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SUMMARY
Nosocomial Infections Observed in a Reanimation Unit: Risk
Factors, Causative Agents and Antimicrobial Resistance
Seventy patients hospitalized for more than 2 days in
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Reanimation unit (RU) during 1999 were evaluated
prospectively in terms of hospital infection (HI). Abdominal and neurosurgery with multiple travma altogether
created 67.2% of the primary diseases. Thirty-eight pa-

ÖZET
Reanimasyon ünitesi (RÜ)’nde 1999 y›l›nda yürütülen
prospektif çal›ﬂmada, 2 günün üzerinde izlenen 70 hastada gözlenen hastane infeksiyonlar› (H‹) de¤erlendirildi.
Yetmiﬂ hastan›n primer hastal›klar› irdelendi¤inde; bat›n
cerrahisi, multipl travma ve beyin cerrahisi gibi a¤›r seyirli durumlar›n %67.2 oran›nda oldu¤u görüldü. Hastalardan 38’inde (%54.3) toplam 67 H‹ geliﬂti¤i, olgular›n
%56.7’sinde tek, %43.3’ünde birden fazla H‹ ata¤› geçirdi¤i belirlendi. Bu infeksiyonlar›n 26’s›n›n (%38.8) kan
dolaﬂ›m› infeksiyonu, 23’ünün (%34.3) pnömoni, 12’sinin (%17.9) üriner sistem infeksiyonu ve 6’s›n›n (%9.0)
yara infeksiyonu oldu¤u saptand›. H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda immünsüpresif ajan kullan›m›, nötropeni, önceki hospitalizasyon, önceden anti-

tients (34.3%) experienced 67 hospital infection (HI) episodes; 56.7% of the patients had one, and 43.3% had
two or more episodes of HI. Assessment of HI revealed
38.8% blood stream infection, 34.3% pneumonia,
17.9% urinary tract infection and 9% wound infection.
There was not any significant difference when two groups (with and without HI) were compared in terms of
risk factors such as immunsupressive and earlier antibiotic usage, neutropenia, hospitalization in RU for more
than 7 days, accompanying diseases and earlier hospitalization (p > 0.05). Effective microorganisms of HI in
the Reanimation unit were predominantly gram negative bacteria (71.4%) showing multiple resistance to antibiotics.
Key Words: Intensive Care Unit, Hospital Infections.

biyotik kullan›m›, RÜ’de 7 günden fazla kalma ve eﬂlik
eden hastal›klar gibi risk faktörleri varl›¤› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› düzeyde fark bulunamad› (p >
0.05). RÜ’de H‹ etkeni olan mikroorganizmalar de¤erlendirildi¤inde %71.4’ünün gram-negatif bakteriler oldu¤u ve bakterilerin antibiyotiklere yüksek oranlarda direnç gösterdi¤i görüldü.
Anahtar Kelimeler: Yo¤un Bak›m Ünitesi, Hastane ‹nfeksiyonlar›.
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G‹R‹ﬁ
Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), fizyolojik olarak
stabil olmayan hastalar›n yaﬂam fonksiyonlar›n›n
düzeltilmesine olanak tan›yan tedavi birimleridir. Bu ünitelerde izlenen hastalarda altta yatan
kritik hastal›klar, ﬂok, kanama, mekanik ventilasyon, cerrahi iﬂlemler ve invaziv giriﬂimler gibi
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nedenlerle hastane infeksiyonu (H‹) geliﬂme riski oldukça yüksektir (1-7). Hastaneye yat›r›lan
hastalar›n sadece %5-10’u bir YBÜ’de izlendi¤i
halde H‹’lerin yaklaﬂ›k %25’i bu ünitelerde görülmektedir. Çeﬂitli çal›ﬂmalar hospitalize hastalar›n %3.1-14.1’inde H‹ geliﬂti¤ini göstermektedir
(2,8,9). H‹ s›kl›¤› hastaneden hastaneye ve hatta
ayn› hastanenin çeﬂitli YBÜ’leri aras›nda önemli
farkl›l›klar gösterebilmektedir. Ülkemizde çeﬂitli
merkezlerde yap›lan çal›ﬂmalarda H‹ oranlar›n›n
%2-16.5, YBÜ infeksiyonlar›n›n tüm H‹ içindeki
oranlar›n›n ise %7-43 aras›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r (10-13). YBÜ infeksiyonlar›n›n geliﬂmesindeki en önemli risk faktörleri olarak ileri yaﬂ, altta yatan kritik hastal›k, immünsüpresif ajan kullan›m›, nötropeni, YBÜ’de 5-10 günden fazla kalma, mekanik ventilasyon yap›lmas›, H2 reseptör
blokeri kullan›m› ve eﬂlik eden hastal›klar›n varl›¤› bildirilmiﬂtir (7,14-16).
Bu prospektif çal›ﬂmada, 1999 y›l›nda reanimasyon ünitesi (RÜ)’nde 2 günün üzerinde izlenen 70 hasta, hastaya ait faktörler, altta yatan ve
eﬂlik eden hastal›klar ile infeksiyon riskini artt›rmas› muhtemel faktörler aç›s›ndan de¤erlendirildi. Ayr›ca hastane infeksiyonlar› geliﬂen hastalarda, etken olarak tan›mlanan mikroorganizmalar›n da¤›l›m› ve bakterilerin antibiyotik dirençleri belirlendi.
MATERYAL ve METOD
Ünite ve Hastalar
Çal›ﬂma, 1999 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi, ‹bn-i Sina Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dal›, Reanimasyon Ünitesi’nde 2 günden fazla izlenen 70 hastada gerçekleﬂtirildi. RÜ; 7’si aç›k, 2’si özel olmak üzere
toplam 9 yatakl› bir ünitedir ve ünitede genellikle hastanenin di¤er bölümlerinden veya di¤er
hastanelerden al›nan ço¤u solunum deste¤ine
gereksinimi olan eriﬂkin hastalar izlenmektedir.
Hastalar›n tümüne üniteye al›nd›klar›nda stres
ülseri profilaksisi amac›yla sukralfat baﬂlanmaktad›r. En az 48 saat mekanik ventilasyon uygulanan hastalar›n büyük ço¤unlu¤una idrar kateteri,
arteriyel ve santral venöz kateterler, nazogastrik
sonda yerleﬂtirilmektedir. Çal›ﬂman›n kapsam›na al›nan hastalarda üniteye yat›ﬂ ve taburcu olma tarihleri, yaﬂ, cinsiyet, RÜ’ye al›nma nedenleri, immünsüpresif ajan kullan›m›, nötropeni, önceki hospitalizasyon ve antibiyotik kullan›m›, diabetes mellitus ve böbrek hastal›klar› gibi altta
yatan hastal›klar ve klinik veriler düzenli olarak
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3

kaydedildi. Günlük vizitlerle de¤erlendirilen
hastalardan 2 günün üzerinde ünitede yatan 70
hasta çal›ﬂmaya dahil edildi.
Tan›mlar ve Metod
Bu çal›ﬂmada RÜ’de kazan›lan hastane infeksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” kriterleri temel al›nd› (17,18). Mikrobiyolojik incelemeler
Merkez Bakteriyoloji Laboratuvar›’nda yürütüldü. ‹nfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar›n
identifikasyonu standart mikrobiyolojik yöntemler ile yap›ld› ve bakterilerin antibiyotik duyarl›l›klar›n›n saptanmas›nda disk difüzyon yöntemi
uyguland› (19,20). ‹statistiksel de¤erlendirmede
Chi square ve Fisher’s exact testleri kullan›ld›.
BULGULAR
Reanimasyon Ünitesi’nde 1999 y›l›nda 2 günün üzerinde izlenen 70 hastan›n primer hastal›klar›n›n da¤›l›m› Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. Bat›n
cerrahisi, multipl travma ve beyin cerrahisi gibi
a¤›r seyirli durumlar›n %67.2 oran›nda oldu¤u görülmektedir.
Yetmiﬂ hastan›n yaﬂ ortalamas› 53.9 (14-86
aras›nda) olup hastalar›n 26’s› (%37.1) kad›n ve
44’ü (%62.9) erkek hastalardan oluﬂmaktad›r.
Hastalar›n RÜ’de yatma süreleri ortalama 18.4
Tablo 1. Yetmiﬂ Hastada Primer Hastal›klar›n Da¤›l›m›.
Primer hastal›k

Say›

%

Bat›n cerrahisi

32

45.7

KOAH* ve/veya kalp hastal›klar›

9

12.9

Multipl travma

9

12.9

hastal›¤›/tümör)

6

8.6

Hematoloji klini¤inden al›nan
hastalar**

6

8.6

Böbrek transplantasyonu

3

4.3

Gebelik + akut pankreatit

2

2.8

Di¤er***

3

4.3

Beyin cerrahi (Damar

* Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›
** Tan› konulamam›ﬂ 2 hasta, kronik miyelositer lösemi,
akut miyelositer lösemi, multipl miyelom, histiyositozis X
*** Polimiyozit, miyastenia gravis, kronik böbrek yetmezli¤i
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Tablo 2. H‹ Geliﬂen ve Geliﬂmeyen Hastalar›n Ortalama Yaﬂlar› ve Ünitede Yat›ﬂ Süreleri.
Hastane

Hastane

infeksiyonu

infeksiyonu

(+)

(-)

58

49

22.9

14.0

Ortalama yaﬂ
Ünitede ort.
yat›ﬂ süresi (gün)

Tablo 3. RÜ’de Saptanan 67 Hastane ‹nfeksiyonunun Da¤›l›m›.
Hastane infeksiyonu

n

%

Kan dolaﬂ›m› infeksiyonu

26

38.8

Nozokomiyal pnömoni

23

34.3

Üriner infeksiyon

12

17.9

Yara infeksiyonu

6

9.0

(%54.3) toplam 67 H‹ geliﬂmiﬂtir. Olgular›n
%56.7’si tek, %43.3’ü birden fazla H‹ ata¤› geçirmiﬂtir. Bu infeksiyonlar›n da¤›l›m› Tablo 3’de
gösterilmiﬂtir. ‹lk s›rada kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› (9’u primer bakteremi olmak üzere) yer almakta, bunu nozokomiyal pnömoniler izlemektedir.
H‹ için baz› risk faktörlerinin H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen hastalardaki oran› Tablo 4’de belirtilmiﬂtir. H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda immünsüpresif ajan kullan›m›,
nötropeni, önceki hospitalizasyon, önceden antibiyotik kullan›m›, RÜ’de 7 günden fazla kalma
ve eﬂlik eden hastal›klar gibi risk faktörleri varl›¤› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› düzeyde
fark bulunamad› (p > 0.05).
1999 y›l›nda RÜ’de 2 günün üzerinde izlenen
70 hastadan 26’s› kaybedildi. Kaybedilen hastalar›n 13’ü (%50) ünitede geliﬂen hastane infeksiyonlar›; di¤er yar›s› primer sorunlar› nedeniyle
kaybedildi.

gündür (4-79 aras›nda). H‹ geliﬂen 38 ve geliﬂmeyen 32 hastan›n ortalama yaﬂlar› ve ünitede yat›ﬂ
süreleri Tablo 2’de belirtilmiﬂtir. Ünitede ortalama yat›ﬂ sürelerinin H‹ geliﬂmeyen hastalarda
14, H‹ geliﬂen hastalarda 23 gün gibi oldukça
uzun süreler olmas› dikkati çekmektedir. Bu durum hastalar›n primer problemlerinin a¤›rl›¤› nedeniyle uzun süre yo¤un bak›m deste¤ine gereksinme göstermelerinden kaynaklanmaktad›r.
Tümüne sukralfat ve en az 48 saat ventilatör
tedavisi uygulanan bu 70 hastadan 38’inde

RÜ’de H‹ etkeni olan mikroorganizmalar de¤erlendirildi¤inde %71.4’ünün gram-negatif bakteriler oldu¤u görüldü (Tablo 5).
H‹ etkeni olan gram-pozitif mikroorganizmalar›n antibiyotik duyarl›l›klar› irdelendi¤inde,
stafilokoklarda suﬂlar›n tamam›na yak›n›n›n metisiline dirençli (15 stafilokok suﬂundan 13’ü metisiline dirençli S. aureus, biri metisiline dirençli
koagülaz negatif stafilokok) oldu¤u görüldü. Sekiz enterokok suﬂunun ise 6’s›nda ampisilin ve
yüksek düzeyde aminoglikozid direnci saptan›rken tamam› vankomisine duyarl› bulundu. H‹ et-

Tablo 4. Hastane ‹nfeksiyonu Geliﬂen ve Geliﬂmeyen Hastalarda Baz› Risk Faktörleri.
Hastane
infeksiyonu (+)

Hastane
infeksiyonu (-)

%

%

X2*

15.8

15.6

0.1

7.9

12.5

0.8

Önceden hospitalize edilme

84.2

68.8

1.6

Önceden antibiyotik kullan›m›**

84.2

62.5

3.2

RÜ’de > 7 gün kalma

81.6

65.6

1.5

Diabetes mellitus

23.7

12.5

0.8

Böbrek yetmezli¤i

26.3

18.8

0.2

‹mmünsüpresif ajan kullan›m›
Nötropeni

* p > 0.05
** Geniﬂ spektrumlu
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Tablo 5. 1999 Y›l›nda Hastane ‹nfeksiyonu Etkeni
Olan 84 Mikroorganizman›n Da¤›l›m›.
Etken mikroorganizmalar

n

%

Acinetobacter baumannii

25

29.8

Enterobacteriaceae

19

22.6

13/1

16.7

Pseudomonas aeruginosa

13

15.5

Enterococcus spp.

8

9.6

Stenotrophomonas maltophilia

3

3.6

Candida spp.

1

1.1

KNS ***

1

1.1

MRSA*/MSSA**

* MRSA: Metisiline dirençli S. aureus
** MSSA: Metisiline duyarl› S. aureus
*** KNS: Koagülaz negatif stafilokok

keni olarak kabul edilen gram-negatif bakterilerin çeﬂitli antibiyotiklere duyarl›l›klar› ise Tablo
6’da gösterilmiﬂtir. Özellikle A. baumannii ve P. aeruginosa suﬂlar›ndaki yüksek antibiyotik direnci
dikkati çekmektedir.
TARTIﬁMA
YBÜ’lerde yatan hastalar›n klinik gidiﬂleri;
primer problemleri, tan› ya da tedavi amaçl› uygulanan invaziv giriﬂimler ve eﬂlik eden hastal›klar› nedeniyle a¤›r seyirlidir. Önemli bir k›sm›
hastanenin baﬂka klinik veya YBÜ’lerde ya da di¤er hastanelerde yatm›ﬂ olan, neredeyse tamam›na önceden antibiyotik uygulanan ve yo¤un
yaﬂam deste¤ine gereksinme duyan hastalar›n
oldukça uzun süre izlendi¤i birimler olan reanimasyon üniteleri YBÜ’leri içinde ayr› bir yere sahiptir. Ülkemizde YBÜ infeksiyonlar›n›n irdelendi¤i çok az say›daki çal›ﬂmadan biri olan Akkuﬂ
ve arkadaﬂlar›n›n dahili YBÜ’lerde prospektif
olarak yürüttükleri çal›ﬂmada (toplam 203 hastan›n 39’u 6 gün ve alt›nda yatan hastalardan oluﬂ-

maktad›r) 75 hastada 114 H‹ geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (14). Arslan ve arkadaﬂlar›n›n Baﬂkent Üniversitesi YBÜ’lerinde (genel cerrahi, beyin cerrahisi,
kalp-damar cerrahisi, dahiliye ve transplantasyon olmak üzere) ortaya ç›kan H‹’leri retrospektif olarak inceledikleri çal›ﬂmada ise H‹ h›z› %5.3
gibi oldukça düﬂük bir oranda rapor edilmiﬂtir
(15). Toplam yatak kapasitesi 18 olan ve reanimasyon ünitesini içermeyen YBÜ’lerde bir y›lda
izlenen hasta say›s›n›n 1226 olarak bildirildi¤i bu
çal›ﬂmada ortalama yat›ﬂ süresi bildirilmemiﬂtir.
Ancak sunulan veriler ortalama yat›ﬂ süresinin 5
gün dolay›nda oldu¤unu düﬂündürmektedir. Çal›ﬂmam›zda ise, ortalama yat›ﬂ süresi 18.4 gün
olan toplam 70 hastadan 38’inde 67 H‹ geliﬂti¤i
belirlendi.
Çal›ﬂmam›zda H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen hastalar risk faktörleri aç›s›ndan irdelendi¤inde; tümünün solunum yetmezli¤i sonucunda ventilasyon tedavisi gerektiren hastalar oldu¤u ve ünitenin protokolü gere¤i hastalar›n hiçbirinde H2 reseptör blokeri kullan›lmad›¤›, tümüne sukralfat
uyguland›¤› belirtilmelidir. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤una idrar kateteri, arteriyel ve santral venöz kateterler, nazogastrik sonda yerleﬂtirildi¤inden daha önce söz edilmiﬂti. Çal›ﬂmam›z sonuçlar›na göre H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen hastalar
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda immünsüpresif ajan kullan›m›, nötropeni, önceki hospitalizasyon, önceden
antibiyotik kullan›m›, RÜ’de 7 günden fazla kalma ve eﬂlik eden hastal›klar gibi risk faktörleri
varl›¤› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› düzeyde fark bulunamad›. Bulgular›m›z irdelendi¤inde, hem H‹ geliﬂen hem de geliﬂmeyen hastalarda immünsüpresif ajan kullan›m› ve nötropeni oranlar›n›n düﬂük olmas›n›n hastalar›n primer hastal›klar›n›n da¤›l›m› ile yak›ndan iliﬂkili
oldu¤u görülmektedir. Benzer ﬂekilde eﬂlik
eden hastal›klar tüm hastalarda oldukça düﬂük

Tablo 6. Hastane ‹nfeksiyonu Etkeni Olarak Kabul Edilen Gram-Negatif Bakterilerin Çeﬂitli Antibiyotiklere
Duyarl›l›klar› (%).

A. baumannii
Enterobacteriaceae
P. aeruginosa

CTX

CAZ

FEP

T‹M

CES

‹MP

C‹P

GEN

AM‹

NET

0

0

5

0

25

36

12

4

0

72

63

63

68

37

89

95

53

37

63

58

0

0

8

8

46

23

46

8

16

16

CTX: Sefotaksim, CAZ: Seftazidim, FEP: Sefepim, T‹M: Tikar./klav., CES: Sefoper./sulb.,
‹MP: ‹mipenem, C‹P: Siprofloksasin, GEN: Gentamisin, AM‹: Amikasin, NET: Netilmisin
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oranlarda saptanm›ﬂt›r. Di¤er muhtemel risk faktörleri olan önceki hospitalizasyon ve önceden
antibiyotik kullan›m› aç›s›ndan ise her iki grup
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› düzeyde fark
bulunmamakla birlikte H‹ geliﬂmeyen hastalarda
%60, geliﬂen hastalarda %80’leri aﬂan yüksek
oranlar dikkati çekmektedir. RÜ’de 7 günden fazla kalma ise, muhtemelen daha önce belirtildi¤i
üzere ünitede ortalama yat›ﬂ sürelerinin oldukça
uzun olmas› nedeniyle bir risk faktörü olarak belirlenemedi. Hasta say›lar›n›n daha yüksek olaca¤› birkaç y›ll›k verilerle bu faktörlerin risk oluﬂturup oluﬂturmad›¤› sonraki y›llarda daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde de¤erlendirilebilir. Ancak bu hasta
profili ile al›nacak sonuçlar›n çok da farkl› olmayaca¤› öngörülebilir. Akkuﬂ ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, eﬂlik eden hastal›k varl›¤›n›n ve yat›ﬂ
süresinin 6 günden uzun olmas›n›n tüm H‹’lerinde; mekanik ventilasyonun nozokomiyal pnömoni, idrar sondas›n›n üriner sistem infeksiyonunda anlaml› derecede yüksek oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (14). Arslan ve arkadaﬂlar›, H‹ geliﬂen
(%30’unda serebrovasküler olay, %37’sinde travma, malignite, postoperatif komplikasyon ve
%33’ünde kronik böbrek yetmezli¤i, KOAH ve
konjestif kalp yetmezli¤i olan) hastalar›nda
YBÜ’de 7 günden fazla kalma ve akut solunum
yetmezli¤i ile vasküler kateterizasyon, idrar sondas›, entübasyon, mekanik ventilasyon gibi invaziv giriﬂimlerin oranlar›n› yüksek bulduklar›n›
bildirmiﬂler, ancak H‹ geliﬂen ve geliﬂmeyen
hastalar› bu faktörler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmam›ﬂlard›r (15).
Fry ve arkadaﬂlar› travmaya u¤ram›ﬂ yo¤un
bak›m hastalar›nda yaﬂam› belirleyen en önemli
etmenin H‹ oldu¤unu göstermiﬂlerdir (21). Craven ve arkadaﬂlar› ise YBÜ infeksiyonlar›n›n
ölüm riskini 3.5 kat artt›rd›¤›n› saptam›ﬂlard›r
(16). Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Genel
Cerrahi YBÜ’nde hastada infeksiyon varl›¤›n›n
mortaliteyi 5 kat artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (22). Çal›ﬂmam›zda ise 70 hastadan kaybedilen 26 hastan›n 13’ünün (%50) ünitede geliﬂen hastane infeksiyonlar› ile iliﬂkili olarak; di¤er yar›s›n›n primer
sorunlar› nedeniyle kaybedildi¤i belirlenmiﬂtir.
RÜ’de H‹ etkeni olan mikroorganizmalar de¤erlendirildi¤inde %71.4’ünün gram-negatif bakterilerle geliﬂti¤i görüldü. Sonuçlar›m›z, hastane
infeksiyonu etkenleri içinde gram-negatif bakterilerin önde oldu¤u bildirimler ile uyumludur
(7,15,23,24).
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Bu çal›ﬂmada H‹ etkenleri olarak tan›mlanan
bakterilerde yüksek oranda antibiyotik direnci
saptand›. Gram-pozitif mikroorganizmalar içinde
stafilokoklar›n ilk s›rada yer ald›¤› ve neredeyse
tamam›n›n metisiline dirençli oldu¤u, ikinci s›kl›ktaki enterokoklar›n da ço¤unun glikopeptidler
d›ﬂ›ndaki antibiyotiklere dirençli oldu¤u görüldü. Gram-negatif bakterilerde üçüncü kuﬂak sefalosporinlere karﬂ› bu kadar yüksek direnç
oranlar› belirlenmesi; geniﬂ spektrumlu sefalosporinlerin yayg›n kullan›lmalar›na ba¤l› olarak s›n›f I kromozomal beta-laktamaz veya ESBL (geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz) sentezlenmesiyle iliﬂkilidir. Bilindi¤i gibi bu enzimleri salg›layan suﬂlar özellikle YBÜ’de s›kt›r. Ülkemizde
YBÜ’lerde yap›lm›ﬂ ve yay›nlanm›ﬂ en kapsaml›
ve organize çal›ﬂmalar 1995 ve 1996 y›llar›nda,
YBÜ’lerde izole edilen gram-negatif bakterilerin
s›kl›¤›n› ve antibiyotiklere direnç oranlar›n› belirlemek amac›yla yap›lan çok merkezli çal›ﬂmalard›r (25,26). Bunlardan 1995 y›l›nda 9 merkezin
kat›ld›¤› ve dahiliye ile cerrahi YBÜ’lerinde yatan hastalardan ard›ﬂ›k izole edilen (hastane infeksiyonu etkeni olma ﬂart› olmayan) toplam 981
gram-negatif bakterinin yer ald›¤› ilk çal›ﬂmada
üçüncü kuﬂak sefalosporinlere direnç oran› %19
ile %87; ikincisinde ise %2 ile %79 aras›nda de¤iﬂmektedir.
YBÜ suﬂlar›nda antibiyotik direnci sadece
beta-laktamlar ile k›s›tl› kalmamaktad›r. Ayn› zamanda aminoglikozidler ve siprofloksasine direnç olmas›, direnç mekanizmalar›n›n birbirleri
ile iliﬂkili oldu¤unu düﬂündürmektedir. Ço¤unlukla ESBL genlerini taﬂ›yan plazmidler ayn› zamanda aminoglikozid ve di¤er antibiyotiklere
direnç genlerini de taﬂ›maktad›r. Çal›ﬂmam›zda
ESBL varl›¤› araﬂt›r›lm›ﬂ; ancak bir de¤erlendirme yapmak için suﬂ say›s› yetersiz oldu¤undan
sonuçlar›m›z konu edilmemiﬂtir. Siprofloksasine
ve amikasine duyarl›l›k oranlar› düﬂük bulunmuﬂtur.
Çeﬂitli disiplinlere ait YBÜ’lerde hastane infeksiyonu riskini artt›ran faktörlerin daha ayr›nt›l› irdelendi¤i karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalara gereksinme oldu¤u görülmektedir. Daha dirençli bakterilerle oluﬂan bu infeksiyonlar›n geliﬂimindeki
risk faktörlerinin bilinmesinin, çok yo¤un emek
ve harcamalara malolan bu son derece kritik hastalar›n yaﬂama kazand›r›lmas› mücadelesinde
sa¤layaca¤› yararlar aç›kt›r.
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