer ve zaman özellikleri saptanabilir. Çal›ﬂma yap›lan
toplulukta meydana gelen olaylar tan›mland›¤›
için, bir salg›n›n kiﬂi-yer-zaman de¤iﬂkenlerine
göre incelenmesine tan›mlay›c› epidemiyoloji
denir. Hangi verinin güvenilir olmad›¤›n› (örne¤in; baz› bilgiler al›nmam›ﬂ olabilir ya da bilinmiyor notu konulmuﬂ olabilir) veya güvenilir ve
bilgi verici oldu¤u (örne¤in; beklenmeyen bir
maruziyet vard›r) ö¤renilebilir. Zaman içindeki
seyri, co¤rafik yay›l›m› ve hastal›¤›n etkiledi¤i
hasta yap›s› hakk›nda aç›klay›c› bilgi edinilebilir.
Hastal›k hakk›nda bilinenler ›ﬂ›¤›nda (kaynak,
bulaﬂma yolu, risk faktörleri, vb.) nedene yönelik hipotez geliﬂtirilir. Bundan sonra hipotezler,
analitik epidemiyolojik yöntemler kullan›larak
test edilebilir. Özetle ilk olarak tan›mlay›c› epidemiyolojik yöntemler uygulan›r ve veriler topland›kça, eldeki bilgiler tekrar düzenlenir. Bir
salg›nda h›zl› ve do¤ru yönde hareket etmek için
verideki hatalar› ve ipuçlar›n› mümkün oldu¤unca erken yakalamak gerekir.
Zaman
Hastal›¤›n baﬂlang›ç tarihine göre bir histogram çizilerek, salg›n›n seyri incelenir. Bu grafi¤e
salg›n e¤risi (epidemik e¤ri) denir. Bu e¤ri salg›122

S: Sar›l›k

HA IgM: Hepatit A IgM antikor testi

n›n boyutu ve zaman içindeki de¤iﬂimi hakk›nda
göze hitap edecek ﬂekilde bilgi verir. ﬁekil 1 tipik bir epidemik e¤riyi göstermektedir. Bu görüntü herkes taraf›ndan kolayca anlaﬂ›labilir.
Salg›n e¤risi salg›n hakk›nda önemli bilgiler
verir. Birincisi, salg›n›n seyrine göre o anda hangi dönemde olundu¤u ve gelecekte neler olabilece¤i tahmin edilebilir. ‹kinci olarak; e¤er salg›na neden olan hastal›k saptanm›ﬂ ve inkübasyon
periyodu biliniyorsa, hasta olanlar›n ﬂüpheli etkenle ne zaman karﬂ›laﬂt›klar› saptanabilir ve haz›rlanan epidemiyolojik anket formu ile o zaman
periyoduna yönelinir. Son olarak da, hastal›¤›n
temasla m› yoksa tek kaynakl› m› oldu¤u konusunda bir fikir edinilebilir.
Bir salg›n e¤risi nas›l çizilir?: Önce her vaka için
hastal›¤›n baﬂlad›¤› günü bilmek gerekir. Pek çok
hastal›k için hastal›¤›n baﬂlad›¤› günü bilmek yeterlidir. ‹nkübasyon periyodu k›sa ise e¤ri hastal›¤›n baﬂlad›¤› saate göre de düzenlenebilir.
Daha sonra X ekseninde uygun bir zaman birimi seçilir. Bunun için hastal›¤›n inkübasyon periyodu temel al›n›r. Zaman birimi olarak inkübasyon periyodunun sekizde biri ile üçte biri aras›nda bir süre seçilir. Kabaca inkübasyon periyodunun dörtte biri zaman birimi olarak kullan›l›r. Örne¤in; Clostridium perfirgens ile meydana gelmiﬂ bir
bir g›da zehirlenmesi (inkübasyon periyodu 10Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3
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12 saattir) için X ekseninde 2-3 saatlik birimler
kullan›l›r. Ancak salg›n e¤risi çizimi genellikle
hastal›¤›n kesin tan›s›n›n bilinmedi¤i dönemde
çizilir. Bu durumda ise X ekseninde çeﬂitli birimler kullan›larak pek çok histogram çizilir ve bunlardan hangisinin olay› en iyi gösterdi¤i seçilmeye çal›ﬂ›l›r. Son olarak salg›n öncesi periyod, grafikte gösterilerek, o dönemdeki mevcut veya
beklenen vaka say›s› belirtilebilir.
Salg›n e¤risinin dik bir ﬂekilde yükselmesi ve
daha yavaﬂ ﬂekilde düﬂmesi salg›n›n tek kaynakl› oldu¤unu gösterir. Gerçekte çok k›sa sürede
ani artan vaka say›lar›nda genellikle tek bir ortak
kaynak sözkonusudur.
Tek kaynakl› salg›nlarda, bütün vakalar tek
inkübasyon periyodu içinde oluﬂur. E¤er etkene
maruziyet süresi uzarsa, buna sürekli maruziyet
olan tek (nokta) kaynakl› salg›n denir.
Böyle durumlarda e¤ride dik bir yükselme
yerine bir plato vard›r. Aral›kl› olarak tek kaynaktan salg›n oluﬂuyorsa, düzensiz olarak sivri noktalar vard›r. Bu aral›kl› etkilenme, maruziyet zaman›n› ve maruz kalan kiﬂi say›s›n› gösterir. Kiﬂiden kiﬂiye bulaﬂan salg›nlarda her bir inkübasyon periyodu eklendikçe daha yüksek pikler inkübasyon süresi aral›klar›yla gözlenir. Ancak gerçekte bu klasik görüntü ile çok az karﬂ›laﬂ›l›r.

Bir salg›n durumunda, zaman olarak salg›n›n
neresinde olundu¤una karar verilmelidir. ﬁekil2’ye bakt›¤›m›zda, farzedelim ki salg›n döneminde 24 Kas›m günündeyiz. Bu nokta A ile gösterilmiﬂtir. Bu noktada salg›ndaki vaka say›s›n›n hala
artmakta oldu¤u düﬂünülür. B ile iﬂaretli günde
ise (6 Aral›k) tekrar bak›l›rsa, 24 Kas›m'dan hemen sonra yükselme oldu¤u ve bunu izleyen
günlerde vakalarda azalma oldu¤u farkedilebilir.
Ancak bir süre sonra birkaç vaka daha oldu¤u görülecektir (20-24 Aral›k).
E¤riden ayr› kalan vakalar da salg›n›n seyri
kadar salg›n hakk›nda bilgi vericidir. Erken görülen vaka, bir önceki ile ilgili olmayan vakay›, salg›n›n kayna¤›n› veya pek çok vakadan daha önce
etkene maruz kalan gösterebilir.
Benzeri ﬂekilde; sonradan görülen vakalar
ise, olayla ilgisiz vakalar›, uzun inkübasyon süresi gösteren vakalar›, ikincil (sekonder) vakalar›
veya herkesten sonra etkene maruz kalan kiﬂileri gösterebilir. Bazen, bu vakalar yanl›ﬂ kodlanm›ﬂ veya hatal› verileri gösterebilir. Salg›ndan
önceki ve sonraki görülen vakalar›n dikkatlice incelenmesi gerekir. Çünkü bunlar salg›n›n bir parças›ysa, bu kiﬂilerin etkene al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›ndaki
maruziyetleri bizi kayna¤a ulaﬂt›rabilir.

10
8
6

B Noktas›

Düﬂünülen ‹ndeks Vaka

12

VAKA SAYISI

A Noktas›

14

Vaka
Yiyecek Haz›rlayan
‹kincil Vaka

4
2
0
31

6

12

18

KASIM

24

30

6

12

18

24

ARALIK

VAKALARIN BAﬁLANGIÇ ZAMANI

ﬁekil 1. X Ekseninde Farkl› Birimlere Göre Salg›n E¤risi, Hastal›¤›n Baﬂlang›ç Zaman›na Göre Hepatit A
Vakalar›n›n Da¤›l›m›, Fayetville, Arkansas, Kas›m-Aral›k 1978
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‹nkübasyon periyodu bilinen bir hastal›¤›n
yapt›¤› tek kaynakl› salg›nlarda, salg›n e¤risi maruziyet zaman›n›n saptanmas›nda kullan›labilir.
Salg›n kayna¤›n›n saptanmas›na yönelik sorular›n sorulmas›nda bu e¤ri çok büyük önem taﬂ›r.
Bir salg›n e¤risinde maruziyet zaman›n› saptamak için ﬂu yol izlenir:
1. Hastal›¤›n ortalama inkübasyon süresi bulunur. Bu bilgi her hastal›k için bulaﬂ›c› hastal›klar kitaplar›nda bulunabilir.
2. Salg›n›n en yüksek noktas› veya median
(ortanca) vaka bulunur. Bu tarihe bakarak X ekseninden ortalama inkübasyon süresi kadar geriye say›l›r ve o tarih kaydedilir.
3. Salg›n›n ilk vakas›ndan minimum inkübasyon süresi kadar geriye say›l›r. Bu tarih de kaydedilmelidir.
‹deal olarak her iki tarih de birbirine yak›nd›r
ve olas› maruziyet süresini gösterir. Bu teknik
kesin de¤ildir. Bununla beraber etkene maruz
kal›nd›¤› tarihte her iki yönde de %10-20'lik oynamalar olabilir. Kayna¤› araﬂt›r›rken, maruziyete ait bilgi biraz daha geniﬂ bir zaman dilimi için
sorulmal›d›r.
Örnek olarak ﬁekil 2'de bir hepatit A salg›n›
gösterilmiﬂtir. Hepatit A'n›n inkübasyon süresi
15-50 gündür. Ortalama inkübasyon periyodu 2830 gündür. Salg›n e¤risi bir nokta kaynakl› salg›n

16

ile uyumlu mudur? Toplam 48 vaka bir inkübasyon süresi içinde mi görülmüﬂtür?
Bu salg›n e¤risi tek kaynakl› salg›n ile uyumludur. Çünkü son vaka 35 günde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki saptamalar› yaparak, etkene maruziyet zaman›n› saptamak için salg›n e¤risinden yararlan›labilir.
1. Salg›n›n en yüksek noktas›, 4 günlük birim
aral›klar ile incelendi¤inde, 28 Ekim'dir. K›rksekiz vakan›n ortancas› 24 ile 25. vaka aras›ndad›r.
Bu vakalar›n ikisi de ayn› 4 günlük sürededir.
2. Salg›na ait ortanca ve salg›n e¤risinin en
yüksek noktas› Ekim ay›n›n son 4 gününe rastlamaktad›r. Ortalama inkübasyon süresi bir ay kabul edilirse, etkene muhtemel maruziyet Eylül
ay›n›n son günlerine denk gelmektedir.
3. ‹lk vaka 20 Ekim'de ç›km›ﬂt›r. Onbeﬂ gün
geriye gidilirse, 5 Ekim tarihi bulunur.
Bu sonuçlara göre muhtemel maruziyet Eylül
sonu Ekim baﬂ› aras›ndad›r.
Yer
Bir salg›n›n yer de¤iﬂkenine göre incelenmesi ile etiyoloji konusunda ipuçlar› verebilecek
kümeler veya paternler hakk›nda da bilgi sa¤lanabilir. Nokta (spot) haritalar basit olup hastalar›n yatt›klar› yer, yaﬂad›klar› veya etkenle karﬂ›laﬂm›ﬂ olabilecekleri yer konusunda göze hitap
ederek fikir verebilirler.

Ortalama ‹nkübasyon
Süresi

14

Salg›n›n Tepe Noktas›

Ö¤retmen

12
VAKA SAYISI

Ö¤renci

Ig G Uygulamas›

10
8
Minimum
‹nkübasyon
Süresi

6
4
2
0
26 30

4

EYLÜL

8 12 16 20 24 28 1 5
EK‹M

9

13 17 21 25
KASIM

VAKALARIN BAﬁLANGIÇ TAR‹H‹

ﬁekil 2. Colbert Country, Alabama’daki Hepatit A Vakalar› Ekim-Kas›m 1972 (10)

124

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3

Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Salg›n ‹ncelemesi

Bir hastanenin, bak›mevinin ve benzeri kurumlar›n nokta haritas›ndaki görünümlerinde vakalar›n kümeleﬂmesi, tek kaynakl› veya kiﬂiden
kiﬂiye bulaﬂma sonucu bir salg›n oldu¤u hakk›nda fikir vermektedir. Vakalar›n bulunduklar› yerler oda, yemek salonu gibi olmay›p da¤›n›k bulunursa bu da bir araçla veya ortak bir kaynaktan
yay›ld›¤›n› göstermektedir.
Nokta haritalar hastalar›n yataklar›na göre yap›laca¤› gibi, bazen müdahale yap›lan alana göre de yap›l›r. Binalardaki hava ak›mlar› ile iliﬂkili
hastal›klar›n saptanmas› için nokta haritan›n
özellikle yap›lmas› gerekir. Cerrahi infeksiyonlara ait bir salg›nda nokta haritalar kullan›labilir.
Kiﬂi
Salg›n›n kiﬂi özelliklerine göre incelenmesi
toplumda kimlerin risk alt›nda oldu¤unu gösterebilecektir. Genellikle toplumun özellikleri konakç›n›n özelliklerine göre (yaﬂ, cins, ›rk, sa¤l›k
durumu) veya çeﬂitli etkenlerle maruziyetlerine
göre (izleyen hekimler, personel, invaziv giriﬂimler, mesleki maruziyetler, ilaç, sigara, içki kullan›m›, vb.) s›n›fland›r›l›r. Konakç›n›n özellikleri ve
maruziyet özellikleri ile kimlerin duyarl› oldu¤u
ve kimlerin hastal›kla karﬂ›laﬂma olas›l›¤› oldu¤u
belirlenmektedir.
Basamak 6: Hipotez Geliﬂtirme
Genellikle salg›n ﬂüphesi olunca çeﬂitli hipotezler geliﬂtirilmektedir. Ancak bir salg›n incelemesinde baz› hastalar ve servis personeli ile konuﬂup, salg›n›n yer, zaman ve kiﬂiye ait özellikleri belirlendikten sonra geliﬂtirilen hipotezler daha belirgin ve odakland›klar› noktalar daha geçerli olmaktad›r. Hipotez; kaynak, bulaﬂma yolu
ve etkene maruziyete yönelik ve test edilebilir
olmal›d›r. Çünkü bir salg›n incelemesinde bir
sonraki basamakta bu hipotezin do¤rulu¤u test
edilecektir.
Hipotez çok çeﬂitli yollarla geliﬂtirilebilir. Önce hastal›k hakk›nda ne kadar bilgi sahibi olundu¤u dikkate al›nmal›d›r. Etkenin rezervuar› neresidir? Nas›l bulaﬂabilir? Hangi araçlar bulaﬂmada etkili olmuﬂtur? Risk faktörü olarak neler
bilinmektedir? Di¤er bir deyiﬂle hipotez kurabilmek için hastal›k hakk›nda genel bilgilere sahip
olunmal›d›r.
Tan›mlay›c› epidemiyolojik bulgulara dayanarak hipotezler geliﬂtirilir. E¤er salg›n e¤risi k›sa bir maruziyet zaman› gösterirse, o zaman dili-
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minde ne gibi olaylar olmuﬂtur? Neden baz› hasta gruplar›nda yaﬂ, cins ve kiﬂiye ait özellikler di¤er hastalara göre daha yüksek risk oluﬂturmaktad›r? Verilerle ilgili bu tip sorular›n yan›tlar›n›n
uygun analitik tekniklerle test edilece¤i hipotezler kurulmal›d›r.
Basamak 7: Hipotezin De¤erlendirilmesi
Salg›n› aç›klayabilecek hipotezi kurduktan
sonra, bu hipotezin do¤rulu¤unun de¤erlendirilmesi gerekir. Salg›n incelemesinde hipotez aﬂa¤›daki iki yoldan birisiyle de¤erlendirilebilir:
1. Saptanan do¤rularla hipotez karﬂ›laﬂt›r›labilir,
2. ‹liﬂkilerin niceli¤ini ortaya koyarak, ﬂans
faktörünün etkisini saptayabilmek için analitik
epidemiyolojik yöntemler kullan›labilir.
Klinik, laboratuvar, çevresel ve epidemiyolojik bilgilerin tümü hipotezi destekliyorsa, hipotezin test edilmesine gerek yoktur, birinci yöntem kullan›labilir.
Örne¤in; 1991 y›l›nda Massachusetts'de meydana gelen üriner infeksiyon salg›n›nda bütün
vakalar›n idrar sondas› tak›ld›ktan sonra idrar yolu infeksiyonu geliﬂmesinin nedeni incelenmiﬂtir. Sonda tak›lmadan önce kullan›lan dezenfektanda bulunan E.coli ile idrar sondas› tak›lanlarda
üriner infeksiyon geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Salg›n›
inceleyen araﬂt›rmac› dezenfeksiyonun bulundu¤u kab›n kaynak, üretral bölgeyi silmek için
kullan›lan pamukla al›nan solüsyonun da bulaﬂma arac› oldu¤una dair hipotez kurmuﬂtur. Yap›lan incelemede üriner infeksiyona neden olan
mikroorganizma ile kapta bulunan mikroorganizman›n ayn› oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu durumda hipotezi s›namak için hiçbir analitik yöntem kullanmaya gerek kalmam›ﬂt›r (10).
Pek çok durumda ﬂartlar bu kadar kolay anlaﬂ›labilir olmayabilir. Bu durumlarda, hipotezin
test edilmesi için analitik epidemiyolojik yöntemler kullan›lmas› gerekir. Analitik epidemiyolojinin en önemli özelli¤i gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r. Karﬂ›laﬂt›rma sayesinde hasta olma ile
etkenle karﬂ›laﬂma aras›ndaki iliﬂki niceliksel
olarak ortaya konulabilir. Böylece nedensel iliﬂki hakk›nda kurulan hipotez test edilebilir. Sadece vaka serilerinin dikkatli analizi yeterli de¤ildir, bu tip çal›ﬂmalarda kontrol grubu kullan›lmas› ﬂartt›r. Kontrol grubu iki tür araﬂt›rmada
kullan›l›r: Kohort ve vaka-kontrol çal›ﬂmas›.
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Kohort Çal›ﬂmalar›
Kohort çal›ﬂmalar› risk alt›ndaki nüfusunun
özellikleri iyi bilinen, küçük bölgelerde kullan›lacak en iyi tekniktir. Örne¤in, bir evlenme törenine kat›lan kiﬂiler aras›nda gastroenterit salg›n›
olursa ve dü¤üne kat›lanlar›n tam listesi varsa,
kohort çal›ﬂmas› yap›labilir.
Bu durumda, her bir kat›lanla temas kurulacak ve her birine bir dizi soru sorulacakt›r. "Vaka
tan›m›na" göre kat›lanlar›n hasta olup olmad›klar› saptanacakt›r. Bu esnada törene kat›lanlar›n
neler yiyip-içtikleri araﬂt›r›lacakt›r. Bu törende
yenen ve içilenlerin miktarlar› da sorgulanacakt›r. Her kat›landan bu bilgiler al›nd›ktan sonra
bahsedilen maddelerden yiyen ve yemeyenlerdeki atak h›zlar› hesaplanacakt›r. Genellikle 3
özelli¤e bak›lmal›d›r:
1. ﬁüpheli g›da maddesini yiyenlerde atak
h›zlar› (ﬂüpheli g›da maddesini yiyip hasta olanlar/ﬂüpheli g›da maddesini yiyenlerin tümü)
yüksektir.
2. ﬁüpheli g›da maddesini yemeyenlerde
atak h›zlar› (ﬂüpheli g›da maddesini yemeyip
hasta olanlar/ﬂüpheli g›da maddesini yemeyenlerin tümü) düﬂüktür ve atak h›zlar›n birbirine
oran› (rölatif risk) yüksektir.

3. Vakalar›n pek ço¤u ﬂüpheli g›da maddesini
yemiﬂtir, böylece salg›n bu yiyecekten kaynaklanm›ﬂ olabilir.
Atak h›zlar›n›n birbirine oran›na rölatif risk
denir. Rölatif risk yenilen g›da maddesi ile hastal›k aras›ndaki iliﬂkinin boyutunu say›sal olarak
gösteren bir ölçüdür. Ki-kare gibi iliﬂkinin istatistik yönden önemlili¤ini gösterecek testler de
kullan›labilir.
Tablo 3 New York, Oswego'da bir kilise yeme¤inden sonra ç›kan salg›n› göstermektedir. Bu
salg›n kohort yöntemi ile incelenmiﬂtir.
Bu tabloda vanilyal› dondurman›n bulaﬂt›rma
arac› oldu¤u kolayca görülmektedir. Bu tip veriler 2x2 gözlü tablolarda da gösterilebilir. Aﬂa¤›daki 2x2 gözlü tabloda vanilyal› dondurma ile ilgili tablo verilmiﬂtir (Tablo 4).
Bu tabloya göre dondurma yiyenlerin yemeyenlere göre rölatif riski 79.6/14.3 veya 5.6'd›r.
Yani vanilyal› dondurma yiyenler, yemeyenlere
göre 5.6 kez daha fazla hastalanm›ﬂt›r. Tablo
4'deki de¤erlere rölatif riskleri içeren bir kolon
daha eklenebilir.
‹statistik önemlili¤in test edilmesi: ‹statistik testlerin yap›lmas›n›n nedeni elde edilen sonuçlar›n

Tablo 3. Kilise Yeme¤indeki Yemek Çeﬂitlerine Göre Atak H›zlar›, Oswego, New York, Nisan 1940
(13).
Yiyenler

Yemeyenler

Yiyecekler

Hasta

Sa¤lam

Toplam A. H›z› (%)

Hasta

Sa¤lam

Toplam A. H›z› (%)

Et

29

17

46

63

17

12

29

59

Ispanak

26

17

43

60

20

12

32

62

Mant. Patates*

23

14

37

62

23

14

37

62

Lahana

18

10

28

64

28

19

47

60

Jel

16

7

23

70

30

22

52

58

Tatl›

21

16

37

57

25

13

38

66

Ekmek

18

9

27

57

28

20

48

58

Süt

2

2

4

50

44

27

71

62

Kahve

19

12

31

61

27

17

44

61

Su

13

11

24

54

33

18

51

65

Kek

27

13

40

67

19

16

35

54

Va.** Dondurma

43

11

54

80

3

18

21

14

Çu.** Dondurma 25

22

47

53

20

7

27

74

Meyve

2

6

64

42

27

69

61

4

* Bu g›day› yedi¤i belli olmayan 1 kiﬂi dahil edilmemiﬂtir.
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Tablo 4. Vanilyal› Dondurma Tüketimine Göre Atak H›zlar›. Oswego, New York, Nisan 1940 (13).
Vanilyal› Dondurma Yenilmesi

Hasta

Sa¤lam

Toplam

Atak H›z› (%)

Evet

43

11

54

79.6

Hay›r

3

18

21

14.3

Toplam

46

29

75

61.3

ﬂansa ba¤l› olma olas›l›¤›n› saptamakt›r. Daha
geniﬂ bilgi için, istatistik kitaplar›na baﬂvurulmal›d›r.
Vaka-Kontrol Çal›ﬂmalar›
Hastane infeksiyonu salg›nlar›nda vaka-kontrol çal›ﬂmas› yapmak daha uygun olmaktad›r. Vaka-kontrol çal›ﬂmalar›nda, hem hastalar›n hem
de o hastal›¤› olmayanlar›n etkenle karﬂ›laﬂma
durumlar› araﬂt›r›l›r. Daha sonra odds ratio hesaplanarak hastal›k ve etkenle karﬂ›laﬂma aras›nda iliﬂki olup olmad›¤› belirlenmeye çal›ﬂ›l›r. Elde edilen sonuçlar uygun istatistik yöntemlerle
test edilerek, sonucun tesadüfe ba¤l› olup olmad›¤› saptanmaya çal›ﬂ›l›r.
Bu yöntem belirli bir maruziyetin hastal›¤a
neden oldu¤unu ispatlamaz. Ancak epidemiyologlara hastal›¤›n kayna¤› ve bulaﬂmaya neden
olabilecek araçlar hakk›nda önemli bilgiler kazand›r›r ve uygun kontrol ve korunma önlemlerinin al›nmas›na yol göstericidir.
Kontrol grubunun seçimi: Vaka kontrol çal›ﬂmas›
yap›l›rken en önemli nokta uygun kontrol grubunun seçimidir. Kontrol grubu vakalar›n geldi¤i
gruptan olmal›, ancak bunlarda araﬂt›r›lan hastal›k olmamal›d›r. Yani vakalardan tek farklar› bunlarda araﬂt›r›lan hastal›¤›n olmamas›d›r. E¤er istatistik (farks›zl›k) hipotezi do¤ru ç›karsa, hastalarla kontrol grubundaki sa¤lamlar›n ayn› etkene
maruz kalma düzeyleri ayn›d›r. E¤er etkene maruziyet vaka grubunda daha yüksekse, istatistik
hipotez reddedilmiﬂ olup, araﬂt›rma (farkl›l›k) hipotezi olarak kurulan hipotez kabul edilmiﬂ olur
ve incelenen etkenle karﬂ›laﬂman›n hastal›kla
iliﬂkisi oldu¤u kabul edilir.
Uygulamada kontrol grubunun kimlerden
oluﬂaca¤› konusunda karar vermek zordur.
Kontrol olarak da aﬂa¤›daki gruplar seçilebilir:
• Hasta olmayanlardan olas›l›kl› örneklem
seçmek,
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• Baﬂka tan› konulan hastalar,
• Hastanedeki tüm vakalardan örneklem,
• Vakalar›n oda komﬂular›.
Kontrol gruplar›n›n seçiminde (oluﬂturulmas›nda) taraf tutma (bias) araﬂt›rma yapan› yanl›ﬂ
yönlendirebilir, hastal›k ve etkene maruziyet
aras›ndaki iliﬂkiyi maskeleyebilir ya da gerçekte
iliﬂkili olmayan konularda yalanc› iliﬂkiler ç›kabilir.
Kontrol grubunun büyüklü¤ünün ne olaca¤›
da önemli bir karard›r. Bu konuda örnek büyüklü¤ünü belirleme formülünden yararlan›labilir.
Pratikte en s›k baﬂvurulan yöntem vaka say›s›
fazla ise, kontrollerin say›s›n›n da buna eﬂit olarak seçilmesidir. Vaka ve kontrollerin say›s› yeterli olursa gerçek iliﬂkileri saptamak olas›l›¤› da
artar.
Bir vaka-kontrol çal›ﬂmas› yap›l›rken, vaka say›s› salg›n›n boyutu ile s›n›rl›d›r. Örne¤in bir hastanede 4 veya 5 vaka bir salg›n oluﬂturabilir. Burada ihtiyaç duyulan kontrol say›s› vaka say›s›ndan fazla olabilir. Elli veya daha fazla vakan›n
bulundu¤u salg›nlarda bir vakaya bir kontrol yeterlidir. Küçük salg›nlarda ise bir vakaya 2-4
kontrol gerekebilir. Bir vakaya 4'den fazla kontrol seçilmesinin harcanacak çabaya de¤er olup
olmad›¤› düﬂünülebilir.
ÖRNEK: Kaliforniya'da bir hastanede sa¤l›k
personelince Haziran 1989-Mart 1990 tarihleri
aras›nda 20 hepatit B vakas› oldu¤u dikkati çekti. Haziran 1988-Mart 1989 tarihleri aras›nda ise
toplam 4 hepatit B vakas› vard›. Bu, beklenenden daha yüksek bir de¤erdi. Yap›lan salg›n incelemesi sonucu tan›mlay›c› epidemiyoloji bulgular› ﬂu ﬂekilde belirlendi:
1. Tüm hastalar hepatit B tan›s› konulmadan
6 ay önce ayn› serviste yatm›ﬂlard›r.
2. Onsekiz vakada diabetes mellitus vard›r.
3. Vakalarda kapiller kan örnekleri al›narak
kan ﬂekerlerine bak›lm›ﬂt›r.
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4. 15 Mart 1989 tarihinde yatan bir vaka hepatit B taﬂ›y›c›s›d›r.
Kaynak (indeks) vaka saptanmakla beraber
bulaﬂma yolunun ortaya ç›kar›lmas› için bir inceleme baﬂlat›lm›ﬂt›r. 15 Mart-31 Aral›k 1989 tarihleri aras›nda yatan diabetli vakalar al›nm›ﬂ, ancak diabeti olmayanlar kontrol vakalar›n› oluﬂturmuﬂtur. Hepatit B'ye karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k geliﬂtiren
kiﬂiler ise inceleme kapsam›na al›nmam›ﬂt›r. Diabetliler aras›nda parmak ucundan kan alma s›kl›¤› ortalamas›, insülin injeksiyonu uygulama say›s›n›n ortalamas›, hastanede kal›nan gün say›s›n›n ortalamas› kontrollere göre daha yüksek ç›km›ﬂt›r. Hemﬂirelerle yap›lan görüﬂmede düzenli
olarak lanset de¤iﬂtirdikleri halde bazen lanseti
temizledikten sonra da kulland›klar› belirlenmiﬂtir. Mikrobiyolojik incelemede ise, 11 y›ld›r
amyotrofik lateral sklerozu olan indeks vakadan
nadir görülen HBs subgroup ayw3 izole edilmiﬂ
olup kiﬂinin risk faktörü saptanamam›ﬂt›r. Ayn›
etkene di¤er vakalarda da rastlanm›ﬂt›r (14).
Ki-kare tablosuna bakarsak bulunan 42.61
de¤eri P'nin 0.01 de¤erinden daha düﬂük bir P
de¤erine denk gelmektedir. Bu durumda istatistiki (farks›zl›k) hipotezi reddedilir, farkl›l›k hipotezi kabul edilir.
Tablo 5’de diabet hastalar›ndan hepatit B
olanlarda parmaktan kan al›nmas› hepatit B ol-

mayan kiﬂilerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve hepatit B olanlarda parmaktan kan al›nmas› hepatit B olmayanlara göre istatistiksel olarak önemli bulunmuﬂtur.
Atak h›zlar›, rölatif risk hesaplanamamakla
birlikte, gösterge olarak odds ratiolar hesaplanabilir. Nadir görülen hastal›klarda odds ratio rölatif riske yaklaﬂ›k olarak eﬂit kabul edilebilir.
Odds ratio: a.d / b.c olarak hesaplan›r. Buna göre Tablo 5’deki de¤erleri yerlerine koyarsak
odds ratio 55x20 / 4x5 = 55 bulunur. Buna göre,
diabet hastas› olup hepatit B ile infekte olanlardan infekte olmayan gruba göre parmak ucundan kan al›nma riski 55 kez daha fazla bulunmuﬂtur (15).
Basamak 8: Hipotezin Gözden Geçirilmesi
ve Ek Çal›ﬂmalar Yap›lmas›
Analitik epidemiyolojik yöntemlerle bazen
önemli bir sonuca ulaﬂ›lamayabilir. Baﬂlang›çta
iyi bir hipotez kurulamazsa sonuca ulaﬂ›lmas›
gerçekten güçtür. E¤er hastalarla görüﬂerek, servis çal›ﬂanlar› ile eldeki bilgileri de¤erlendirerek, tan›mlay›c› epidemiyolojik incelemelerle iyi
bir hipotez kurulamaz ise bunlar› test etmek
üzere yap›lacak analitik çal›ﬂmalar vakit kayb›ndan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Analitik epidemiyolojiden sonuç al›namaz
ise, hipotezin gözden geçirilmesi gerekir. Böyle

Tablo 5. Vakalar›n›n Diabetes Mellitus Hastal›¤› Olanlarda Parmaktan Kan Al›nan ve Al›nmayanlarda
Hepatit B ‹nfeksiyonlar›n›n Da¤›l›m› - Kaliforniya 1990 (14).
Parmaktan Kan Al›nd› m›?

Hepatit B (+)

Hepatit B (-)

Toplam

Evet

55

4

59

Hay›r

5

20

25

60

24

84

Toplam

• Bu tabloya Ki-kare testi uygulan›rsa
T[Iad-bcI - (T/2)]2
Ki-kare =
V1xV2xH1xH2

•Yukar›daki tabloya A için bu say›lar yerine konulursa;
84[I 55x20-4x5I - (84/2)]2
Ki-kare =
60x24x59x25

•Ki-kare = 42.61 olarak bulunur.
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durumlarda bir toplant› yap›lmal›, hastalar›n
özellikleri tekrar araﬂt›r›lmal›d›r.
Salmonella muenchen'in Ohio eyaletinde neden
oldu¤u bir salg›nda kurulan hipotezin tekrar gözden geçirilmesinin ne kadar yararl› bir yaklaﬂ›m
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu salg›nda ilk olarak bir
vaka kontrol çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada
bir salg›na neden olacak mant›kl› bir kaynak bulunamam›ﬂt›r. Bu salg›ndaki ilginç bir nokta, hastalar›n tümünün, kontrollerin ise %41'inin 15-35
yaﬂ grubunda olmas›d›r. Araﬂt›r›c› bu yaﬂ grubundakilerin maruz kalaca¤› bulaﬂma yollar›n›
araﬂt›rm›ﬂ, bunlara ilaç al›ﬂkanl›klar› olup olmad›¤› sorulmuﬂtur. Ba¤›ml›l›k yaratan ilaç kullananlarda ikinci bir vaka kontrol çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›r›c› marihuana'n›n bulaﬂma arac› oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve hasta olan kullan›c›lardan
temin edilen marihuana örneklerinde laboratuvarda çok miktarda S. muenchen izole edilmiﬂtir
(16).
Analitik bir çal›ﬂma ile etkene maruziyet ve
hastal›k aras›nda bir iliﬂki ç›ksa dahi, hipotezin
geliﬂtirilmesi gerekir. Bazen etkenle karﬂ›laﬂma
konusunda daha spesifik bilgiler gerekebilir. Örne¤in yukar›da belirtilen hepatit B salg›n›nda,
diabetli hastalara nas›l bulaﬂm›ﬂt›r? Araﬂt›r›c› vaka ve kontrollerde; ne s›kl›kla kan al›nd›¤›, ne
s›kl›kla insülin yap›ld›¤›, ne kadar süre hastanede yatt›klar›n› araﬂt›rm›ﬂt›r. Bu epidemiyolojik
veriler kullan›larak bulaﬂman›n, zaman zaman
tekrar kullan›ld›¤› saptanan lansetlerden meydana geldi¤ini ortaya koymuﬂtur. Böyle bir iliﬂki
laboratuvarca da teyid edilmiﬂ olup hepatit B’ye
neden olan etkenin bir türü izole edilmiﬂtir.
Daha özel hipotezleri test etmek için özel
kontrol gruplar› seçilmesi gerekir. Özellikle hastanelerde meydana gelen salg›nlarda ço¤u kez
araﬂt›r›c› ilk çal›ﬂmalar›n› dar bir alana odakland›r›r. Daha sonra ikinci aﬂamada analitik bir çal›ﬂma ile birbirleriyle eﬂleﬂtirilmiﬂ hasta ve kontrol gruplar› seçilerek bunlar›n ﬂüpheli etkenle
karﬂ›laﬂma ve bulaﬂma arac› tan›mlanmaya çal›ﬂ›l›r.
Bir salg›n oldu¤unda, durum al›ﬂ›lm›ﬂ veya
al›ﬂ›lmam›ﬂ olsa dahi, hastal›¤a ait hangi sorular›n cevapland›r›lamad›¤› ve bu sorulara yan›t verecek hangi çal›ﬂmalar›n yap›labilece¤i gözönüne al›nmal›d›r. Bu durumda hastal›k, bulaﬂma
yolu, etkenin özellikleri, konakç›n›n özellikleri
hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olunur.
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Laboratuvar ve Çevreye Yönelik Çal›ﬂmalar
Bir salg›nda epidemiyolojik incelemeler araçlar›n belirlenmesi ve yönlendirilmesini sa¤larken, laboratuvar bulgular› da bu çal›ﬂmalar› güçlendirir.
Çevreye yönelik çal›ﬂmalar da ayr› bir önem
taﬂ›maktad›r. Salg›n›n oldu¤unun aç›klanmas›nda çevreye iliﬂkin incelemeler çok yard›mc› olmaktad›r. Çevreye iliﬂkin inceleme; sürdürülen
çevre sürveyans çal›ﬂmalar›ndan elde edilen
bulgulara göre salg›na neden olan hastal›k için
risk olarak ortaya konululabilecek yerler, aletler
ve alanlardan mikrobiyolojik inceleme için numune al›nmal›d›r. Bu konuda hastanedeki mikrobiyoloji laboratuvar› uzmanlar› ile sürveyans
grubuna dan›ﬂ›lmas› gerekmektedir (17).
Basamak 9: Kontrol ve Koruma
Pek çok salg›nda esas amaç, etkili kontrol ve
koruma önlemleri al›nmas›d›r. Bu önlemlerin
olabildi¤ince çabuk ve erken aﬂamalarda al›nmas› gerekir. E¤er salg›n›n kayna¤› biliniyorsa,
gereken önlemler hemen al›nmal›d›r. Genelde,
kontrol önlemleri infeksiyon zinciri ile ilgilidir.
Bu nedenle al›nacak önlemler spesifik etken,
kaynak veya rezervuara yöneliktir.
Bir di¤er durum ise bulaﬂma yolunun ortadan
kald›r›lmas›d›r. Bir yaﬂl› bak›mevinde süreklilik
gösteren bir hastal›k varsa, bak›mevinde kalanlardan infekte olanlar›n, hastal›¤› di¤er kiﬂilere
bulaﬂt›rmalar›n› önlemek için baﬂka bir yere nakledilip di¤er gruptan ayr›lmas› gerekebilir.
Bazen de duyarl› olan kiﬂilere do¤rudan yönelik kontrol önlemleri al›nabilir. K›zam›kç›¤a
karﬂ› ba¤›ﬂ›klama ve meningokoksik infeksiyonlarda kemoprofilaksisi uygulanmas› buna örnek
olarak verilebilir.
Basamak 10: Bulgular›n ve Sonuçlar›n Duyurulmas›
Salg›n incelemesindeki son görev ise salg›nda elde edilen bulgular›n duyurulmas›d›r. Salg›nda haz›rlanan yaz›l› rapor bilimsel bir formatta olmal›d›r. Rapor giriﬂ, genel bilgiler, yöntem,
sonuçlar, tart›ﬂma ve öneriler bölümlerinden
oluﬂmal›d›r. Resmi olarak sunulan bu öneriler
baz› iﬂlerin yap›labilmesi için ayr›nt›l› bir plan gibi düﬂünülmelidir.
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