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ozokomiyal infeksiyonlar aras›nda, nozokomiyal sepsisler önemli bir yer tutmaktad›r.
‹nvaziv giriﬂimlerin fazla yap›ld›¤›, büyük cerrahi
giriﬂimlerin yayg›n uyguland›¤› ve geniﬂ yo¤un
bak›m üniteleri olan referans hastanelerinde
hastane infeksiyonlar› önemli bir problem olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Uygun olmayan antibiyotik kullan›m politikalar› da dirençli mikroorganizmalar›n oluﬂturdu¤u hastane infeksiyonlar›n›n
yay›lmas›na yol açmaktad›r. Nozokomiyal infeksiyonlara paralel olarak, nozokomiyal bakteriyemi ve sepsis görülme s›kl›¤› da artmaktad›r.
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Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi, bu say›y› nozokomiyal sepsislere ay›rm›ﬂt›r. Bu say›da nozokomiyal sepsisler ile ilgili tan›m, etyoloji, patogenez ve patoloji, epidemiyolojik özellikler, de¤iﬂik yazarlar taraf›ndan ele al›nacakt›r.
Nozokomiyal sepsis, nozokomiyal infeksiyonlar aras›nda en a¤›r klinik tablolardan biridir.
T›bbi teknoloji ve antimikrobiyal tedavideki geliﬂmelere ra¤men ölüm oran› hala çok yüksektir.
Bu konuda yap›lan çal›ﬂmalara göre kaba ölüm
oran› %12-80 aras›nda, ortalama %35 olarak verilmektedir (1-4). Nozokomiyal bakteriyemiler ko-

nusunda ülke çap›nda yeterli istatistiksel bilgiler vermek henüz mümkün de¤ildir. Bu konuda
ulusal çapta yap›lan çal›ﬂmalar önümüzdeki y›llarda baz› verileri ortaya koyacakt›r. Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Yo¤un Bak›m
Üniteleri’ni kapsayan, l997 y›l›na ait izlemlerde
%7.7 oran›nda nozokomiyal sepsis gözlendi. Nozokomiyal sepsislerde kaba ölüm oran› ise %43.7
olarak belirlendi.
Nozokomiyal bakteriyemiler ile ilgili en iyi
veriler Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)'nden
gelmektedir. Her y›l 35 milyon hastaneye yat›ﬂ
olmakta, 2.5 milyon hastane infeksiyonu geliﬂti¤i, bunlar›n 250000'ini de nozokomiyal bakteriyemilerin oluﬂturdu¤u belirtilmektedir, 62500
ölüm de nozokomiyal bakteriyemilere ba¤lanmaktad›r (1,2). Görüldü¤ü gibi nozokomiyal sepsis, hastalar›n hastanede kal›ﬂ sürelerini uzatmakta, ek tedavi maliyetleri getirmekte ve ölüm
oran› yüksek bir hastal›k olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
TANIMLAR (1,2,5-7)
Nozokomiyal Bakteriyemi
Hastan›n hastaneye yatt›ktan 48-72 saat sonra al›nan kan kültürlerinde klinik olarak önemli
kan kültür pozitifli¤inin olmas›d›r. Bu tan›m fungemiler için de geçerlidir.
Bakteriyemik Epizod
Bir bakteriyemi dönemi, bakteriyemik epizod olarak isimlendirilir. Bir önceki pozitif kan
kültüründen 48 saat sonra elde edilen yeni kan
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kültürü pozitifli¤i yeni bakteriyemik epizod olarak isimlendirilir.
Polimikrobiyal Bakteriyemi
Bir bakteriyemik epizodda birden fazla mikroorganizman›n izolasyonu polimikrobiyal bakteriyemi olarak isimlendirilir.
Gerçek Bakteriyemi (True Bacteremia)
Her pozitif kan kültürü, hastadan sorumlu hekim taraf›ndan gerçek infeksiyon etkeni mi, yoksa kontaminasyon mu oldu¤u de¤erlendirilmelidir. De¤erlendirmede; hastan›n hikayesi, bulgular, vücut ›s›s›, klinik seyir, kan kültürü sonuçlar›,
vücudun di¤er yerlerinden al›nan kültür sonuçlar› ve pozitif kan kültürlerinin say›s› gözönünde
bulundurulur. Hastada semptomlar veya klinik
belirtilerin olmamas›, beklenilmeyen kültür pozitifli¤i, genellikle kontaminasyon olarak de¤erlendirilmektedir. Ço¤unlukla bu yaklaﬂ›m do¤ru
olmas›na ra¤men bazen yanl›ﬂ olabilir. Örne¤in;
koagülaz negatif stafilokoklar, s›kl›kla kontaminasyon olarak de¤erlendirilmektedir. Yap›lan bir
çok çal›ﬂmada ise bu bakterilerin s›kl›kla klinik
olarak önemli bakteriyemik epizodlardan sorumlu oldu¤u gözlenmektedir. Pozitif kan kültürü, klinik olarak önemli ise bu gerçek bakteriyemi olarak isimlendirilir.
Psödobakteriyemi
Laboratuvarda pozitif bulunan kan kültürü
her zaman hastada gerçek bakteriyemiyi yans›tmaz. Kontaminasyon olarak isimlendirilen bu
durum son zamanlarda psödobakteriyemi olarak
adland›r›lmaktad›r. Baﬂka bir deyimle psödobakteriyemi hastan›n kan dolaﬂ›m› d›ﬂ›ndaki bir
yerden kaynaklanmaktad›r. Kontaminasyon oran› her laboratuvarda de¤iﬂmektedir. Baz› çal›ﬂmalarda %50'ye kadar varan kontaminasyonlar
belirtilmektedir. Birçok laboratuvarda ise kontaminasyon rapor edilmemektedir.
Primer Bakteriyemi
Pozitif kan kültürü elde edildi¤i zaman, hastada ayn› bakterinin üretildi¤i baﬂka bir anatomik yerin olmamas› hali primer bakteriyemi olarak tan›mlan›r. ‹ntravenöz veya intraarteriyel kateterlere ba¤l› geliﬂen bakteriyemiler de genellikle primer bakteriyemiler içinde de¤erlendirilir.
Sekonder Bakteriyemi
Vücudun herhangi bir anatomik yerindeki infeksiyon oda¤›ndan kaynaklanan bakteriyemi180
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lerdir. Laboratuvar olarak, infeksiyon oda¤›ndan
al›nan kültürde ve kan kültürlerinde ayn› bakterinin izole edilmesi ile tan› konur. Damar içi kateter yerinde pürülan tromboflebit olmas› veya
k›zar›kl›k, hassasiyet, pürülan ak›nt› ile karakterize lokal kateter infeksiyonlar›na ba¤l› bakteriyemiler de damar içi kateter infeksiyonuna sekonder bakteriyemiler olarak de¤erlendirilir.
Nozokomiyal Sepsis
‹nfeksiyona sistemik cevap sepsis olarak
isimlendirilmektedir. Hastalar›n hastaneye yat›ﬂlar›ndan 72 saat sonra ortaya ç›kan sepsis klinik tablosu nozokomiyal sepsis olarak adland›r›l›r. Hastalar›n hastaneye yat›ﬂ ve herhangi bir giriﬂimden 72 saat sonra ortaya ç›kan sepsis klinik
bulgular› ile nozokomiyal sepsis tan›s› konur.
Sepsis klini¤i; hafif bir sepsis bulgular›ndan,
septik ﬂok, multi organ yetmezli¤i ve ölüme kadar giden geniﬂ bir klinik tabloyu kapsamaktad›r. Sepsisin patogenezi ve klinik bulgular› ile ilgili geniﬂ aç›klamay› derginin bu say›s›nda ilgili
bölümde bulacaks›n›z. Sepsis ile ilgili tan›mlar;
Sistemik ‹nflamatuvar Cevap Sendromu
Aﬂa¤›daki iki veya daha fazla bulgunun bulunmas›. ‹nfeksiyon ve infeksiyon d›ﬂ› baz› nedenlere ba¤l› geliﬂebilir;
1.Vücut ›s›s›n›n 38ºC’nin üstünde veya
36ºC’nin alt›nda olmas›,
2. Kalp at›m h›z›n›n 90/dk olmas›,
3. Solunum h›z›n›n 20/dk üstünde olmas› veya arteriyel karbondioksit bas›nc›n›n 32
mmHg'nin alt›nda olmas›,
4. Lökosit say›s›n›n 12000/mm3 üstünde veya
4000 mm3 alt›nda olmas›, periferik yaymada
%10’un üstünde band formunun bulunmas›.
Sepsis
Sistemik inflamatuvar cevap sendromunun
infeksiyona ba¤l› oldu¤unun gösterilmesi sepsis
olarak isimlendirilir.
A¤›r Sepsis
Sepsise ba¤l› organ fonksiyon bozuklu¤u, hipoperfüzyon veya hipotansiyonun bulunmas›d›r. Hipoperfüzyon ve perfüzyon bozuklu¤u; oligüri, laktik asidoz veya mental durumda akut de¤iﬂikli¤i kapsayabilir, fakat bu bulgularla s›n›rl›
de¤ildir.
Septik ﬁok
Sepsiste, yeterli s›v› tedavisine ra¤men, hipotansiyon ile birlikte perfüzyon bozuklu¤u bulHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 4
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gular›n›n (laktik asidoz, oligüri, akut mental de¤iﬂiklik, bunlarla s›n›rl› de¤il) devam etmesidir.

4.

Multi Organ Yetmezli¤i
Bakteriyemi sonucu en az 24 saatlik bir periyotta üç veya daha fazla organda yetmezlik görülmesidir.
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