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astane kaynakl› paraziter infeksiyonlar›n görülme s›kl›¤› bakteriyel, viral ve fungal etkenlere göre azd›r. Çeﬂitli nedenlerle primer defans sistemleri bozulmuﬂ, immün sistemleri bask›lanm›ﬂ hastalarda baz› paraziter etkenlerin nozokomiyal infeksiyon nedeni olabilecekleri gösterilmiﬂtir (Tablo 1). Hastanelerde, asemptomatik taﬂ›y›c›lardan di¤er hastalara ya da personele
geçiﬂ, düﬂük hijyen koﬂullar›nda olabilmektedir
(1,2). Baz› paraziter etkenler, hem normal hem
de immündüﬂkün hastalarda önemli morbidite,
hatta mortalite nedeni olabilmektedir.
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Hastane kaynakl› paraziter infeksiyonlar›n tan›mlanmas›nda önemli bir sorun, inkübasyon süresi nedeniyle klinik hastal›¤›n hastanede yat›ﬂ
süresi içinde ortaya ç›kmamas›d›r. Bu nokta,
özellikle paraziter infeksiyonlar›n endemik oldu¤u bölgelerde önemli bir sorundur. Tropikal bölge hastanelerinde bir di¤er önemli problem,
hastane kaynakl› paraziter infeksiyonlarla ekzojen infeksiyon ya da latent infeksiyonun reaktivasyonunun ayr›m›n›n yap›lamamas›d›r (3).
‹mmündüﬂkün hastalarda rastlan›lan hastane
infeksiyon etkenleri, f›rsatç› paraziter etkenler-
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dir. Toxoplasma gondii, Cryptosporidium, Isospora belli
ve Microsporidium gibi etkenler bu grupta say›labilir. Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Plasmodium’lar, Strongyloides stercoralis hastane kaynakl› infeksiyonlarda rastlanabilen f›rsatç› olmayan paraziter etkenlerdir (1).
HIV infeksiyonu gibi selüler immünitenin
bask›land›¤› kiﬂilerde görülen f›rsatç› paraziter
infeksiyonlar, normal konakta görülen al›ﬂ›lm›ﬂ
infeksiyonlardan farkl›d›r. Aklorhidri, hipogamaglobülinemi, malnütrisyon gibi durumlar paraziter infeksiyonun seyrini ve ciddiyetini de etkiler. Protein-enerji malnütrisyonu olanlarda T
helper hücrelerin %50’nin alt›nda azald›¤›, supresör T hücrelerinin de belirgin oranda azald›¤›
gösterilmiﬂtir (1).
F›rsatç› paraziter etkenlerin ço¤u, normal kiﬂilerde asemptomatik veya kendi kendini s›n›rlayabilen infeksiyonlar oluﬂturur.
TOKSOPLAZMOZ‹S
Toxoplasma gondii, AIDS hastalar› ilk s›rada olmak üzere immündüﬂkün hastalarda önemli patojenlerden biridir. Bu hastalarda lokalize ya da
dissemine toksoplazmozis görülebilmekte, santral sinir sistemi, pulmoner ya da oküler tutuluma
rastlan›labilmektedir (4).
‹mmündüﬂkün gebelerde konjenital toksoplazmozis, normal gebelerden çok fazla farkl›l›k
göstermemektedir. Düﬂük, ölü do¤um, erken do¤um gibi sonuçlarla burada da karﬂ›laﬂ›labilir.
1996 y›l›nda Avrupa’da yap›lan bir prospektif ça-
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Tablo 1. Hastane Kaynakl› Paraziter ‹nfeksiyonlar
‹çin Risk Faktörleri.
Cerrahi
Transfüzyon
Entübasyon
Uzun süre hastanede kal›ﬂ
Kanser kemoterapisi
Kortikosteroid tedavisi
Transplantasyon
AIDS
Radyoterapi
Malnütrisyon

l›ﬂmada, HIV (+) annelerden do¤an 1058 çocuk
incelenmiﬂ ve sadece 1 tanesinde klinik toksoplazmozis tan›mlanm›ﬂt›r. Bu da maternal-fetal
geçiﬂ riskinin düﬂük oldu¤unu vurgulamaktad›r
(5).
Organ transplantasyonu yap›lan olgularda, latent toksoplasma infeksiyonunun aktive olabildi¤i, ya da seronegatif bir al›c›ya seropozitif bir
donör organ› transplante edildi¤inde toksoplazma infeksiyonunun geliﬂebildi¤i gösterilmiﬂtir
(6). ‹ngiltere’de yap›lm›ﬂ bir araﬂt›rmada transplantasyon sonras›nda %12-17 oran›nda kiﬂilerin
infekte olabildikleri; %50 oran›nda toksoplazmozis bulgular›n›n geliﬂti¤i gösterilmiﬂtir. ABD’de
yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, 290 kardiyak transplantasyon hastas›nda 10 (%3.4) olguda infeksiyon
belirlenmiﬂtir (1,7).
Kan transfüzyonu ile bulaﬂma nadirdir. Bunun nedeni, parazitemi süresinin uzun olmay›ﬂ›d›r (8,9).
Korunmada, donör kanlar›n›n rutin serolojik
incelenmesi pratik de¤ildir. Ancak transplantasyon öncesinde, donörlerde rutin serolojik araﬂt›rman›n yap›lmas› ve profilaktik olarak primetamin kullan›m› ile yarar sa¤lanmaktad›r (8).
CRYPTOSPORIDIOSIS
Cryptosporidiosis, hem sa¤l›kl› hem de immündüﬂkün konakta ishal oluﬂturan bir etkendir.
‹nsanlarda infeksiyon etkeni olarak gösterilmesi
ilk kez 1976’da olmuﬂtur. Sa¤l›kl› kiﬂilerde 5-6
günde kendili¤inden düzelen, bol sulu ishal, kar›n a¤r›s›, bulant› ve kusmayla giden gastroenterite neden olur. ‹mmündüﬂkün hastalarda daha
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ciddi, semptomlar›n 12-18 ay aras›nda sürdü¤ü
infeksiyona neden olmaktad›r (1,10).
Her iki grupta da asemptomatik fekal taﬂ›y›c›l›k olabilmektedir. Hastanelerde hasta-hasta yada hasta-personel geçiﬂi olabilmektedir. Özefagogastroduodenoskopi yap›lan asemptomatik
taﬂ›y›c›lardan, di¤er hastalara geçiﬂin olabilece¤i
gösterilmiﬂtir. Bu nedenle her endoskopik giriﬂim sonras›nda endoskoplar›n temizlenmesi ve
yüksek düzeyli dezenfeksiyon uygulanmas› gerekmektedir (10).
Bir araﬂt›rmada cryptosporidiosisi olan hastayla temas etmiﬂ 25 sa¤l›k personelinin 8’inde
Cryptosporidium antikorlar› (+) bulunmuﬂtur. Hemﬂireler, asistanlar ve t›p ö¤rencilerinde seropozitiflik daha yüksek bulunmuﬂtur (11).
Transplantasyon sonras›nda infeksiyon görülebilmektedir. Bir kemik ili¤i transplantasyon
ünitesinde 6 hastan›n 5’inde infeksiyon tan›mlanm›ﬂt›r (1).
Kontamine sular›n içilmesi, direkt ya da indirekt temas sonucu bulaﬂabilmektedir. Cryptosporidium kistleri %70 ethanol, iodoforlar, klorlu bileﬂikler ve aldehitlere dirençlidir. Yüksek konsantrasyonlar ve uzun süreli temas gerektirmektedir
(10).
Etkin bir tedavisi yoktur. Kontamine cihazlar›n do¤ru temizli¤i yay›l›m› azaltabilir (8,12).
Hastalar›n h›zla tan›mlanmalar› ve enterik önlemlerin al›nmas› korunmada esast›r.
ISOSPORIASIS
Isospora belli de crytosporidiosise benzer infeksiyon oluﬂturur. Ekstraintestinal hastal›k bulgular› da oluﬂabilir. AIDS’li hastalarda mezenterik, periaortik ve mediastinal lenf nodlar› tutulabilir. Tedavisi, cryptosporidiosise göre daha kolayd›r (1).
MICROSPORIDIOSIS
‹nsanlardaki infeksiyon AIDS epidemisi ile
birlikte tan›mlanm›ﬂt›r. ‹mmündüﬂkün konakta
geniﬂ bir infeksiyon spektrumu oluﬂturur.
Asemptomatik infeksiyondan, fatal seyre kadar
rastlanabilir.
Enterik lokalizasyon d›ﬂ›nda oküler, jeneralize infeksiyon, hepatik veya biliyer sistem infeksiyonu, kas infeksiyonu oluﬂturabilir. Kronikleﬂebilen, hatta fatal seyredebilen enterit, en s›k
rastlan›lan klinik formdur. Laboratuvar hayvanlar›, insanlara bulaﬂmada rol oynayabilir.
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Özellikle selüler immün yetmezli¤i olanlarda
daha s›k görülür (1).
AM‹B‹AZ‹S
Entamoeba histolytica homoseksüel erkeklerde
ve AIDS hastalar›nda yüksek prevalans oran›
gösterir. Akut ya da kronik gastroenterit yapabilir. Hastane kaynakl› bulaﬂ tan›mlanmamaktad›r.
Ancak tek bir raporda, 30 ayl›k bir dönemde, kolon irigasyonu uygulanan 36 olguda amibiazis tan›mlanm›ﬂt›r. Kolon irigasyon makinas›nda E.
histolytica kontaminasyonu görülmüﬂtür. Bu rapor,
uygun dezenfekte edilmemiﬂ ya da steril edilmemiﬂ endoskoplarla hastal›¤›n bulaﬂabilece¤ini düﬂündürmektedir (13).
F›rsatç› amipler -Acanthamoeba ve Balantidiumgranülamatöz ensefalit, dissemine püstüler, nodüler ve ülseratif sendrom oluﬂturabilir.
Bu klinik formlar, daha çok immündüﬂkün
hastalarda görülmekle birlikte, hastanelerde çeﬂitli alet solüsyonlar›nda bu patojenlerin bulunabilece¤i, potansiyel hastane infeksiyon etkeni
olabileceklerini düﬂündürmektedir (1,4).
G‹ARD‹AZ‹S
Giardia lamblia, akut ya da kronik ishal yapabilen bir protozoondur. Görülme insidans› infantlarda yüksektir. Malabsorbsiyon ve kronik ishal
yapabilir. Tedavi edilmeyen hastalarda d›ﬂk›yla
at›l›m aylarca sürebilir. AIDS baﬂta olmak üzere
immündüﬂkün hastalarda, uzun süreli kortizon
kullan›m›nda rastlanabilen bir etkendir (10).
Bak›m evlerinde giardiazis prevalans› %29-54
aras›nda gösterilmiﬂtir. Bulaﬂmada, direkt ya da
indirekt temas önemlidir (14).
Hastane kaynakl› giardiazis bildirilmemiﬂtir.
Ancak çocuk bak›m evlerinde çocuklardan personele geçiﬂin olabilmesi, hastanelerde de bu
tür salg›nlar›n ortaya ç›kabilece¤ini düﬂündürmektedir (15).
MALARYA
Malaryan›n immün düﬂkün hastalarda daha
s›k görüldü¤ü ya da daha ciddi seyretti¤i konusunda çok az bilgi vard›r (10).
Tam kan, plazma veya trombosit transfüzyonu ile bulaﬂabilir. ‹nkübasyon süresi 1-4 hafta
olup, öyküde endemik bölgeye seyahat olmad›¤› için tan› gecikebilir. Renal transplantasyon,
kontamine kesici-delici aletlerle temas, hastane
kaynakl› malaryada geçiﬂ yollar› aras›ndad›r. Bu
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tür bulaﬂlar, infeksiyonun s›k görüldü¤ü tropikal
bölgelerde daha fazlad›r (8).
Donör kanlar›n›n direkt yayma preparat ile
araﬂt›r›lmas› pratik de¤ildir. IFA veya IHA duyarl›l›¤› yüksek, ancak pahal› yöntemler olup, erken
parazitemide seronegatif sonuç al›nmas› dezavantajd›r. PCR ile sirkülatuar antijen ya da nükleik asitlerin gösterilmesi en yararl› yöntemler olarak gösterilmiﬂtir (10).
ARTROPOD HASTALIKLARI
‹mmündüﬂkün hastalarda scabies ve pediculosis gibi artropod hastal›klar›n›n s›k görüldü¤ü,
hastanelerde hastalar aras›nda h›zla yay›ld›¤›
gösterilmiﬂtir (1).
STRONGYLOIDIASIS
‹mmündüﬂkün konakta infeksiyon oluﬂturan
tek intestinal nematoddur. AIDS, malign hastal›klar, uzun süreli kortikosteroid tedavisi ve organ transplantasyonu önemli risk faktörleridir.
‹mmündüﬂkün hastalarda sistemik strongyloidiasis, hiperinfeksiyon sendromuna neden olabilir. Bu hastalarda kronik ya da subklinik infeksiyon aylarca devam edebilir, yaﬂam› tehdit
edebilir (6).
Bir salg›nda, gaz sterilizatörün bozuk olmas›
sorumlu olarak gösterilmiﬂtir. Hastanelerde endoskoplardan kaynaklanan salg›nlar bildirilmektedir (16,17).
SONUÇ
Hastane kaynakl› paraziter infeksiyonlar konunun baﬂ›nda da belirtildi¤i gibi s›k de¤ildir.
Di¤er hastane infeksiyon etkenleri içindeki oranlar› net bilinmemektedir. Bu konuda yap›lm›ﬂ
çal›ﬂmalar oldukça s›n›rl› say›da bulunmaktad›r.
Ancak, immündüﬂkün hastalarda bu etkenlerin
de ciddi infeksiyonlar oluﬂturabilecekleri, özellikle tropikal bölgeler ile parazitozlar›n endemik
olduklar› bölgelerde hastane infeksiyonlar›na
neden olabilecekleri hat›rlanmal›d›r.
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