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ÖZET
Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan en riskli bölümler aras›nda yer almakta ve tüm
hastane infeksiyonlar›n›n önemli bir bölümünün bu ünitelerde geliﬂti¤i bildirilmektedir. Nisan 1997- Aral›k 1998
tarihleri aras›nda hastanemizde yat›r›larak izlenen 4860
eriﬂkin hastan›n 181’inde 214 hastane infeksiyonu saptanm›ﬂ ve hastane infeksiyonu h›z› %4.4 olarak belirlenmiﬂtir. Hastane infeksiyonu saptanan 181 hastan›n 63
(%34.8)’ü YBÜ’de izlenmiﬂ ve bu hastalarda gözlenen
94 hastane infeksiyonunun, hastane infeksiyonlar›n›n
%43.9’unu oluﬂturdu¤u bulunmuﬂtur. YBÜ’de hastane
infeksiyonu h›z› %26.8 olarak saptanm›ﬂt›r. En s›k gözlenen infeksiyonlar, alt solunum yolu infeksiyonlar› (%50)
ve üriner sistem infeksiyonlar›d›r (%24.5). En s›k soyutlanan etkenler aras›nda Pseudomonas spp., Klebsiella
spp., Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp. yer almaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Hastane ‹nfeksiyonlar›, Yo¤un Bak›m
Ünitesi.
# Bu çal›ﬂma, 17. Gevher Nesibe T›p Günleri Hastane ‹nfeksiyonlar› Simpozyumu (20-22 Nisan 1999, Kayseri)’nda poster
olarak sunulmuﬂtur.
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SUMMARY
Nosocomial Infections in the Intensive Care Unit of the
Hospital Pamukkale University Medical School
Intensive care units represent the most risky units for
hospital infections and approximately 20-25% of the
hospital infections are developing in these units. 214
hospital infections were determined in 181 patients
among 4860 adult patients who were hospitalised between April 1997-December 1998 and hospital infection
rate was found as 4.4%. 63 of these 181 patients were
hospitalized in intensive care unit (34.8%) and 94 hospital infections which were observed in these patients
constituted the 43.9% of the hospital infections. Hospital
infection rate in intensive care unit was determined as
26.8%. The most common nosocomial infection sites
were lower respiratory system infections (50%) and urinary tract infections (24.5%). Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Acinetobacter spp.
were determined as the most common isolated microorganisms.
Key Words: Hospital Infections, Intensive Care Units.

G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar›; oluﬂturdu¤u ekonomik maliyet, morbidite ve mortalite oranlar›ndaki yükseklik nedeni ile önemli bir sa¤l›k sorunudur. Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ), hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan en riskli bölümler aras›nda
yer almakta ve tüm hastane infeksiyonlar›n›n
yaklaﬂ›k %20-25’inin bu ünitelerde geliﬂti¤i bildirilmektedir. YBÜ’lerde izlenen hastalar›n; a¤›r
seyirli, invaziv iﬂlemlerin s›k uyguland›¤›, hasta-
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nede uzun süre kalmas› gereken, çok say›da ve
geniﬂ spektrumlu antimikrobiyal ajanlar›n kullan›ld›¤› hastalar olmas›, hastane infeksiyonu
oranlar›ndaki yüksekli¤i aç›klayan nedenler aras›nda yer almaktad›r (1-3).

YBÜ’de gözlenen hastane infeksiyonlar›ndan
en s›k soyutlanan etkenler Tablo 1’de gösterilmiﬂtir. YBÜ’deki hastane infeksiyonlar›n›n oluﬂum yerlerine göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.

Çal›ﬂmam›zda; hastanemizin yo¤un bak›m
ünitesi, hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan incelenmiﬂtir.

YBÜ’de en s›k saptanan hastane infeksiyonu
türleri alt solunum yolu ve üriner sistem infeksiyonlar›d›r. Alt solunum yolu infeksiyonlar›nda
s›kl›kla soyutlanan mikroorganizmalar aras›nda
Pseudomonas spp. (%38.9), Staphylococcus aureus
(%19.4) ve Acinetobacter spp. (%18.1) yer al›rken,
üriner sistem infeksiyonlar›nda Klebsiella spp.
(%25) ve Candida spp. (%25) s›k rastlanan etkenler
aras›ndad›r.

MATERYAL ve METOD
Nisan 1997-Aral›k 1998 tarihleri aras›nda Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’ne
yat›r›lan 4860 eriﬂkin hastada ve çal›ﬂma süresince YBÜ’de takip edilen 350 hastada geliﬂen hastane infeksiyonlar› prospektif olarak izlendi.
Tüm kliniklerde ve 8 yatakl› bütün bölümlere ait
hastalar›n izlenmekte oldu¤u anesteziyoloji
YBÜ’de yatmakta olan hastalar, infeksiyon kontrol hemﬂiresi taraf›ndan gündelik servis izlemi
ve klinik mikrobiyoloji laboratuvar kay›tlar›ndan
takip edildi. Hastane infeksiyonu düﬂünülen
hastalar infeksiyon hastal›klar› konsültan hekimince de¤erlendirilerek, hastane infeksiyonu tan›s› “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” kriterlerine göre konuldu. Hastane infeksiyonu tan›s› alm›ﬂ hastalar›n yatt›¤› bölüm, infeksiyon türü, altta yatan hastal›klar, hastalara
uygulanan giriﬂimler ve operasyonlar, hastalardan soyutlanan mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarl›l›k test sonuçlar› gibi bilgiler her hasta
için ayr› bir form düzenlenerek kaydedildi ve daha sonra bilgisayara aktar›ld›.
Mikroorganizmalar›n izolasyon ve identifikasyonunda klasik mikrobiyolojik tan› yöntemleri,
soyutlanan mikroorganizmalar›n antibiyotik duyarl›l›klar›n›n de¤erlendirilmesinde ise KirbyBauer disk difüzyon yöntemi kullan›ld›.
BULGULAR
Nisan 1997-Aral›k 1998 tarihleri aras›nda yat›r›larak izlenen 4860 eriﬂkin olgunun 181’inde 214
hastane infeksiyonu saptanm›ﬂ ve hastane infeksiyonu h›z› %4.4 olarak belirlenmiﬂtir. Hastane
infeksiyonu saptanan 181 hastan›n 63 (%34.8)’ü
YBÜ’de izlenmiﬂ ve bu hastalarda gözlenen 94
hastane infeksiyonunun, hastane infeksiyonlar›n›n %43.9’unu oluﬂturdu¤u bulunmuﬂtur. Çal›ﬂma
süresince tüm bölümlere ait hastalardan 350’si
YBÜ’de takibe al›nm›ﬂ ve bu dönemde hastanemiz YBÜ’de geliﬂen hastane infeksiyonu h›z›
%26.8 olarak bulunmuﬂtur. YBÜ’de hastane infeksiyonu oluﬂan hastalar›n 23’ü kad›n, 40’› erkektir.
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YBÜ’de hastane infeksiyonu oluﬂan hastalar›n
YBÜ’ye yat›ﬂ nedenleri Tablo 3’te gösterilmiﬂtir.
YBÜ’de saptanan nozokomiyal infeksiyonlardan en s›k soyutlanan gram-negatif bakterilerin
antibiyotik duyarl›l›k oranlar› de¤erlendirildi¤inde en duyarl› antimikrobiyal ajanlar aras›nda
imipenem ve siprofloksasinin yer ald›¤› saptanm›ﬂt›r.
Tablo 1. Yo¤un Bak›m Ünitesindeki Hastane ‹nfeksiyonlar›nda Saptanan Etkenler.
Etken

Say›

%

Pseudomonas spp.

29

25.0

Klebsiella spp.

18

15.7

S. aureus

16

13.8

Acinetobacter spp.

15

12.8

Candida spp.

9

7.8

Enterobacter spp.

7

6.0

Enterokoklar

6

5.2

Escherichia coli

5

4.3

Di¤erleri

11

9.4

Tablo 2. Yo¤un Bak›m Ünitesinde Saptanan Hastane ‹nfeksiyon Türleri.
‹nfeksiyon türü

Say›

%

Alt solunum yolu infeksiyonu

47

50.0

Üriner sistem infeksiyonu

23

24.5

Bakteremi

13

13.8

Cerrahi alan infeksiyonu

6

6.4

Di¤erleri

5

5.3
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Tablo 3. ‹nfeksiyon Saptanan Hastalar›n Yo¤un
Bak›m Ünitesine Yat›ﬂ Nedenleri.
Yat›ﬂ nedeni

Say›

%

Operasyon

27

42.8

Beyin damar hastal›¤›

12

19.0

Travma

11

17.4

Gastrointestinal sistemde kanama

3

4.8

‹ntoksikasyon

3

4.8

Kardiyopulmoner arrest

3

4.8

Di¤erleri

4

6.4

Toplam

63

100.0

Hastanemiz YBÜ’de geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlar›n %13.8’inden S. aureus soyutlanm›ﬂ
ve %75’inin metisiline dirençli S. aureus (MRSA)
kökenleri oldu¤u belirlenmiﬂtir.
YBÜ’de hastane infeksiyonu tan›s› alarak izlenen hastalarda saptanan toplam mortalite oran›
%55.5 olarak bulunmuﬂtur.
TARTIﬁMA
YBÜ’ler, hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan en
riskli bölümler aras›nda yer almakta ve tüm hastane infeksiyonlar›n›n %20-25’ini oluﬂturmaktad›r. YBÜ’de saptanan infeksiyon oranlar›ndaki
yüksekli¤in en s›k nedenleri aras›nda; uygulanan
invaziv giriﬂimler, hastalar›n uzun süre hospitalize edilmesi, cerrahi operasyonlar, bilinç kapan›kl›l›¤›, entübasyon, nazogastrik tüp, aspirasyon
ve geniﬂ spektrumlu antimikrobiyal ajanlar›n
kullan›lmas› yer almaktad›r (2,4-7). Hastanemizde YBÜ’de saptanan hastane infeksiyon h›z›
%26.8 olarak bulunmuﬂ ve tüm hastane infeksiyonlar›n›n %43.9’unu oluﬂturdu¤u belirlenmiﬂtir.
‹nfeksiyon saptanan hastalar›n YBÜ’ye yat›ﬂ
nedenleri aras›nda ilk 3 s›ray› çeﬂitli operasyonlar sonras› oluﬂan komplikasyonlar (%42.8), beyin damar hastal›klar› (%19) ve travma (%17.4)
oluﬂturmuﬂ ve bu hastalar›n YBÜ’deki uzun süreli izlemleri s›ras›nda çeﬂitli invaziv iﬂlemler ve
geniﬂ spektrumlu antimikrobiyal ajanlar uygulanm›ﬂt›r.
YBÜ’lerde saptanan hastane infeksiyonlar›
oluﬂum yerlerine göre de¤erlendirildi¤inde alt
solunum yolu infeksiyonlar› %20-46 oran› ile ilk
s›rada yer almakta ve bunu üriner sistem infeksiyonlar›, bakteremi, cerrahi alan infeksiyonlar› ve
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di¤er infeksiyonlar izlemektedir (4,8,9). Avrupa’da YBÜ’lerdeki hastane infeksiyonu prevalans›n› belirlemek üzere gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada; 17 ülkede 1417 ünitede izlenen 10.038
hastan›n 4501 (%44.8)’inin infekte oldu¤u görülmüﬂ, pnömoniler %46.9 oran›yla ilk s›ray› al›rken,
bunlar› di¤er alt solunum yolu infeksiyonlar›, üriner sistem infeksiyonlar›, sepsis ve cerrahi alan
infeksiyonlar› izlemiﬂtir (10). Hastanemiz YBÜ’de
de benzer olarak en s›k gözlenen hastane infeksiyonlar› %50 oran› ile alt solunum yolu infeksiyonlar›d›r. Uzun süreli uygulanan solunum destek cihazlar›n›n, hastane kökenli alt solunum yolu infeksiyonlar›nda art›ﬂ oluﬂturdu¤u belirtilmiﬂtir. Langer ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, solunum cihazlar›n›n 30 günden uzun süreli uygulanmas› ile infeksiyon oran›n›n %68.8’e yükseldi¤ini
göstermiﬂlerdir (11). Ventilatör iliﬂkili alt solunum yolu infeksiyonlar›nda mortalite oran›n›n
%50-71 aras›nda de¤iﬂti¤i belirlenmiﬂtir (12-14).
YBÜ’lerde en s›k soyutlanan etkenler aras›nda gram-negatif bakteriler bulunmakta ve bunlar
aras›nda Pseudomonas türleri ilk s›ralarda yer almaktad›r. Eltahawy’nin 1997 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ
çal›ﬂmas›nda da YBÜ’de saptanan gram-negatif
bakteriler aras›nda en s›k soyutlananlar›n Pseudomonas türleri oldu¤u belirtilmiﬂtir (15). S. aureus
ise gram-pozitif bakterilerden en s›k saptananlar
aras›ndad›r (8). Hastanemiz YBÜ’de de çeﬂitli
hastane infeksiyon türlerinden en s›k soyutlanan
etkenler aras›nda Pseudomonas spp. (%25), Klebsiella spp. (%15.7), S. aureus (%13.8) ve Acinetobacter
spp. (%12.8) bulunmaktad›r.
Hastanemiz YBÜ’de en s›k soyutlanan mikroorganizmalar aras›nda yer alan gram-negatif bakterilerin antimikrobiyal ajanlara direnç oranlar›n›n yüksek oldu¤u ve imipenem ve siprofloksasinin yo¤un bak›m ünitemizde saptanan en etkin
antibiyotikler aras›nda yer ald›¤› belirlenmiﬂtir.
1999-2000 y›llar›nda bildirilmiﬂ ve ülkemizde çeﬂitli hastanelerin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilmiﬂ 2
ayr› çal›ﬂmada, YBÜ’de soyutlanm›ﬂ gram-negatif
bakterilerin çeﬂitli antimikrobiyal ajanlara direnç
oranlar› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda, ço¤u antimikrobiyal ajanlara direnç oranlar›n›n yüksek
oldu¤u gözlenmiﬂ ve ülkemizde YBÜ’lerde geliﬂen infeksiyonlar›n empirik tedavisinde en etkin
antibiyoti¤in imipenem oldu¤u belirtilmiﬂtir
(16,17). Yo¤un bak›m ünitemizde; operasyonlar
sonras› yo¤un bak›m izlemine al›nm›ﬂ olgularda
profilaktik antimikrobiyal ajanlar›n uygunsuz
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2002; 6: 2
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kullan›m›, hastalarda oluﬂan bulgular›n ay›r›c› tan› yap›lmaks›z›n hastane infeksiyonu olarak de¤erlendirilerek baﬂta karbapenem türü antibiyotikler olmak üzere geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin s›kl›kla uygulan›m› antimikrobiyal ajanlara
direnç oranlar›nda art›ﬂa yol açmaktad›r.
Hastane infeksiyonlar›ndan soyutlanan MRSA
oran›nda art›ﬂ oldu¤u ve bu oran›n %15-60 aras›nda de¤iﬂti¤i bildirilmektedir (1). Legras ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, YBÜ’de soyutlanan
mikroorganizmalar›n %16.8’inin S. aureus oldu¤unu ve bunlar›n %58’inin metisilin dirençli oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (18). Hastanemiz YBÜ’de de
benzer olarak, geliﬂen hastane infeksiyonlar›n›n
%13.8’ini S. aureus infeksiyonlar› oluﬂturmuﬂ ve
%75’inin MRSA kökenleri oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Sonuç olarak, hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan riskli bölümler aras›nda yer alan YBÜ’de oluﬂan infeksiyonlar›n azalt›labilmesi için iyi bir izlem ve gerekli koruyucu önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
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