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pinal kord hasar› (SKH)’n›n baﬂl›ca 3 nedeni
motorlu taﬂ›t kazalar›, ateﬂli silah yaralanmalar› ve düﬂmelerdir (1). Ülkemizde Karamehmeto¤lu ve arkadaﬂlar›, ‹stanbul’da tüm hastanelerde 1992 y›l›nda yapt›klar› retrospektif araﬂt›rmada 152 yeni travmatik SKH saptam›ﬂlard›r (2).
Popülasyonda y›ll›k SKH insidans› milyonda 21
olarak tahmin edilmiﬂtir. SKH’n›n en önemli nedenleri olarak düﬂmeler (%43) ve otomobil kazalar› (%41) bulunurken, takiben bir nesnenin çarpmas› (%7), ateﬂli silah yaralanmas› (%5) ve b›çak
yaralanmas› (%2) saptanm›ﬂt›r. Karamehmeto¤lu
ve arkadaﬂlar›n›n, 1994 y›l›nda Türkiye’nin Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki tüm hastanelerde yapt›klar› retrospektif araﬂt›rmada ise 75 yeni
travmatik SKH olgusu tan›mlanm›ﬂt›r (3). Popülasyonda y›ll›k insidans milyonda 16.9 olarak
tahmin edilmiﬂtir. Bu araﬂt›rmada SKH’n›n nedenleri olarak en s›k düﬂmeler (37.3) ve ateﬂli silah yaralanmas› (%29.3) saptan›rken, takiben
otomobil kazalar› (%25.3) ve b›çak yaralanmas›
(%1.3) bulunmuﬂtur. Karacan ve arkadaﬂlar›n›n,
Türkiye’de 1992 y›l›nda yeni SKH olgular›n› saptamak amac›yla yapt›klar›, ülkenin tümüne ait
retrospektif epidemiyolojik araﬂt›rmada, y›ll›k
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SKH insidans› milyonda 12.7 olarak bulunmuﬂtur
(4). En önemli neden olarak ise motorlu taﬂ›t kazalar› (%48.8) bulunurken, takiben düﬂmeler
(%36.5), b›çak yaralanmas› (%3.3), ateﬂli silah yaralanmas› (%1.9) ve dalmadan kaynaklanan hasar
(%1.2) saptanm›ﬂt›r. Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD)’nde ise her y›l yaklaﬂ›k 8000 kiﬂi SKH yaﬂamakta ve halen 200.000’den fazla Amerikal›’da
SKH bulunmaktad›r (1).
SKH’l› hastalar nozokomiyal infeksiyonlar bak›m›ndan risk alt›ndad›rlar, çünkü bu hastalar yaralanmadan sonra derhal hastaneye yatmakta,
tedavi ve rehabilitasyon için yaklaﬂ›k 2-3 ay hastanede kalmaktad›rlar. Hastalar›n ço¤u baﬂlang›çta yo¤un bak›m ünitelerine yatmakta ve bu
durum hastanede uzun süre kalma ile birleﬂti¤inde, hastalar metisiline dirençli Staphylococcus
aureus (MRSA) ve ço¤ul dirençli gram-negatif basiller gibi dirençli mikroorganizmalarla infeksiyon yönünden daha fazla risk taﬂ›maktad›rlar. Bu
hastalar›n s›kl›kla boyun, gö¤üs veya kar›n bölgesinde yaralar bulunmakta ve infeksiyon aç›s›ndan cerrahi iﬂlemlerden ya da kan ürünlerinin
kullan›m›ndan kaynaklanan ilave risk alt›nda bulunmaktad›rlar. ‹drar drenaj›na gereksinim nedeniyle bakteriüri bu hastalarda kaç›n›lmazd›r.
Özellikle yüksek kord lezyonu olan hastalarda
bas› ülserleri ve pnömoninin geliﬂimini önlemek
için fevkalade iyi bak›m gereklidir. Travmatik hasardan hemen sonra yüksek dozda kortikosteroid kullan›m› bu hastalar› üst gastrointestinal sistem komplikasyonlar›na oldu¤u gibi infeksiyon-
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lara da yatk›n hale getirmektedir. SKH’l› hastalarda infeksiyon insidans› hastaneden taburcu
edildikten sonra genellikle üriner sistem infeksiyonlar› (ÜS‹), pnömoni ve infekte bas› yaralar›
ﬂeklinde artmaya devam etmektedir. Bu hastalar
bu infeksiyonlar nedeni ile tekrar hastaneye kabul edildikleri zaman nozokomiyal infeksiyonlar
için risk alt›na girmektedirler (1,5).
ÜR‹NER S‹STEM ‹NFEKS‹YONLARI
SKH’l› hastalar›n hemen hepsinde mesane
kateterizasyonuna ba¤l› olarak bakteriüri geliﬂmektedir. Bakteriüri asemptomatik kolonizasyon
nedeniyle olabilir, fakat hastalar›n ço¤unda baﬂlang›çta hastanede yat›ﬂ ve rehabilitasyon s›ras›nda üriner sistemde doku invazyonu geliﬂmektedir. Ayr›ca, ÜS‹ hastalar›n ço¤unda yaﬂamlar›
boyunca tekrarlayan bir problem olabilir. SKH’l›
hastalarda bu infeksiyonlar bir zamanlar idrar
drenaj› yöntemleri düzeltilinceye kadar bakteremi, böbrek yetmezli¤i ve ölümün esas nedeni
idi, fakat hala ciddi komplikasyonlar, bakteremi,
taﬂ, piyelonefrit ve böbrek yetmezli¤ine yol açmaktad›rlar (1,5,6).
Üriner sistemin asendan infeksiyonu mesaneyi boﬂaltmak için kullan›lan iﬂlemlerin bir sonucu olarak geliﬂmektedir (1). SKH’l› hastalarda
ÜS‹’den sorumlu en önemli faktörler; artan rezidüel idrar hacmi ve artan mesane bas›nc›d›r (5).
SKH’dan hemen sonra hastalar›n ço¤una kal›c›
üretral sonda tak›lmakta ve bu durum genellikle
bakteriüri ile birlikte olmaktad›r. Birçok merkezde sonda birkaç gün içinde ç›kar›lmakta ve idrar›n drenaj› için aral›kl› (intermittant) kateterizasyon tercih edilmektedir (1,7). Aral›kl› kateterizasyonun uygulanmas› ve mesane boynu manipülasyonu nörojenik mesanenin morbiditesini
azaltmaktad›r. Kal›c› sondalar›n uzun süreli kullan›m› ile birlikte mesanede skuamöz metaplazi,
mesanenin kal›nlaﬂmas› ve fibrozisi, divertikül,
taﬂ ve ço¤ul organizma varl›¤›, penil ve skrotal
fistül, apse ve epididimit ile mesanenin skuamöz hücreli karsinomu gibi de¤iﬂiklikler oluﬂmaktad›r. SKH’l› hastalarda idrar›n drenaj yöntemi ÜS‹’lerin patogenez ve tedavisini etkilemektedir (1,5):
• Kal›c› üretral ve suprapubik kateterler taﬂ
ve ço¤ul organizma ile birliktedir. Kateter veya
di¤er yabanc› cisimlerin varl›¤›nda antimikrobiyal ajanlar nadiren mikroorganizmalar› eradike
ederler.
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• Aral›kl› kateterizasyon bakteriüri insidans›n›n art›ﬂ› ile birliktedir ve bakteriüri kateterizasyonun s›kl›¤›ndan etkilenebilir. Kateterizasyonlar aras›nda süre artt›kça bakteriüri insidans› artabilir.
• ‹leal loop veya Koch poﬂu gibi üriner diversiyonlar da bakteriüri, taﬂ ve renal infeksiyon ile
birliktedir.
• Kateterizasyonsuz refleks olarak iﬂeme
fonksiyonunu yerine getiren SKH’l› hastalar, normal bireylerinkinden oldukça daha fazla rezidüel idrar hacmine sahiptirler.
• Eksternal veya kondom kateterlerin varl›¤›
üretra ve perine derisinin Pseudomonas, Klebsiella
ve di¤er aerop gram-negatif basil türleri ile kolonizasyonu artt›rmaktad›r.
ÜS‹ olan SKH’l› hastalar›n idrar›ndan çok çeﬂitli mikroorganizmalar izole edilmektedir. SKH
merkezlerinde ÜS‹ ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalar,
farkl› merkezlerde farkl› bakterilerin hakim olan
etken oldu¤unu düﬂündürmektedir. Escherichia
coli ve Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus türleri
SKH’l› hastalarda ÜS‹’ye en s›k neden olan mikroorganizmalard›r. E. coli suﬂlar›n›n di¤er suﬂlardan daha virülans olabilece¤i konusunda yeterli
çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Daha s›k kal›c› sonda
kullan›m› ile ilgili olabilen Proteus türlerinin yüksek prevalans› baz› merkezlerde dikkati çekmektedir. Üreaz üreten bakterilerin varl›¤› taﬂ
oluﬂumu nedeniyle endiﬂeyi artt›rmaktad›r. Pseudomonas türleri gibi baz› bakteri türlerinin virülans› SKH’l› hastalardaki ÜS‹’lerde sorgulanmaya
aç›kt›r, fakat Pseudomonas aeruginosa ile doku invazyonu ve baktereminin nadir olmad›¤›n› gösteren yeterli veri mevcuttur (1,5).
Klebsiella, Pseudomonas ve Proteus türleri tedavide yayg›n olarak kullan›lan antibiyotiklere, E. coli’ye göre daha dirençli olmaya e¤ilimlidirler. Ancak, ço¤ul dirençli gram-negatif basillerin neden
oldu¤u infeksiyon salg›nlar› SKH ünitelerinde
nispeten seyrek olarak tan›mlanmaktad›r (2). Kal›c› üretral ve suprapubik sondalar›n kullan›m›
taﬂ, ço¤ul organizma ve ço¤ul dirençli gram-negatif basillerle birliktedir (7).
Hastan›n cinsiyeti ve hasar›n seviyesi bakteriüri ve kolonizasyonun mikrobiyolojisini etkileyebilir. Bir merkezde Klebsiella ve Pseudomonas türleri ile infeksiyon insidans›n›n erkek hastalar
aras›nda yüksek oldu¤u ve bu durumun eksternal kondom kateter kullan›m› ile ilgili olabilece¤i bildirilmektedir (5).
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SKH’l› hastalarda ÜS‹’ye neden olan mikroorganizmalar›n bulaﬂma yollar› hakk›nda az say›da
çal›ﬂma vard›r. Hastan›n vücut bölgeleri ve idrar
drenaj torbalar› bu infeksiyonlar için mevcut
kaynaklar olmalar›na ra¤men, hastalar aras›nda
bulaﬂta en iyi arac› hastalara bak›m veren sa¤l›k
personelinin elleri olmaktad›r (1,5).
ÜS‹’ye neden olan bakteriler genital deri floras›ndan da izole edilmekte ve bu durum üriner
infeksiyonun genital bölgede kolonize olan bakterilerden kaynakland›¤›n› düﬂündürmektedir.
Nörojenik mesanesi olan SKH’l› 27 kad›n ve 23
erkek hastada yap›lan bir araﬂt›rmada hastalar›n
perine, labium/penis dorsali, üretran›n eksternal
meatusu ve idrar›ndan yap›lan kantitatif kültürler sonucunda; hastalar›n 43’ünde hem idrardan
hem de bir veya daha fazla alan derisinden 54
ayn› bakteri izolasyonu yap›lm›ﬂt›r (8). E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ve Providencia stuartii en yayg›n olarak izole edilen bakterilerdir.
Hem perine hem de labium/penis dorsali ile idrar›n ayn› bakteriyle kolonizasyonu kad›n hastalarda, erkek hastalardan anlaml› olarak daha
yüksek bulunmuﬂtur.
Klinik Özellikler, Tan› ve Tedavi
SKH’l› hastalar duyu kayb› nedeniyle s›k idrara ç›kma, s›k›ﬂma hissi ve dizüri gibi ÜS‹ semptomlar›na sahip de¤ildirler. Bu hastalarda
ÜS‹’nin klinik özellikleri ateﬂ, piyüri ve di¤er hafif semptomlar ile idrar yaparken bel ve kar›n
bölgesi üzerinde rahats›zl›k, inkontinans›n baﬂlamas›, spastisitenin artmas›, otonom hiperrefleksi, keyifsizlik, laterji gibi bulgular veya kokusu artan bulan›k idrar›n gözlenmesini içermektedir (1,5,7). Tan›y› idrar kültürü yaparak kesinleﬂtirmek önemlidir. E¤er hastan›n yüksek ateﬂi
varsa kan kültürlerinin yap›lmas› gereklidir. ‹nfeksiyonun lokalizasyonu ve obstrüksiyon ile tedaviye yan›t› etkileyebilen di¤er faktörlerin
ekarte edilmesi önemlidir. Bu hastalarda anlaml› bakteriüri seviyesi tart›ﬂmal›d›r. Özürlülük ve
Rehabilitasyon Ulusal Araﬂt›rma Enstitüsü’nde
araﬂt›rmac›lar›n idrar›n kantitatif kültüründe bakteriüri kriterleri hakk›nda vard›¤› fikirbirli¤ine
göre bu kriterler; aral›kl› kateterizasyon yap›lan
hastalardaki kateter örneklerinde ≥ 102 cfu/mL,
kondom toplama arac› kullanan katetersiz erkek
hastalardan al›nan idrar örneklerinde ≥ 104
cfu/mL ve kal›c› sondas› olanlarda organizmalar›n saptanabilen herhangi bir konsantrasyonunu
içermektedir (5).
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Kal›c› sondas› olan SKH’l› hastalarda unutulmamas› gereken bir konu bu hastalarda bakteriüri ve piyürinin genellikle varolaca¤›d›r. Bu hastalarda özellikle sondan›n fiziki varl›¤› nedeniyle
bazen mesane spazmlar› da olabilir. Bu semptom ve bulgular kendi baﬂlar›na antibiyotiklerle
tedaviyi gerektirmemektedir (7). Asemptomatik
bakteriüriyi tedavi etmenin semptomatik bakteriüri insidans›n› azaltaca¤› veya üriner sistem ya
da böbreklerin uzun süreli fonksiyonunu etkileyece¤i hakk›nda yeterli delil olmad›¤› için, bakteriürinin sadece semptom veya bulgular mevcut
oldu¤u zaman tedavi edilmesi gerekti¤i konusunda fikirbirli¤i vard›r (5). Ateﬂ tedavi için baﬂl›ca endikasyondur, fakat sondal› hastalar bazen
ateﬂ olmaks›z›n belirgin ÜS‹ semptomlar›na sahip olabilirler. Daha önce ateﬂle birlikte ÜS‹ ata¤› geçirmiﬂ hastalar, mesane spazmlar›n›n artmas› veya ani olarak idrar›n bulan›klaﬂmas› ya da
kokusunun de¤iﬂmesi gibi erken semptomlarla
tan›mlanabilir (7). Bu semptom ve bulgular özgül
olmad›¤›ndan, semptomatik ÜS‹ tan›s›n› koymadan önce di¤er nedenler ekarte edilmelidir (6).
Semptomatik hastalarda özellikle bakteremisi
olabilecek yüksek ateﬂli hastalarda, kültür sonuçlar› ç›kana kadar geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin kullan›m› gerekli olabilir, çünkü bu hastalar
s›kl›kla dirençli bakterilerle kolonizedirler (5).
Üriner Sistem ‹nfeksiyonlar›n›n Önlenmesi
ve Kontrolü
Mesanenin boﬂalt›lmas› için tekniklerin düzeltilmesi ÜS‹’lerin ve onlar›n komplikasyonlar›n›n insidans›nda bir azalma ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Bu alanda öncülük yapan Sir Ludwig Guttmann
olmuﬂtur. Üretral veya suprapubik drenajl›
SKH’l› hastalar›n kabul edilemez ÜS‹ ve sepsis
riski taﬂ›d›¤› bulgusundan sonra aral›kl› kateterizasyonu bu hastalara uyarlam›ﬂt›r. Aral›kl› kateterizasyon nörojenik mesanesi olan çocuklarda
da uygulanm›ﬂt›r (1,9). Aral›kl› kateterizasyon ile
ilgili hala problemler vard›r, çünkü kateterizasyon iﬂlemi s›ras›nda bakterilerin üriner sistem
içine girme riski bulunmaktad›r. Hastada steril
olmayan (temiz), kendi sondas›n›n aral›kl› kullan›m› ile ilgili uygulama da yap›labilmekle birlikte, merkezlerin ço¤u hastalarda steril olmayan
tekniklerin kullan›m› konusunda daha yüksek
h›zdaki anlaml› bakteriüri nedeniyle çekincelidir. Mesane bas›nc›n› azaltmak ve mesanenin
boﬂalmas›na yard›m etmek için ilaçlar›n ve cerrahi yöntemlerin kullan›lmas› da ÜS‹’lerin kontroHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 3

Özel Hasta Gruplar›nda ‹nfeksiyon Kontrolü:
Akata F.

Spinal Kord Hasarl› Hastada ‹nfeksiyon Kontrolü

lünde önemlidir (1). Paraplejik erkek hastalar
s›kl›kla rektal stimülasyon ve mesane üzerine
manüel bas›nç uygulanmas› (Crede manevras›)
ve de kondom drenaj›yla sondas›z takip edilebilirler (1). Kolinerjik ajanlar detrusor fonksiyonunu
artt›r›rlar ve alfa adrenerjik ajanlar eksternal sifinkteri gevﬂetirler. Bu yöntemler yard›mc› olarak
kullan›labilir, fakat daima etkili de¤illerdir (9).
‹nfeksiyonlar› önlemek için oral profilaktik antibiyotik kullan›m› veya aral›kl› kateterizasyon s›ras›nda mesane içine neomisin gibi antibiyotik
solüsyonlar›n›n kullan›m› ile ilgili çal›ﬂmalar, bu
iki iﬂlemin de anlaml› bakteriüri olgu say›lar›n›
azaltabilece¤ini göstermiﬂtir. Ancak merkezlerin
ço¤unda dirençli mikroorganizmalar›n ortaya ç›kma riski nedeniyle bu yaklaﬂ›mdan sak›n›lmaktad›r. ‹laveten gram-negatif basiller, Enterococcus türleri ve Staphylococcus epidermidis gibi gram-pozitif
organizmalar ile yer de¤iﬂtirebilmektedir (1,5).
Bakterilerin kaynak ve rezervuarlar› ile ilgili
olarak yap›lacak iﬂlemler, her tip idrar drenaj
torbas›n›n dikkatli olarak taﬂ›nmas›n› içermektedir. Bu torbalar kolayl›kla çevreyi ve personelin
ellerini kontamine edebilecek çok say›da gramnegatif basil içermektedir. Kal›c› idrar sondas›
olan hastalar›n idrar drenaj torbalar›n›n nozokomiyal infeksiyonlara neden olan bakteriler için
rezervuar oldu¤u tan›mlanm›ﬂt›r. Bu torbalar› taﬂ›yan veya boﬂaltan personelin eldiven giymesi
ve torbalar› boﬂaltmak için kullan›lan kaplar›n
yeterli temizli¤i önemlidir. Çevrede bulunabilen
üropatojenlerin hastalara bulaﬂmas›nda en olas›
yolun sa¤l›k personelinin elleri arac›l›¤› ile oldu¤u bildirilmektedir (1,5).
Hastalar›n temizlenmesi perine ve di¤er bölgelerde kolonizasyonu s›n›rland›rmak için
önemlidir. Ancak deriyi temizlemek için ter gidericilerin ve antiseptiklerin kullan›m› veya daha fazla banyonun perine derisinin kolonizasyonunu anlaml› olarak de¤iﬂtirdi¤i gösterilememiﬂtir. Medikal sabunlar›n kullan›m› ise bu sabunlar›n normal deri floras›na etkili antibakteriyel
ajanlar içermesi nedeni ile gram-negatif basillerin kolonizasyonunu kolaylaﬂt›rarak amaca zarar›
dokunabilir. Tablo 1’de SKH’l› hastalarda ÜS‹’lerin azalt›lmas› ile ilgili önlemler gösterilmiﬂtir.
‹NFEKTE BASI YARALARI
Bas› yaralar› SKH’n›n s›k görülen önlenebilir
bir komplikasyonudur. Bas› yaralar›n›n bir bölümü hasta, yo¤un bak›m veya rehabilitasyon s›ra-
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s›nda hastanede yatarken geliﬂmektedir. Di¤er
hastalarda ise hastaneden taburcu olduktan
sonra geliﬂmekte ve hasta bu yaralar›n bak›m› ve
tedavisi için tekrar hastaneye yatmaktad›r. Bas›
yaralar› topuk, malleol, tibia, ayaklar›n planter
yüzeyleri, diz, dirsek ve omuzda geliﬂebilir, fakat
bu yaralar›n en s›k geliﬂti¤i yerler tuber ischiadicum, trokanterler ve sakrumdur. Bas› yaralar›
olan hastalar bu yaralar iyileﬂene kadar bir rehabilitasyon program›na baﬂlayamazlar. Bas› yaralar› uzun süre hastanede yatman›n önemli bir sebebi oldu¤u gibi, ayr›ca tedavi maliyetini de artt›rmaktad›r. Bu yaralar infekte olabilir ve infeksiyon selülit, apse oluﬂumu, alttaki kemi¤in osteomiyeliti veya eklem ya da bursan›n infeksiyonu
ile sonuçlanabilir. Bakteremi ihmal edilen bas›
yaralar›n›n ola¤an bir komplikasyonudur (1,5).
SKH’l› hastalarda bas› yaralar›n›n patofizyolojisi bas› yaralar›na yatk›n di¤er gruplardaki ile
ayn›d›r. Bas› yaralar›n›n geliﬂimi, bas›n›n gerilme
kuvveti, sürtünme ile deri ve subkütan dokuda
nemlili¤in sonucudur (1,5). Kas paralizisi ve
anestezik alanlarda cildin bozulmas›, idrar s›z›nt›s› ve d›ﬂk› kontaminasyonu ile birlikte bas› yaralar›n›n infekte olmas›na yard›mc› olmaktad›r
(6). Bas› alttaki kemi¤i de etkileyebilir.
Bas› yaralar›nda çok say›da aerop ve anaerop
bakteri bulunmaktad›r. Mikrobiyal kolonizasyonun tipi ölü dokunun varl›¤› ile belirlenmektedir. Doku nekrozlu bas› ülserleri aerop ve anaerop bakterileri dokuda > 105 cfu/g seviyelerinde içermektedir. Nekrotik dokunun varl›¤› ve kötü koku derin dokudan anlaml› olarak anaeroplar›n izolasyonu ile birliktedir. Bacteroides türleri, E.
coli, Proteus türleri, Enterococcus türleri ve anaerop
streptokoklar fazla nekrotik doku içeren bas› yaralar›nda en s›k bulunan mikroorganizmalar iken,
P. aeruginosa ve S. aureus ise yaralar iyileﬂmekte
iken en s›k izole edilen mikroorganizmalard›r.
Yaran›n farkl› bölgelerinden al›nan örnekler incelendi¤i zaman, derin doku kültür sonuçlar›nda
anlaml› de¤iﬂkenlik gözlenmiﬂtir. Bu tip gözlemler bas› yaralar›nda birden fazla kültür yapman›n
önemi konusunda ﬂüphe yaratm›ﬂt›r (1,5). Ayr›ca
bas› yaralar›n›n bakterilerle yayg›n kolonizasyonu nedeniyle, bas› yaras›n›n infekte oldu¤unu
gösteren klinik deliller olmad›kça kültür için örnekler al›nmamal›d›r (6).
Klinik Özellikler ve Tan›
Bas› ülserleri sa¤lam derinin bask› ile rengi
aç›lmayan eriteminden (evre I), tam kal›nl›kta
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Tablo 1. Üriner Sistem ‹nfeksiyonunun Önlenmesi (1).
• Kaza zaman›nda kal›c› sondan›n bak›m›
Hasta t›bbi olarak stabil olur olmaz sondan›n ç›kar›lmas›
Kapal› sistemin kullan›lmas›. Drenaj torbalar›n›n 8 saatte bir veya gerektikçe boﬂalt›lmas›
Hasta yatakta ise sondan›n kar›na, hasta oturuyorsa uylu¤un iç k›sm›na tesbit edilmesi
‹drar drenaj›n›n aﬂa¤›ya do¤ru olmas›n›n sa¤lanmas›
• Aral›kl› (intermittant) kateterizasyon
Hasta idrar yapm›yorsa aﬂ›r› distansiyonu önlemek için s›v› al›m› 100 mL/saat olmal›
Kateterizasyondan önce üriner meatusu temizlemek için povidon-iyot veya di¤er antiseptiklerin kullan›lmas›
Steril teknik kullan›l›p devam ettirilmeli
• Eksternal kondom kateterler
Günlük olarak kateter de¤iﬂimi ve penis derisinin temizlenmesi
Drenaj torbalar›n›n 8 saatte bir veya gerektikçe boﬂalt›lmas›
Her hastan›n ayr›, temiz bir ölçü kab› olmal›
• ‹nkontinans için hasta alt bezleri
Bezlerin 4 saatte bir veya gerektikçe de¤iﬂtirilmesi
Tekrar bez konmadan önce derinin temizlenmesi ve tamamen kurutulmas›
Aﬂ›r› kuru cilt için losyon uygulanmas›

deri kayb› ve doku nekrozu veya kaslar›n, kemiklerin ya da tendon veya eklem kapsülü gibi destekleyici yap›lar›n hasar›na (evre IV) kadar I ile IV
aras›nda evrelendirilmektedir (Tablo 2). Duyu
kayb› nedeniyle infekte bas› yaras›n›n tan›s›nda
genellikle fizik bulgulara güvenilmektedir (6). ‹nfeksiyonun lokal bulgular› selülit, apse oluﬂumu,
ak›nt› ve kötü kokuyu içermektedir. Bas› yaras›n›n alt›nda osteomiyelit tan›s›n› koymak daha
güçtür. Ak›nt› olmaks›z›n ateﬂ ve lökositozun varl›¤› eklem tutulumunu veya bursan›n infeksiyonunu gösterebilir. Ak›nt›n›n geliﬂmesi ve kemi¤e
temas etme, bas› yaras›n›n alt›ndaki kemikte osteomiyelitin varolabilece¤ini düﬂündürmektedir. Radyografi ve kemik sintigrafisi bulgular›n›
yorumlamak güç olabilir, çünkü kemikteki bas›
de¤iﬂikliklerinden kaynaklanan periost reaksiyonu veya heterotopik ossifikasyon buna neden
olabilir. Duyu kayb› olan bu hastalarda eklem tutulumunu saptamak da güçtür ve tan› yanl›ﬂl›kla
konamayabilir. Bu durum özellikle kalça eklemine uzanan infekte trokanterik bas› yaralar›nda
do¤rudur. Bu eklemlerin aspirasyonu ve radioopak boyalar›n enjeksiyonu e¤er eklem kapsülü
sa¤lamsa eklem tutulumunu saptayabilir (1,5).
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Bas› Yaralar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü
Bas› yaralar›n›n tedavisi zor, zaman kaybettirici ve pahal› oldu¤undan, kaynaklar›n do¤rudan
bu yaralar›n önlenmesine yönelik yönlendirilmesi gereklidir. Bunlar nitelikli hemﬂire bak›m› ile
hastan›n s›k olarak döndürülmesi ve dikkat edilerek friksiyon, kemik ç›k›nt›lar›n›n bask›s›n›
azaltma ile gerilme kuvvetinden ve ›slakl›ktan sak›nmay› içermektedir. Bas› yaralar›n›n geliﬂimini
önlemek için ayr›ca hastan›n özel merkezlerde
bak›m› ve yaralanma dönemi sonras›nda hareketsiz hale gelmenin önlenmesi gerekmektedir.
Bas› yaralar›n›n bak›m› esasen bask›n›n giderilmesi ve yara debridman›n› kapsamaktad›r (1,5).
‹nfekte bas› yaralar›n›n tedavisi, genellikle
uygun antibiyotik tedavisi ile cerrahi tedavinin
kombinasyonunu gerektirmektedir (6). Antibiyotik tedavisi lokal yara infeksiyonu veya bakteremi delili oldu¤u zaman ya da bakteremi olabilece¤inden yaran›n geniﬂ debridman› yap›laca¤›
zaman endikedir (1,5). Nekrotik doku ve eskar›n
ç›kar›lmas›, apsenin drene edilmesi gerekir (6).
Ülserasyon kas, kemik, bursa veya ekleme ilerledi¤i zaman miyokütanöz flep cerrahisi endike
olabilir. Cerrahi tedavinin amac› deri ve subküHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 3
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Tablo 2. Bas› Yaralar›n›n S›n›fland›r›lmas› (1).
• Evre I:

Sa¤lam derinin bask› ile rengi aç›lmayan eritemi

• Evre II: Dermis ve/veya epidermisi tutan parsiyel kal›nl›kta deri kayb›, yüzeyel aﬂ›nma, su toplama veya
yüzeysel krater
• Evre III: Subkütan dokunun nekroz veya hasar›n› içeren tam kal›nl›kta deri kayb›, derine ilerleyebilir fakat
fasiyay› geçmez.
• Evre IV: Yayg›n y›k›m ile tam kal›nl›kta deri kayb›, doku nekrozu veya kaslar, kemikler ya da destekleyici
yap›lar›n (tendon, eklem kapsülü gibi) hasar›

tan dokular› restore etmektir. Yaralar›n ço¤u flep
cerrahisi yap›lmadan önce cerrahi olarak debride edilmektedir. ‹nfeksiyon kalça eklemine ilerledi¤i zaman tedaviye yan›t vermeyebilir ve femur baﬂ› ile boynunun rezeksiyonu gerekebilir
(Girdlestone rezeksiyonu) (1,5). ‹nfekte yaralarda tedaviye yan›t›n az olmas› yetersiz antibiyotik tedavisi, tan›mlanmam›ﬂ yumuﬂak doku apsesi, yara ile infekte kemik veya eklem aras›nda
ba¤lant› ya da gastrointestinal veya üriner sisteme bir fistüle ba¤l› olabilir (6).
Bu hastalarda postoperatif flep-yara infeksiyonunu önlemek için operasyon öncesi 5-7 gün
süreyle antibiyotik verilmesi tavsiye edilmektedir. Bas› yaralar› ile birlikte olan osteomiyelit ise
s›kl›kla 6 hafta kadar antibiyotiklerle tedavi edilmektedir. ‹nfekte kemik genellikle cerrahi iﬂlem
s›ras›nda ç›kar›l›r ve k›sa süreli antibiyotik tedavisi yeterli olabilir (1,5).
PNÖMON‹
Atelektazi, pnömoni, gö¤üs hasar› ve pulmoner infarkt› içeren pulmoner komplikasyonlar
SKH’l› hastalarda morbidite ve mortalitenin en
s›k nedenidir. Kaza sonras› ilk dönemde pnömoni en s›k görülen pulmoner komplikasyon olup,
ölümlerin de en s›k nedenidir (1,5,6).
SKH’l› tüm hastalar›n %5-20’sinde hastanede
baﬂlang›ç rehabilitasyonu s›ras›nda pnömoni geliﬂmektedir. Pnömoni geliﬂme riski yaralanma
sonras› erken dönemde en yüksektir ve fiilen öksürü¤ün yetersizli¤i, anestezi ve sekresyonlar›
temizlemede yetersizlik gibi faktörlerden etkilenmektedir. SKH’l› hastalarda atelektazi ile birlikte olan pnömoni, solunum ﬂeklinde de¤iﬂme
ve öksürmede azalma ile sonuçlan›r. ‹lerleyici
yüksek seviyedeki spinal kord lezyonlar›yla birlikte olan abdominal, interkostal ve diyafragmatik kaslar›n bozulmas› kuadroplejikler aras›nda
paraplejiklerden daha yüksek bir insidansta
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 3

pnömoni ile sonuçlanmaktad›r. SKH’l› hastalarda pnömonilerin ço¤unlu¤u sol alt lobta oluﬂmaktad›r. Muhtemelen bronﬂ a¤ac›n›n anatomisi
(sol bronﬂ, sa¤ bronﬂdan daha akut bir aç› ile
2’ye ayr›lmaktad›r) sol yan atelektazi ve pnömonisinin artan insidans›ndan sorumludur (1,5).
SKH’l› hastalarda pnömoniye neden olan
mikroorganizmalar hakk›nda yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Gram-negatif basilleri içeren orofarenks floras›n›n neden olmas› olas›d›r,
çünkü bu bakteriler nozokomiyal pnömonilerin
ço¤unda etkendirler (1,5).
Klinik Özellikler ve Tan›
SKH’l› hastalarda pnömoninin klinik özellikleri radyolojik bulgularla birlikte ateﬂ, lökositoz
ve pürülan balgamd›r. Bu hastalar›n nörolojik
problemlerine ba¤l› olarak, sekresyonlar›n› temizlemedeki yetersizlikleri nedeniyle öksürük
klinik bir özellik olmayabilir. SKH’l› hastalarda
gö¤üs a¤r›s› duyusunun ve dispnenin de yoklu¤u nedeniyle pnömoniyi düﬂündüren yegane
klinik delil takipne, taﬂikardi, ateﬂ ve lökositozdur. Radyolojik tan› zordur, çünkü pnömoni ile
birlikte atelektazi yayg›nd›r ve atelektazi pnömoniye yatk›nl›k yaratmaktad›r. Ateﬂ ve/veya lökositoz atelektaziye eﬂlik edebilir (1,5,6).
Pnömoninin Önlemesi ve Kontrolü
Bu hastalarda biriken sekresyonlar› temizlemek için el yard›m› ile öksürü¤ü sa¤lamak ve
postüral drenaj gibi yöntemler kullan›lmaktad›r.
Postüral drenaj pozisyon gerektirdi¤inden bazen yaralanma sonras› akut dönemde gerçekleﬂtirilmesi güçleﬂir. Zorlu vital kapasiteden solunum problemlerinin belirteci olarak yararlan›lmaktad›r ve problemleri önlemek için erken entübasyon yap›labilir (1,5). Tablo 3’te SKH’l› hastalarda solunum sistemi komplikasyonlar›n›
azaltmak için kullan›lan yöntemler s›ralanm›ﬂt›r.
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Hastaneden taburcu olmay› takiben SKH’l›
hastalar üst solunum sistemi infeksiyonlar›n›n
ard›ndan, pnömoni geliﬂmesi yönünden büyük
risk alt›ndad›rlar (5). ‹leri yaﬂ (> 65 yaﬂ), kronik
solunum hastal›¤› veya kronik bak›m merkezinde yaﬂama ya da bunlar›n hepsi nedeniyle
SKH’l› hastalar›n hemen hemen üçte ikisi Streptococcus pneumoniae ve influenza virüslerine karﬂ›
aﬂ›lanmak için uygun endikasyona sahiptirler.
Her ne kadar SKH’l› hastalarda bu aﬂ›lar›n klinik
yarar›n› gösteren klinik çal›ﬂmalar eksik olsa da,
tüm SKH’l› hastalara pnömokok ve influenza aﬂ›lar›n›n yap›lmas› savunulan bir görüﬂtür (5,6).
BAKTEREM‹
SKH’l› hastalarda ÜS‹, pnömoni, bas› ülserleri ve di¤er alanlardaki infeksiyonlara sekonder
olarak baktereminin geliﬂmesi nadir de¤ildir. Bu
hastalarda bakteremi, di¤er hastalarda görülenlerden daha az hayat› tehdit etmektedir. Hastalar›n genç yaﬂta olmas›, infeksiyon kayna¤› (üriner sistem) ve altta yatan bir hastal›¤›n olmamas› mortalitenin düﬂük olmas›na katk›da bulunabilir. Mortalitenin düﬂük olmas› nedeniyle,
Montgomerie ve arkadaﬂlar›, bu hastalarda tekrarlayan ÜS‹’ler sonucu geliﬂen antikorlar›n bu
hastalar› bakteremiden korudu¤unu da düﬂünmüﬂlerdir (5).
SKH’l› hastalarda bakteremi, genellikle bakteriüri ile birlikte mesane manipülasyonunun bir
sonucudur. Pnömoni ile birlikte bakteremi baﬂl›ca kuadroplejik hastalarda geliﬂmektedir. Bu
hastalar genellikle ventilatöre ba¤l› olan hastalard›r. ‹hmal edilen infekte bas› yaralar› da baktereminin önemli bir nedenidir. Santral kateter
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infeksiyonu, flebit ve infekte cerrahi yaralar baktereminin di¤er kaynaklar›d›r (1,5).
Baktereminin kayna¤› olarak üriner sistem
düﬂünüldü¤ünde, baﬂl›ca yatk›nl›k yaratan faktör
kal›c› üretral sondan›n varl›¤›d›r. Bu hastalarda
Enterococcus spp., E. coli ve P. aeruginosa kandan en
s›k izole edilen mikroorganizmalard›r. Anaerop
bakteriler bas› yaralar› olan hastalar›n kanlar›ndan en s›k izole edilen mikroorganizmalard›r. S.
aureus ise bu hastalarda en s›k olarak izole edilen
aerop bakterilerdir (5).
Bakteremili SKH’l› hastalarda klinik tablo di¤er hastalarda görülen tablo ile ayn›d›r. Ancak,
SKH’l› hastalarda hasar seviyesinin alt›nda duyu
kayb› oldu¤undan, ÜS‹ ve infekte bas› yaralar›n›n semptomlar› olmayabilir (1).
Baktereminin Önlenmesi ve Kontrolü
Baktereminin önlenmesi çeﬂitli vücut bölgelerinde infeksiyonlar›n önlenmesi ile mümkündür. Kal›c› üretral sondan›n bakteremi ile birlikteli¤i nedeniyle, sonda e¤er ç›kar›lam›yorsa dikkatli olarak bak›m› yap›lmal›d›r. Pnömoninin erken saptanmas›, problemlerin erken çözümü ve
abdominal hastal›klar›n erken tan›mlanmas›
önemlidir (1).
MRSA KOLON‹ZASYONU ve ‹NFEKS‹YONU
SKH’l› hastalar s›kl›kla MRSA ile kolonize veya infekte olmaktad›r. SKH ünitelerindeki hastalar di¤er hastalar›n bir ço¤undan daha s›k olarak
kolonize olmaktad›rlar, çünkü bu hastalar genellikle di¤er hastanelerin yo¤un bak›m ünitelerinden sevk edilmektedirler, ayr›ca MRSA’y› uzun
rehabilitasyon süresinde de kazanabilmektedirler. Hastalar aylar veya y›llarca kolonize kalabi-

Tablo 3. SKH’l› Hastalarda Solunum Sistemi ‹nfeksiyonlar›n›n Önlenmesi (1).
• Solunum fonksiyonunun ve hastan›n hava yolundan sekresyonlar›n› temizleme yetene¤inin izlenmesi
• Her 2 saatte bir hastay› döndürme ve hava yolunun aç›k oldu¤undan emin olmak için vücut pozisyonunu
koruma
• El yard›m› ile öksürü¤ü sa¤lamak, gö¤üs perküsyonu ile postüral drenaj› kullanmak
• Sekresyonlar›n s›v› haline geldi¤inden emin olmak için yeterli s›v› al›m›n› sa¤lamak
• Diyafram› içeren solunum kaslar›n›n kuvvetlendirilmesi
Egzersiz amac›yla solunum fonksiyon testlerinin uygulanmas›
Kar›na a¤›rl›k yerleﬂtirme
Kar›n ba¤ ve korselerinin kullan›lmas›
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lirler. MRSA kolonizasyonu burun, bo¤az, perine
ve üriner sistemde olabilir, fakat ön burun delikleri ve yaralar kolonizasyonun en s›k olarak görüldü¤ü yerlerdir. MRSA infeksiyonlar› ise en s›k
olarak üriner sistem, yaralar, akci¤erler ve kanda
oluﬂmaktad›r.
Kontrol önlemleri hastanenin yap›s› ve problemin büyüklü¤üne göre uygulanmal›d›r.
MRSA’n›n idrar drenaj torbalar›n› boﬂaltan personelin elleri arac›l›¤› ile bulaﬂmas›nda, asemptomatik bakteriürinin bir risk faktörü olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Ayr›ca, trakeostomi bölgesinin
tan›mlanmam›ﬂ kolonizasyonu ve solunum sekresyonlar› da MRSA’n›n yay›l›m› için önemli kaynaklard›r. E¤er yeterli eldiven kullan›m› olmaz
ve el y›kama kurallar›na uyulmazsa MRSA ile kolonize bas› yaralar› organizma için bir kaynak
olabilir (5).
D‹⁄ER ‹NFEKS‹YONLAR
SKH’l› hastalarda di¤er nozokomiyal infeksiyonlar da geliﬂebilir ve bunlar›n baz›s› bu hasta
grubuna mahsustur. Cerrahi tedavi gören her
hastada oldu¤u gibi, SKH’l› hastalarda kan ürünlerinin kullan›m›n›n bir sonucu olarak infeksiyonlar geliﬂebilir, damar içi yol infekte olabilir
ve postoperatif pnömoni oluﬂabilir. ‹laveten yaralanman›n oldu¤u yerdeki yaralar ve cerrahi iﬂlem yap›lan alanlar infekte olabilir.
Bu hastalarda infeksiyonlar ile ilgili özel
problemler vard›r. Örne¤in, SKH’l› hastalarda
hasar seviyesinin alt›nda üﬂüme, titreme olmayabilir. Hasar seviyesinin alt›ndaki yaralarda görülen duyu kayb› infeksiyon tan›s›n›n gecikmesine neden olabilir. Bu nedenle kas içi enjeksiyon
alanlar› gibi di¤er infekte alanlar› gözden kaç›rmak çok kolayd›r. Menenjit, z›pk›n veya b›çak ile
penetre edici yaralanmalardan sonra veya yaralanma s›ras›nda ya da cerrahi iﬂlem sonras› geliﬂen beyin omurilik s›v›s› s›z›nt›s›n›n bir sonucu
olarak oluﬂabilir.
Osteomiyelit SKH’l› hastalarda bas› yaralar›n›n alt›ndaki alanlarda oluﬂabilir. Osteomiyelit
ayr›ca, yaralanma s›ras›nda olan k›r›klarla birlikte olabilir ya da k›r›k servikal omurgay› stabilize
etmek için kullan›lan halo orthosis iﬂlemi nedeniyle geliﬂebilir.
Özellikle yüksek seviyede lezyonlarla sonuçlanan SKH’dan sonra ilk 4 hafta içinde gastrointestinal kanama, peptik ülser perforasyonu ve
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2001; 5: 3

pankreatit gibi akut bat›n aciliyetleri s›kl›kla görülmektedir. Fakat duyu kayb› nedeniyle bu tablolar›n tan›s› güç olmaktad›r ve yüksek mortaliteye yol açmaktad›r. Bu hastalarda bat›n travmas›
s›kl›kla tan›mlanamaz.
Eritem ve ﬂiﬂkinlik oluﬂturan heterotopik ossifikasyon selülit veya derin ven trombozu ile tan› kar›ﬂ›kl›¤›na neden olabilir. Bu durum s›kl›kla
hasar seviyesinin alt›ndaki eklemlerin çevresinde, en yayg›n olarak kalçada oluﬂur. Hastal›¤›n
erken safhas›nda e¤er tan› net de¤ilse, radyografide ektopik kemik oluﬂumu görülemeyebilir,
ancak teknesyum kemik sintigrafisi ile kolayl›kla
saptanabilir (1,5).
ATEﬁ
Ateﬂ, SKH’l› hastalarda s›k görülür ve bu hastalar›n ço¤unun ateﬂten sorumlu olabilecek birden fazla infeksiyonu olabilir. Ancak di¤er yandan baz› hastalarda aç›klanamayan ateﬂler olmaktad›r. SKH’l› hastalarda termoregülasyon
problemleri ve hasar›n alt›nda terleme eksikli¤i
vard›r. Yüksek veya düﬂük çevresel ›s›lara temas
ateﬂ ya da hipotermi ile sonuçlanmaktad›r. Aç›klanamayan ateﬂ kuadroplejik hastalarda kazadan
hemen sonra oluﬂur ve haftalar ile aylar sürebilir
(kuadropleji ateﬂi) (5,6). Nadiren ateﬂ otonom
disrefleksi ﬂartlar›nda hipertansiyon, terleme,
fasiyal k›zarma ve baﬂ a¤r›s› ile karakterize paroksismal bir sendrom ﬂeklinde oluﬂabilir (6).
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