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ÖZET
Yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde yatan hastalar durumlar›n›n ciddiyetiyle ve uygulanan invaziv giriﬂimlerle iliﬂkili

de YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü saptanmad›.
Sonuç olarak, özellikle YBÜ hastalar›nda morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde art›ﬂa neden olan nozokomiyal infeksiyonlar için risk faktörlerinin belirlenmesi infeksiyon kontrol önlemlerinde yol gösterici olmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Her YBÜ kendi risk faktörlerini belirlemeli ve bu faktörlere yönelik önleme stratejileri geliﬂtirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yo¤un Bak›m Ünitesi, ‹nfeksiyon, Epidemiyoloji.

olarak yüksek infeksiyon riski alt›ndad›rlar. Nozokomiyal
infeksiyon için çok say›da risk faktörü sözkonusu oldu-

SUMMARY

¤undan hastalarda infeksiyonun farkl› riskleri birarada

Nosocomial Infections in a Neurology Intensive Care Unit:
Identification of Risk Factors

olabilir. Bu çal›ﬂmada, hastanemiz nöroloji YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için intrensek (hastayla ilgili) ve ekstrensek (invaziv giriﬂim ve tedaviler, YBÜ’de kal›ﬂ süresi)
risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Alt› yatakl›
nöroloji YBÜ’de tedavi edilen tüm hastalar 15 Mart
1999-15 May›s 2000 tarihleri aras›nda nozokomiyal infeksiyon risk faktörleri aç›s›ndan prospektif olarak izlendi. Her hasta için YBÜ’de kal›ﬂ süresince daha önceden
belirlenmiﬂ ekstrensek ve intrensek risk faktörleri kaydedildi ve nozokomiyal infeksiyonla önemli derecede iliﬂkili
de¤iﬂkenlerin identifikasyonunda tek de¤iﬂkenli analiz ve
çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizi yap›ld›. Tek de¤iﬂkenli analiz sonucunda yaﬂ›n ≥ 70 olmas› (p< 0.01),
glaskow koma skalas›n›n ≤ 10 olmas› (p< 0.05), santral
venöz kateter varl›¤› (p< 0.001), parenteral beslenme
(p< 0.001) ve yat›ﬂ süresinin uzunlu¤u (p< 0.001)
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini artt›ran faktörler olarak bulundu. Çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizin-
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Patients admitted to intensive care units (ICUs) generally have a risk of infection. This is partly due to the susceptibility associated with the severity of their conditions
and also due to the invasive medical procedures performed. Since a variety of risk factors has been determined for nosocomial infections, different combinations of
these risk factors can be possibly exist in these patients.
The aim of this study is to identify the intrinsic (related
with the patient) and extrinsic (related with the invasive
procedures and the length of stay in the ICU) risk factors for the nosocomial infections acquired in the neurology ICU of our hospital. All patients treated at a six-bed
neurology ICU were prospectively observed for the nosocomial infection risk factors from 15 March 1999
through 15 May 2000. Variables measuring extrinsic
and intrinsic risk factors for nosocomial infection were
recorded for each patient during their ICU stay and univariate analysis and multivariate logistic regression
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analysis were used to identify the variables significantly
associated with nosocomial infection. Univariate analysis showed; age equal to or greater than 70 years (p<
0.01), glaskow coma scala score equal to or less than
10 (p< 0.05), central venous catheterization (p< 0.001),
parenteral nutrition (p< 0.001) and length of ICU stay (p<
0.001) as risk factors for ICU acquired infections. In multivariate logistic regression analysis there was no significant variable detected.
Since nosocomial infections increase the morbidity,
mortality and cost of treatment especially for ICU patients the identification risk factors for nosocomial infections is especially important planning and developing infection control programmes. Each ICU has to evaluate
and identify the risk factors of it’s own and develop preventive strategies accordingly.
Key Words: Intensive Care Unit, Infection, Epidemiology.

G‹R‹ﬁ
Yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde yatan genel
durumu kötü olan kritik hastalar yaﬂama yeniden
kazand›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, tan› ve tedavi için
uygulanan invaziv giriﬂimler nedeniyle pekçok
komplikasyonla karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar (1-4).
YBÜ’de en s›k görülen komplikasyonlardan biri
nozokomiyal infeksiyondur ve farkl› disiplinlerin
YBÜ’lerinin ortak özelliklerindendir (5). Tüm
hastanede saptanan nozokomiyal infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k %25’i YBÜ’lerde geliﬂmektedir (6,7).
Hastan›n YBÜ’de yat›yor olmas› hastane infeksiyonlar› için risk faktörleri aras›nda yer al›r
(8). YBÜ infeksiyonlar›n›n geliﬂmesinde ise birçok risk faktörü sözkonusudur. YBÜ’ye kabul edilen hastalar s›kl›kla altta yatan ciddi hastal›¤›,
immünsüpresyonu ve malnütrisyonu olan, dolay›s›yla bakteriyel, viral veya fungal infeksiyonlara yatk›n hastalard›r (9). Sözkonusu faktörlerin
yan›s›ra uygulanan invaziv iﬂlemlere ba¤l› olarak
da YBÜ hastalar› için yüksek infeksiyon riski
mevcuttur (7,10). Ek olarak yat›ﬂ süresinin uzunlu¤u infeksiyon riskini artt›ran en önemli faktörlerdendir (7,11-13). YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonlar› önleme programlar›n›n oluﬂturulmas› ve
efektif olarak uygulanabilmesi için risk faktörlerinin belirlenmesi zorunludur.
Bu çal›ﬂmada, hastanemiz nöroloji YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için intrensek (hastayla ilgili) ve ekstrensek (invaziv giriﬂim ve tedaviler,
YBÜ’de kal›ﬂ süresi) risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
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MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂma, 15 Mart 1999-15 May›s 2000 tarihleri aras›nda 500 yatakl› Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 6 yatakl› Nöroloji
YBÜ’de yap›ld›.
Üniteye yat›ﬂ› yap›lan ve en az 24 saat
YBÜ’de kalan hastalar çal›ﬂma kapsam›na al›nd›.
Hastalar yat›ﬂlar›n›n ilk günü fizik muayene ve laboratuvar bulgular› ile de¤erlendirilerek primer
infeksiyonlar›n›n olup olmad›¤› ve yat›ﬂ tan›s›
için baﬂlanan tedavileri kaydedildi. Hastalar yat›ﬂlar› süresince günlük vizitlerle infeksiyon yönünden takip edildi. Günlük vizitlerde ateﬂ, o
güne ait fizik muayene ve laboratuvar bulgular›,
uygulanan tedavi ve invaziv giriﬂimler kaydedildi. Eksitus olan veya YBÜ’den taburcu olan hastalar YBÜ’de yat›ﬂlar› süresince, YBÜ’den servise
nakli yap›lan hastalar ise nakil sonras› 5 gün süresince izlendi.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aç›s›ndan araﬂt›rd›¤›m›z olas› risk faktörleri intrensek ve ekstrensek olarak grupland›r›ld›. Çal›ﬂmam›zda intrensek risk faktörü olarak ﬂu de¤iﬂkenler araﬂt›r›ld›; yaﬂ, cinsiyet, yat›ﬂ tan›s›, altta yatan hastal›k (diabetes mellitus, kalp yetmezli¤i, kronik
obstrüktif akci¤er hastal›¤›, malignite), glaskow
koma skalas›[14] (YBÜ’ye kabuldeki de¤er) ve
YBÜ’ye kabulde infeksiyonun varl›¤›. Araﬂt›r›lan
ekstrensek risk faktörleri ise intravasküler kateter, üriner kateter, nazogastrik sonda, entübasyon, mekanik ventilasyon (MV) ve parenteral
beslenme varl›¤›, H2 reseptör blokeri kullan›m›,
steroid kullan›m› ve YBÜ’de kal›ﬂ süresi olarak
belirlendi.
YBÜ’ye kabulden en az 48 saat sonra ortaya
ç›kan ve primer infeksiyondan farkl› anatomik
bölgede veya farkl› mikroorganizmalarla oluﬂan
infeksiyonlar YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon olarak
de¤erlendirildi.
Nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›mlanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” taraf›ndan belirlenen hastane infeksiyonlar› tan›m kriterleri kullan›ld› (15).
‹statistiksel de¤erlendirme 0125600011918281 lisans numaral› SPSS 9.0 paket program›nda yap›ld›. Risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas›nda
tek de¤iﬂkenli ve çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizi kullan›ld›. ‹ki gruplu sürekli de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› student’s t-testi ve
Mann-Whitney U-testi kullan›larak yap›ld›. En
küçük anlaml›l›k s›n›r› 0.05 olarak al›nd›.
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BULGULAR
Çal›ﬂma kapsam›na al›nan 190 hastan›n 97
(%51)’si erkek, 93 (%49)’ü kad›nd›. Hastalar›n yaﬂ› 16 ile 86 aras›nda de¤iﬂmekteydi ve ortalama
yaﬂ 64 ± 16 olarak bulundu. Hastalar›n yat›ﬂ nedenlerine göre da¤›l›mlar› Tablo 1’de gösterildi.
Çal›ﬂma kapsam›na al›nan 190 hastada 2006
hasta gününde YBÜ’de edinilmiﬂ 169 infeksiyon
saptand›. ‹nfeksiyon oran› 100 hasta kabülüne
göre 88.9, 1000 hasta gününe göre ise 84.2 olarak
bulundu. Nozokomiyal infeksiyonlar›n bölgelere
göre da¤›l›m› incelendi¤inde ilk 3 s›rada üriner
sistem infeksiyonu (%43.2), pnömoni (%26.7) ve
primer bakteremi (%19.5) saptand›. YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonlar›n yerlerine ve oranlar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterildi. YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon etkenleri olarak izole edilen mikTablo 1. Hastalar›n Yat›ﬂ Nedenlerine Göre Da¤›l›mlar›.
Yat›ﬂ nedeni

Say›

%

Serebral infarkt

108

56.8

Serebral hemoraji

63

33.2

Epilepsi

6

3.2

‹skemik ensefalopati

5

2.6

Subaraknoid kanama

2

1.1

Metabolik ensefalopati

2

1.1

Hemorajik infarkt

1

0.5

Bilinç kayb› etyolojisi

1

0.5

Menenjit

1

0.5

Ensefalit

1

0.5

190

100

Toplam

Tablo 2. YBÜ’de Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonlar›n Yerlerine ve Oranlar›na Göre Da¤›l›m›.
‹nfeksiyon

Say›

%

Üriner sistem infeksiyonu

73

43.2

Pnömoni

45

26.7

Primer bakteremi

33

19.5

Klinik sepsis

10

5.9

Yumuﬂak doku infeksiyonu

4

2.4

Venöz infeksiyon

4

2.4

169

100.0

Toplam
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roorganizmalar aras›nda ilk 3 s›ray› Klebsiella pneumoniae (%20.6), Enterococcus spp. (%15.1) ve Candida türlerinin (%13.5) ald›¤› belirlendi.
‹ntrensek de¤iﬂkenlerden yaﬂ›n 70 veya üzerinde olmas› (p< 0.01), glaskow koma skalas›n›n
10 veya alt›nda olmas› (p< 0.05) YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulundu.
YBÜ’ye kabulde infeksiyonun varl›¤› (p< 0.05)
ise riski azaltan faktör olarak saptand›. Yaﬂ›n 60
veya üzerinde olmas›, cinsiyet, yat›ﬂ tan›s› ve altta yatan hastal›k YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon
için risk faktörü olarak bulunmad›. ‹ntrensek risk
faktörleri ve YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aras›ndaki iliﬂki Tablo 3’de gösterilmiﬂtir.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi araﬂt›r›lan ekstrensek de¤iﬂkenlerden nazogastrik sonda, entübasyon, MV, enteral beslenme, H2 reseptör blokeri ve kortikosteroid kullan›m› risk
faktörü olarak bulunmazken, santral venöz kateter (SVK) varl›¤› (p< 0.001) ve parenteral beslenme (p< 0.001) risk faktörü olarak saptand›. Tüm
hastalara periferik venöz kateter (PVK) uyguland›¤› için PVK’n›n risk faktörü olup olmad›¤› istatistiksel olarak de¤erlendirilemedi.
Ekstrensek risk faktörleriyle YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aras›ndaki iliﬂki Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.
Yaﬂ, yat›ﬂ süresi ve glaskow koma skalas›, sürekli de¤iﬂken olarak incelendi¤inde, YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyonu olan hastalarda yaﬂ ve yat›ﬂ süresi ortalamalar›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonu olmayan hastalara göre anlaml› derecede daha fazla oldu¤u saptand›. Glaskow koma
skalas› ise 2 grup aras›nda farkl›l›k göstermedi.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi incelenen
sürekli de¤iﬂkenler Tablo 5’te verilmiﬂtir.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkili olas› risk
faktörleri için stepwise lojistik regresyon analizi
yap›ld›¤›nda anlaml› de¤iﬂken bulunmad›.
TARTIﬁMA
YBÜ’de görülen nozokomiyal infeksiyonlar
hastane ve çal›ﬂman›n yap›ld›¤› YBÜ popülasyonuna göre de¤iﬂmekle beraber tüm nozokomiyal
infeksiyonlar›n %20-25’ini oluﬂturmaktad›r (6,7).
“National Nosocomial Infection Surveillance
(NNIS)” kontrol projelerinin etkinli¤i çal›ﬂmas›nda efektif sürveyans programlar› kullan›ld›¤›nda
hastane infeksiyonlar›n›n %32’sinin önlenebilece¤i gösterilmiﬂtir (16). Bu gibi infeksiyonlar›n önlenmesinde, intrensek risk faktörleri daha az modifiye edilebilirken ekstrensek risk faktörlerinin
modifikasyonu majör bir rol oynamaktad›r (17).
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 1
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Tablo 3. ‹ntrensek Risk Faktörleri ve YBÜ’de Edinilmiﬂ ‹nfeksiyon Aras›ndaki ‹liﬂki (Tek De¤iﬂkenli Analiz).
Risk faktörleri (n)

YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon (n)

%

Yaﬂ

p

Rölatif
risk

%95 GA

2.3

1.26-4.23

2.1

1.10-4.05

2.27**

1.20-4.30

> 0.05
≤ 60 (n= 66)
> 60 (n= 124)

20
54

30.3
43.5

Yaﬂ

< 0.01
< 70 (n= 118)
≥ 70 (n= 72)

37
37

31.4
51.4

Cinsiyet

> 0.05

Kad›n (n= 93)
Erkek (n= 97)

37
37

39.8
38.1

Yat›ﬂ tan›s›

> 0.05

Serebral infarkt (n= 108)*
Serebral hemoraji (n= 63)*
Di¤er (n= 19)*

46
25
3

42.6
39.7
15.7

Glaskow koma skalas›

< 0.05

≤ 10 (n= 125)
> 10 (n= 65)

56
18

44.8
27.7

Kalp yetmezli¤i (n= 55)*
26
Diabetes mellitus (n= 33)*
16
Altta yatan 2 veya daha fazla hastal›k (n= 117)* 48
Yat›ﬂta infeksiyon varl›¤› (n= 70)*#
19

47.3
48.5
41.1
27.1

Altta yatan hastal›k
>
>
>
<

0.05
0.05
0.05
0.05

* ‹ncelenen parametrenin olmad›¤› hasta grubundaki infeksiyon oranlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
** Yat›ﬂta infeksiyonu olanlarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif riski 2.27 kat daha az bulunmuﬂtur.
GA: Güven aral›¤›.
# YBÜ’ye ensefalit ve menenjit tan›lar› ile yatan 2 hasta d›ﬂ›nda kalan 68 hastada yat›ﬂ nedeni olan nörolojik

hastal›kla birlikte, YBÜ’ye kabul s›ras›nda herhangi bir bölge spesifik infeksiyon saptand›.

Tablo 4. YBÜ’de Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonun Ekstrensek Risk Faktörleriyle ‹liﬂkisi (Tek De¤iﬂkenli Analiz).
Risk faktörleri (n)*

YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon

p

Say›

%

Nazogastrik sonda (n= 8)

4

50

> 0.05

Santral venöz kateter (n= 19)

16

84.2

< 0.001

Entübasyon (n= 31)

13

41.9

> 0.05

Mekanik ventilasyon (n= 28)

13

46.4

> 0.05

Parenteral beslenme (n= 101)

52

51.5

< 0.001

Enteral beslenme (n= 8)

5

62.5

> 0.05

H2 reseptör blokeri kullan›m› (n= 114)

46

40.4

> 0.05

Steroid kullan›m› (n= 106)

44

41.5

> 0.05

Rölatif risk

%95 GA

10.4

2.9-37.1

3.2

1.7-6.0

* ‹ncelenen parametrenin olmad›¤› hasta grubundaki infeksiyon oranlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
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Tablo 5. YBÜ’de Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonla ‹liﬂkisi ‹ncelenen Sürekli De¤iﬂkenler.
De¤iﬂken

YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon
Var
Yok

p

Rölatif risk

%95 GA

Yaﬂ*

67.0 ± 14.3

61.8 ± 16.0

< 0.05

1.02

1.00-1.04

Yat›ﬂ süresi* (gün)

19.6 ± 16.3

4.8 ± 4.5

< 0.001

1.29

1.19-1.39

8.3 ± 4.3

8.3 ± 3.0

> 0.05

Glaskow koma skalas›*
* Ortalama

YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi incelenen risk faktörlerinden yaﬂ için, ileri yaﬂ s›n›r›
olarak çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda 60, bir k›sm›nda
ise 70 yaﬂ al›nm›ﬂt›r. YBÜ’de infeksiyon edinilmesi aç›s›ndan ileri yaﬂ›n risk faktörü olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r. Fransa’da yap›lan bir çal›ﬂmada, yaﬂ›n 60’tan büyük olmas› YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon için risk faktörü olarak bildirilmiﬂtir
(18). Bizim çal›ﬂmam›zda yaﬂ›n 60’tan büyük olmas› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulunmazken, 70 yaﬂ veya üzerindeki
hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif
riskinin 2.3 kat daha fazla oldu¤u saptand›. ‹leri
yaﬂ s›n›r›n›n 70 olarak al›nd›¤› di¤er çal›ﬂmalarda
da çal›ﬂmam›zla benzer ﬂekilde YBÜ’de infeksiyon edinilme riskinin anlaml› derecede yüksek
oldu¤u rapor edilmiﬂtir (14,19). ‹leri yaﬂla birlikte altta yatan hastal›k görülme oran›n›n artmas›
ve immünyan›tta azalma YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini artt›ran faktörler olabilir.
Kad›n veya erkek cinsiyet, çal›ﬂmam›zda de¤iﬂken olarak irdelendi¤i di¤er çal›ﬂmalarla benzer olarak YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk
faktörü olarak bulunmad› (19-21).
Yat›ﬂ tan›s›, risk faktörü olarak incelendi¤i çal›ﬂmalar›n ço¤unda YBÜ’de infeksiyon edinilmesi aç›s›ndan risk faktörü olarak bildirilmiﬂtir
(10,14,21,22). Craven ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ
olduklar› çal›ﬂmada, nörolojik hastal›k nedeniyle
YBÜ’ye yatan hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riski 1.4 kat daha fazla bulunmuﬂtur (14).
Barsic ve arkadaﬂlar›, infeksiyon nedeniyle
YBÜ’ye yatan hastalarda yapt›klar› çal›ﬂmada;
yat›ﬂ tan›s› santral sinir sistemi infeksiyonu olan
hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif
riskinin, di¤er sistem infeksiyonlar› nedeniyle
YBÜ’ye kabul edilen hastalardan daha yüksek
oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir (21). Meksika’da yap›lan çok merkezli nokta prevalans bir çal›ﬂmada, YBÜ’ye kabul nedeni santral sinir sistemi
hastal›¤› olan hasta grubunda YBÜ’de infeksiyon
edinilme rölatif riski 1.43 kat daha fazla bulunur28

ken, kardiyovasküler yetmezlik nedeniyle
YBÜ’ye kabul edilen hastalarda bu risk 0.32 kat
daha az bulunmuﬂtur (22). Fernandez-Crehuet
ve arkadaﬂlar› ise yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmalar›nda hastalar›n yat›ﬂ tan›s› ile YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aras›nda anlaml› iliﬂki saptam›ﬂlar; yat›ﬂ
nedeni sinir sistemi hastal›¤›, respiratuar sistem
hastal›¤›, travma, neoplazi, endokrin sistem,
beslenme, metabolizma ve immünolojik hastal›klar olan hasta grubunda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif riskinin 1.63 kat daha fazla oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir (10). Bizim çal›ﬂmam›zda
ise tüm hastalar›n primer hastal›¤›, nörolojik hastal›klar grubunda yer almakta idi. Nöroloji
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonlar aç›s›ndan yat›ﬂ
tan›s›n›n infeksiyon oran› ile iliﬂkisi incelendi¤inde; hastalar›n önemli bir yüzdesini oluﬂturan
serebral hemoraji ile serebral infarkt tan›s› alanlar, infeksiyon oranlar› aç›s›ndan birbirleri ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ve bu gruplar nörolojik hastal›¤› olan di¤er gruplarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, yat›ﬂ
tan›s› ile YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon oran› aras›nda herhangi bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Yat›ﬂ tan›s›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisini
daha net bir ﬂekilde ortaya koyabilmek için, nörolojik hastal›¤› nedeniyle YBÜ’ye yatan hastalarla farkl› hastal›klar› (travma, kardiyovasküler
sistem hastal›¤›, solunum sistemi hastal›¤› vb.)
nedeniyle YBÜ’ye yat›ﬂ› yap›lan hasta gruplar›n›n karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› araﬂt›rmalara gerek oldu¤u
düﬂüncesindeyiz.
Yat›ﬂta infeksiyon varl›¤›n›n risk faktörü olup
olmad›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda irdelenmiﬂ ve farkl›
sonuçlar elde edilmiﬂtir. Fernandez-Crehuet ve
arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, infeksiyon nedeniyle
YBÜ’ye yatan hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini daha fazla bulmuﬂlard›r (10). Ancak,
Legras ve arkadaﬂlar› Fransa’da yapm›ﬂ olduklar› prospektif bir çal›ﬂmada, hastan›n kabulünde
infeksiyon olmamas›n› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak saptam›ﬂlard›r (18).
Biz de çal›ﬂmam›zda benzer olarak YBÜ’ye ka-
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bulde infeksiyonu olmayan hastalarda YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon riskinin daha fazla oldu¤unu saptad›k.
Altta yatan hastal›k pekçok çal›ﬂmada YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulunmuﬂtur (10,20,22,23). Fernandez-Crehuet ve
arkadaﬂlar›, kafa travmas›, malnütrisyon ve komay› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak saptam›ﬂlard›r (10). Leon-Rosales ve
arkadaﬂlar› Meksika’da yapt›klar› nokta prevalans bir çal›ﬂmada, azalm›ﬂ solunum refleksi,
multipl travma ve nörolojik lezyon varl›¤›nda
YBÜ’de infeksiyon edinilme riskinin daha fazla
oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir (22). Avrupa YBÜ’lerinde yap›lan “European Prevalence of Infection
in Intensive Care (EPIC)” çal›ﬂmas›nda tek de¤iﬂkenli analizde, kabulde organ yetmezli¤inin herhangi bir tipi YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için
risk faktörü olarak bulunmuﬂ, ancak çok de¤iﬂkenli analizde risk faktörü olarak rapor edilmemiﬂtir (23). Ülkemizde ise Akkuﬂ ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada, yat›ﬂ s›ras›nda 2
veya daha fazla aktif hastal›¤› (komorbidite) olan
hastalarda infeksiyon riskinin anlaml› derecede
artm›ﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r (20). Erdem ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda, komorbidite YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak saptanmam›ﬂt›r (19). Kayabaﬂ ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada da altta yatan hastal›k
risk faktörü olarak saptanmam›ﬂt›r (24). Çal›ﬂmam›zda ço¤u çal›ﬂman›n aksine, bu 2 çal›ﬂmada
oldu¤u gibi araﬂt›rd›¤›m›z altta yatan hastal›klar
ve 2 ya da daha fazla altta yatan hastal›k varl›¤›
risk faktörü olarak bulunmad›. Bunun nedeni
hasta say›m›z›n bu inceleme için yeterli olmamas› olabilir.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla hastal›k ciddiyeti skorunun iliﬂkisi benzer çal›ﬂmalarda ço¤unlukla APACHE skoru kullan›larak araﬂt›r›lm›ﬂ ve
pekçok çal›ﬂmada YBÜ’de infeksiyon edinilme
riski ile APACHE skoru aras›nda güçlü bir iliﬂki
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Biz ise çal›ﬂmam›zda sözkonusu ünitede rutinde kullan›lan skorlama olmas› nedeniyle hastal›k ciddiyeti skoru olarak
glaskow koma skalas›n› kulland›k ve sonuçlar›m›z› glaskow koma skalas› kullanan benzer bir
baﬂka çal›ﬂma ile k›yaslad›k. Çal›ﬂmam›zda glaskow koma skalas› 10 ve alt›nda olan grupta
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riski, koma skalas›
10’dan fazla olan gruba göre anlaml› derecede
daha fazla bulundu. Koma skalas›n›n 10 veya alt›nda olmas›n›n YBÜ’de infeksiyon geliﬂme riskini 2.1 kat artt›rd›¤› saptand›. Craven ve arkadaﬂHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 1
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lar› taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada, glaskow koma
skala skoruna göre tan›mlanm›ﬂ olan koma kabulde sözkonusu ise YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif riskinin 2.8 kat daha fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂmada, APACHE skor I’i
20’den büyük olan hastalarda infeksiyon rölatif
riskinin 2.3 kat artt›¤› rapor edilmiﬂtir (14).
YBÜ’de yat›ﬂ süresinin YBÜ’de infeksiyon
edinilmesi aç›s›ndan en önemli risk faktörlerinden oldu¤u kabul edilmektedir (7). Yap›lan çal›ﬂmalarda, yat›ﬂ süresinin uzunlu¤unun YBÜ’de
infeksiyon edinilme riskini dramatik olarak artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (14,19,20,23,24). Biz çal›ﬂmam›zda literatürdeki di¤er çal›ﬂmalara benzer olarak, YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonu olan hastalarda ortalama yat›ﬂ süresinin infeksiyonu olmayan
hastalara göre istatistiksel olarak anlaml› derecede daha uzun oldu¤unu, her yat›ﬂ günü için
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif riskinin 1.3
kat artt›¤›n› ve YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonu
olan hastalarda ilk infeksiyon epizodunun ortaya
ç›k›ﬂ günü ortalamas›n›n 6.9 ± 5.0 gün oldu¤unu
saptad›k. ‹nfeksiyonu olan hastalar›n ortalama
yat›ﬂ süresinin daha uzun olmas›, infeksiyon nedeniyle yat›ﬂ süresinin uzamas›na veya yat›ﬂ süresinin uzun olmas› nedeniyle infeksiyon görülme oran›n›n artmas›na ba¤l› olabilir. Bu iki durumu birbirinden ay›rmak mümkün olmamakla birlikte, mevcut bilgiler ›ﬂ›¤›nda her iki durumun
bir di¤erini etkileyebilece¤ini söyleyebiliriz. Konunun daha net bir ﬂekilde ortaya konulabilmesi için daha detayl› araﬂt›rmalara ihtiyaç oldu¤u
kanaatindeyiz.
Birçok çal›ﬂmada, YBÜ’de yatan hastalara uygulanan tedavi ve invaziv giriﬂimlerin, hastalar›
infeksiyona duyarl› hale getirdi¤i ispatlanm›ﬂt›r
(7,11,25). ‹nfeksiyon riskini artt›rd›¤› gösterilen
invaziv tedavi ve giriﬂimler aras›nda intravenöz
ve intraarteryel kateter uygulamalar›, entübasyon, nazogastrik sonda, idrar sondas›, antiasit
veya H2 reseptör blokeri kullan›lmas›, immünsüpresif tedavi ve cerrahi giriﬂim mevcuttur (25).
Nazogastrik sonda varl›¤› nozokomiyal pnömoni ve nozokomiyal sinüzit için önemli risk faktörüdür (26). Nazogastrik sonda de¤iﬂken olarak
incelendi¤i 2 çal›ﬂmada YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulunmuﬂtur
(22,26). Ülkemizde ise Akkuﬂ ve arkadaﬂlar›n›n
yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada, nazogastrik sonda
uygulamas› risk faktörü olarak rapor edilmemiﬂtir (20). Biz de benzer olarak tek de¤iﬂkenli analiz sonucunda nazogastrik sonda uygulamas›n›
29
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YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak saptamad›k.
Craven ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada,
santral kateter, arteryel kateter ve Swanz-Ganz
kateteri nozokomiyal infeksiyonla iliﬂkili de¤iﬂkenler olarak saptanm›ﬂt›r ve bu aletlerin uygulanmas›yla YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon kaba rölatif riskinin s›ras›yla 5.1, 7.4 ve 4.6 kat artt›¤› rapor edilmiﬂtir (14). Santral venöz kateterizasyonun, olas› risk faktörü olarak irdelendi¤i benzer
çal›ﬂmalar›n tümünde YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini artt›rd›¤› bildirilmiﬂtir (18,22,23). Biz
de benzer olarak tek de¤iﬂkenli analizde SVK
kullan›m›n› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk
faktörü olarak bulduk ve SVK uygulamas›n›n
YBÜ’de infeksiyon edinilme rölatif riskini 10.4
kat artt›rd›¤›n› saptad›k.
Entübasyon ve MV’nin YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi incelendi¤inde; entübasyon
çal›ﬂmalar›n bir k›sm›nda, MV ise tümünde
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini artt›ran faktörler olarak bildirilmiﬂtir (14,18,22,23). Ülkemizde Erdem ve arkadaﬂlar› da MV’nin YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (19). Bizim çal›ﬂmam›zda ise entübasyon ve MV uygulanan hasta gruplar›nda, uygulanmayan gruplara göre YBÜ’de infeksiyon
edinilme oran›n›n daha fazla oldu¤u saptand›,
ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›. Entübasyon ve MV uygulanan hasta say›s›n›n düﬂük olmas› bu sonucun bir nedeni olabilir.
Meksika’da Leon-Rosales ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›¤› nokta prevalans çal›ﬂmada, parenteral
beslenme YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk
faktörü olarak saptanm›ﬂ ve infeksiyon rölatif riskini 3.4 kat artt›rd›¤› rapor edilmiﬂtir (22). Biz de
benzer olarak parenteral beslenmeyi YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulduk ve parenteral beslenme uygulamas›yla infeksiyon rölatif riskinin 3.2 kat artt›¤›n› saptad›k.
Stres ülser profilaksisi genellikle YBÜ’de edinilmiﬂ pnömoni için risk faktörü olarak araﬂt›r›lm›ﬂ ve farkl› sonuçlar elde edilmiﬂtir
(22,23,27,28). Stres ülser profilaksisi YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonlar sistemlere ayr›lmadan, de¤iﬂken olarak incelendi¤inde; Avrupa YBÜ’lerinde yap›lan EPIC çal›ﬂmas›nda YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyonla muhtemel iliﬂkili risk faktörü olarak
saptanm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂmada, H2 reseptör blokeri profilaksisi ile sukralfat profilaksisi aras›ndaki
fark incelendi¤inde ise genel infeksiyon riskle30
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rinde önemli bir farkl›l›k olmad›¤› rapor edilmiﬂtir (23). Meksika’da yap›lan nokta prevalans çal›ﬂmada da H2 reseptör blokerlerinin kullan›m›
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulunmuﬂ ve YBÜ’de infeksiyon edinilme rölatif riskini 1.6 kat artt›rd›¤› saptanm›ﬂt›r (22).
Fernandez-Crehuet ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise H2 reseptör blokeri kullan›m›
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aç›s›ndan anlaml›
bir de¤iﬂken olarak saptanmam›ﬂt›r (10). Biz de
benzer olarak H2 reseptör blokeri kullan›m›n›
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak saptamad›k.
Craven ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada, steroid kullan›m› veya kemoterapi nozokomiyal infeksiyon için risk faktörleri olarak
bulunmuﬂ ve steroid kullanan veya kemoterapi
alan hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için
kaba rölatif risk 2.4 kat fazla olarak rapor edilmiﬂtir (14). Meksika’da yap›lan nokta prevalans çal›ﬂmada da steroid kullan›m› YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon için risk faktörü olarak saptanm›ﬂ ve
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon rölatif riskini 2 kat
artt›rd›¤› rapor edilmiﬂtir (22). Çal›ﬂmam›zda ise
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon oran›n›n steroid
kullanan hastalarda (%41.5) steroid kullanmayan
hastalara göre (%35.7) daha yüksek oldu¤unu
saptad›k, ancak aradaki fark istatistiksel olarak
anlaml› bulunmad›.
Çal›ﬂmam›zda çok de¤iﬂkenli analiz sonucunda YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü
saptanmad›. YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için
risk faktörlerinin araﬂt›r›ld›¤› di¤er çal›ﬂmalar›n
ço¤unda tek veya iki de¤iﬂkenli analizle çok say›da risk faktörünün bulundu¤u, çok de¤iﬂkenli
analiz sonucunda ise bu risk faktörlerinin ancak
bir k›sm›n›n anlaml› de¤iﬂken olarak kald›¤› bildirilmiﬂtir (14,18,22,23). Çal›ﬂmam›zda çok de¤iﬂkenli analiz sonucunda anlaml› de¤iﬂken bulunmamas›n›n nedeni hasta say›s›n›n yetersiz olmas›yla ilgili olabilir. Bu konunun daha net bir ﬂekilde ortaya konabilmesi için daha fazla say›da
hastay› içeren yeni çal›ﬂmalara gerek oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Sonuç olarak, özellikle YBÜ hastalar›nda morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde art›ﬂa
neden olan nozokomiyal infeksiyonlar için risk
faktörlerinin belirlenmesi, infeksiyon kontrol önlemlerinde yol gösterici olmas› aç›s›ndan çok
önemlidir. Her YBÜ kendi risk faktörlerini belirlemeli ve bu faktörlere yönelik önleme stratejileri geliﬂtirilmelidir.
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