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ozokomiyal infeksiyon (N‹) s›kl›¤› hastanede
yatan hastalar›n tümünde %5-15 oran›ndad›r
(1). Yo¤un bak›m hastalar›n›n ise %25-33’ünde N‹
ve buna ba¤l› komplikasyonlar izlenmektedir
(1). Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde yap›lan geniﬂ epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n sonucunda hastanede geçirilen her bir gün için N‹ geliﬂme s›kl›¤›n›n %6 artt›¤› ve bu art›ﬂ›n yo¤un bak›mda yatan hastalar için çok daha fazla oldu¤u
vurgulanm›ﬂt›r (2).

N

Yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nin türüne ve
hasta popülasyonunun özelliklerine göre N‹ s›kl›¤› da de¤iﬂmektedir. En s›k yan›k YBÜ’de (%2364) izlenmektedir. Bunu cerrahi (%5-51), medikal
(%3.5-26), yenido¤an (%1-24), pediatrik (%6-7.5)
ve koroner (%1-6.6) YBÜ takip etmektedir (3,4).
Eriﬂkin YBÜ’de N‹’nin da¤›l›m› da yo¤un bak›m
hasta popülasyonunun özelliklerine göre de¤iﬂmektedir. Cerrahi YBÜ’de üriner sistem infeksiyonu (ÜS‹) ile s›k karﬂ›laﬂ›l›rken, medikal veya
karma YBÜ’de solunum sistem infeksiyon s›kl›¤›
artmaktad›r. Genel olarak, ventilatörle iliﬂkili
pnömoni (V‹P), cerrahi alan infeksiyonu, ÜS‹
N‹’lerin %80’inden fazlas›n› oluﬂturmaktad›r (5).

Yo¤un bak›mda kazan›lan infeksiyonlar›n
prevalans› ile mortalite aras›nda anlaml› bir korelasyon bulunmaktad›r (5). “European Prevalance of Infection in Intensive Care (EPIC)” çal›ﬂmas›nda bakteremi, pnömoni ve klinik sepsisin
yüksek mortalite ile iliﬂkili oldu¤u gösterilmiﬂtir
(5). Ayr›ca, yüksek (> 20) “Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation (APACHE)” II skoru,
uzun yo¤un bak›m kal›ﬂ süresi (> 21 gün), ileri
yaﬂ (> 60 y›l), hastaneye yat›ﬂta organ yetersizli¤i olmas› ve kanser varl›¤› da yüksek mortalite
oran›n›n di¤er belirleyicileri olarak izlenmiﬂtir.
Bu bilimsel yaz›m›zda, YBÜ’de morbidite ve
mortalite aç›s›ndan oldukça önem taﬂ›yan N‹’lerin geliﬂmesinde rol oynayan risk faktörleri ve etyolojik faktörler incelendikten sonra, standart
önlemler ve izolasyon önlemleri, antibiyotik kullan›m›, invaziv giriﬂimlere iliﬂkin önlemler, “selective digestive decontamination (SDD)”, nütrisyon ve N‹’nin türüne özgün kontrol önlemlerinden bahsedilecektir.
NOZOKOM‹YAL ‹NFEKS‹YONLARDA
R‹SK FAKTÖRLER‹
Yo¤un bak›m hastas›nda N‹ geliﬂiminde altta
yatan hastal›¤›n ve buna ba¤l› ortaya ç›kan immünsüpresyonun önemli bir rolü vard›r. Böbrek
yetersizli¤i, diabetes mellitus, malignite, travma
veya yan›k varl›¤›nda, immünsüpresif veya sitotoksik ajanlar, steroid ve radyoterapi uyguland›¤›nda immün sistemin zay›flamas› söz konusudur. Kritik hastal›kta yaﬂanan immünsüpresyonun etyolojisi oldukça kompleks olup, pek çok
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faktöre ba¤l›d›r. Hücresel ba¤›ﬂ›kl›k sistemi cerrahi, travma, yan›k, infeksiyon, negatif azot dengesi, anestezi, kan transfüzyonu gibi pek çok nedene ba¤l› olarak zay›flamaktad›r. Bu ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin bozulmas› özellikle Pseudomonas spp.
gibi zay›f kapsüllü organizmalar ile mücadelede
önemlidir. Kritik hastal›kta ayr›ca, nötrofil kemotaksisi bozulmakta, kompleman tüketimi, fibronektinin azalmas›, opsonik aktivitenin bozulmas›na ba¤l› oluﬂan defektif fagositoz da infeksiyonlara karﬂ› e¤ilimi artt›rmaktad›r. S›kl›kla immünglobulin düzeyleri de tüketimin art›ﬂ›na ve
üretimin azalmas›na ba¤l› olarak düﬂmüﬂtür. Ayr›ca, B hücrelerinin azalmas› ile özellikle mukozal alanda sekretuar antikorlar yetersiz seviyede
bulunmaktad›r. Bu durum, mukozal yüzeylerdeki bakteri kolonizasyon insidans›n› ve kan ak›m›
ile invazyona karﬂ› duyarl›l›¤› artt›rmaktad›r.

mikroorganizma olarak mevcuttur. Birincil endojen infeksiyonda, patojen mikroorganizma yo¤un
bak›ma giriﬂte hasta ile taﬂ›n›rken, ikincil endojen infeksiyonda, patojen mikroorganizma yo¤un
bak›mdan kazan›lmaktad›r. Sa¤l›kl› insanda,
G‹S’in mukozal bütünlü¤ü, normal intestinal motilite, mukozal hücrelerin dökülmesi, mukus üretimi ve sekretuar IgA ile aerobik bakterinin kolonizasyonu engellenmektedir. Ayr›ca, normal florada bulunan anaerobik mikroorganizmalar da
aerobik organizmalar›n üremesini inhibe etmektedir. Bütün bu koruyucu mekanizmalar kritik
hastalarda s›kl›kla bozulmakta ve orofarenks
ve/veya G‹S’de aerobik gram-negatif bakterilerin
(özellikle Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus
spp., Pseudomonas spp.), S. aureus’un ve Candida
spp. gibi mikroorganizmalar›n kolonizasyonu
meydana gelmektedir.

Yo¤un bak›m hastas›n›n tedavisinde ve
semptomatik deste¤in takibinde hayati önem
taﬂ›yan invaziv giriﬂimler de N‹ geliﬂimi aç›s›ndan önemli risk faktörüdür. Bu invaziv iﬂlemler
aras›nda entübasyon/trakeostomi, idrar sondas›
ve nazogastrik sonda tak›lmas›, santral venöz kateterizasyon, arter ve pulmoner arter kateterizasyonu, intrakranial bas›nç monitörizasyonu,
yapay solunum uygulamas›, hemodiyaliz/hemofiltrasyon say›labilir.

Kritik hastada kolonizasyonu artt›ran en
önemli faktörün, bütünlü¤ü bozulan epitel yüzeyi nedeni ile bakterinin mukozaya daha kolay
yerleﬂmesi oldu¤u düﬂünülmektedir. Orofarengeal kolonizasyon trakeal veya nazogastrik tüp
varl›¤›nda, üremi veya altta yatan akci¤er hastal›¤› varl›¤›nda ve antibiyotik kullanan hastalarda
artmaktad›r. Midenin gram-negatif mikroorganizmalar ile kolonizasyonu da yo¤un bak›m hastas›nda, özellikle de antiasit profilaksisi ile gastrik
pH’› yüksek tutulan hastalarda ve gastroduedonal reflüsü olanlarda s›kl›kla izlenen bir durumdur. Gastrik içeri¤in regürjitasyonu ve aspirasyonu durumunda orofarenks ve solunum yolunda
kolonizasyon ve infeksiyon geliﬂme olas›l›¤› yüksektir.

ETYOLOJ‹
N‹’lerin patofizyolojisi, ekzojen veya endojen
kaynakl› mikroorganizmalar›n [metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), vankomisine dirençli enterokok (VRE), gram-negatif patojenler]
konakta kolonize olmas›n› içerir. Altta yatan hastal›¤›n ciddiyeti ve belirli risk faktörleri varl›¤›nda kritik hastalar, hastane floras›n›n endemik patojenlerinin h›zla kolonize olmas›na oldukça duyarl›d›r. Ço¤u N‹, kortikosteroid, antibiyotik veya
kemoterapötik ajan kullan›m›, nazogastrik sonda
ve endotrakeal tüp tak›lmas› veya intravasküler
ve üriner kateter gibi invaziv giriﬂimler sonras›nda cilt, orofarenks, gastrointestinal sisteme (G‹S)
ait endojen flora patojenlerinden kaynaklanmaktad›r.
Yo¤un bak›m infeksiyon paternleri, infeksiyon kayna¤›na göre s›n›fland›r›labilir. Ekzojen infeksiyonda, hastan›n orofarengeal kavite ve/veya
G‹S’de mikrobik taﬂ›nma söz konusu de¤ildir ve
etken mikroorganizma hastaya d›ﬂ ortamdan gelir. Endojen infeksiyonda ise etken hastan›n orofarenksinde ve/veya G‹S’de potansiyel patojen
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YBÜ’de infeksiyon kontrol yöntemleri sayesinde N‹ s›kl›¤› %30 oran›nda azalt›labilmektedir
(6). Avrupa ve ABD’de yap›lan pek çok panel ve
konsensus toplant›lar›nda, yo¤un bak›mda N‹
geliﬂimini önlemeye yönelik kurallar zinciri haz›rlanmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r (7,8). Ortaya ç›kan bu
kurallar zinciri belirli temeller üzerine oluﬂturulmuﬂtur.
• Potansiyel patojenlerin hastadan hastaya
veya sa¤l›k personelinden hastaya taﬂ›nmas›n›
önleyici metodlar ve tekniklere (örne¤in; temizlik, dezenfeksiyon ve tekrar kullan›lan malzemelerin bak›m›n› içeren protokoller),
• Cerrahi profilaksi veya empirik tedavi için
antibiyotik seçimi ile ilgili protokollere,
• Dirençli mikroorganizmalar›n yo¤un bak›ma
giriﬂini önlemek için stratejilere gereksinim vard›r.
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ÖNLEMLER
1. ‹zolasyon Önlemleri
Yo¤un bak›ma al›nan hastalar›n %50’den fazlas›nda, var olan infeksiyondan sorumlu mikroorganizma yo¤un bak›ma giriﬂte kolonize olmaya
baﬂlamakta, di¤er grup hastada ise ortamdan kazan›lmaktad›r. “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” 1996 y›l›nda, mikroorganizmalar ile infekte veya kolonize olmuﬂ hastalardan di¤er hastalara ve sa¤l›k personeline patojenlerin taﬂ›nmas›n› azaltmaya yönelik izolasyon
önlemleri ve kurallar zinciri yay›nlam›ﬂt›r (9). Bu
önlemler standart önlemler ve mikroorganizmalar›n taﬂ›nma özelliklerine göre al›nacak ek önlemleri içermektedir.
a. Standart önlemler: Yo¤un bak›mda infeksiyon kontrolü için standart önlemlerin en önemlisi el y›kamad›r. ‹nfeksiyon etkeni olan patojenin
hastadan hastaya taﬂ›nmas›nda, sa¤l›k personelinin elinin önemli rolü oldu¤u ilk kez 150 y›l önce
Ignaz Semmelweis taraf›ndan ortaya konmuﬂtur
(10). Jinekolog olan Semmelweis’in hastalar›n›
muayene etmeden önce ellerini “chlorinated lime” ile y›kamas› sonucu genital infeksiyon s›kl›¤›n›n azald›¤›n› izledi¤i tarihten günümüze dek el
y›kaman›n infeksiyon kontrolündeki önemli rolü
bilinmektedir.
Ekzojen stafilokoklar›n ve di¤er potansiyel
patojenlerin sa¤l›k personeli taraf›ndan endemik olarak taﬂ›nd›¤› art›k kesin olarak bilinmektedir. Hasta bak›m›nda hasta ile s›k temas›n gerekti¤i YBÜ’de ise bu durum daha da ön plandad›r. Goldman ve arkadaﬂlar›, yenido¤an YBÜ’de
çal›ﬂan sa¤l›k personelinin %75’inin ellerinde
gram-negatif basil oldu¤unu göstermiﬂlerdir
(11). Pittet ve arkadaﬂlar›, hasta bak›m›nda eldivensiz geçirilen süre ile bakteriyel kontaminasyon h›z›n›n do¤ru orant›l› oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r (12). Ayr›ca, respiratuar bak›m veya vücut
salg›lar› ile temasa neden olan hasta bak›m› esnas›nda veya hasta bak›m›na ara verilerek baﬂka
iﬂlem yap›lan her durumda (örne¤in; telefona
cevap verip tekrar hasta bak›m›na devam edildi¤inde) bu kontaminasyon riskinin daha artt›¤›n›
göstermiﬂlerdir.
Bu nedenle kan, vücut salg›s›, sekresyon,
kontamine objeler ile temastan hemen sonra, eldiven giymeden önce ve sonra, hasta ile temastan önce ve ayn› hastan›n kontamine ve temiz
vücut yüzeyleri ile temas aral›¤›nda tercihen
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klorheksidinli solüsyonlar ile ellerin y›kanmas›
gereklidir. Ayr›ca, kan vücut salg›s›, sekresyon,
kontamine malzeme, mukoz membranlar veya
yara ile temastan önce eldiven kullan›lmal›d›r.
Kan, vücut salg›s› veya sekresyonun s›çrayabilece¤i hasta bak›m› veya iﬂlem s›ras›nda göz, burun ve a¤›z mukoz membranlar›n›n kontaminasyondan korunmas› için maske, cildin ve elbiselerin korunmas› için de önlük giyilmelidir. Kullan›lm›ﬂ olan kontamine önlük, eldiven, çarﬂaf ve di¤er malzemelerin cilt, mukoz membranlar veya
ortam ile temas› önlenmelidir. Ayr›ca, kullan›lm›ﬂ olan i¤nelerin kapaklar›n›n mutlaka tak›lmas›na, i¤nelerin katlanmamas›na, k›vr›lmamas›na,
kullan›lan i¤nelerin keskin uçlu malzemeler için
özel yap›lm›ﬂ olan kutulara at›lmas›na da özen
gösterilmelidir.
b. Patojenlerin taﬂ›nma özelli¤ine göre al›nan ek önlemler: Standart önlemler haricinde
mikroorganizmalar›n taﬂ›nma özelli¤ine göre ek
önlemler uygulanabilir (9,13). Direkt temas ile
bulaﬂan patojenler için eldiven ve önlük; damlac›k yolu ile bulaﬂanlar için maske ve gözlük; hava yolu ile bulaﬂan etkenler için maske mutlaka
kullan›lmal›d›r. Teorik olarak taﬂ›nma özelli¤ine
uygun olarak haz›rlanan tüm kurallara ra¤men en
önemli önlem ise mümkünse hastan›n uygun ﬂekilde izole edilmesidir.
2. Antibiyotik Kullan›m›n›n Kontrolü
Antimikrobik ajanlar›n seçimi ve kullan›m biçimi dirençli bakteri suﬂlar›n›n ortaya ç›kmas›na
neden olan en önemli faktördür (7). Bu sebeple,
infeksiyon hastal›klar› ve infeksiyon kontrolü ile
ilgili uzmanlar taraf›ndan antibiyotik tüketimi oldukça s›k› kontrol alt›nda tutulmaya çal›ﬂ›lmakta
ve direnç oluﬂmas›n› azaltmak amac› ile antimikrobik ajanlar›n optimal tüketimi, kombine kullan›m›, dönüﬂümlü olarak tüketimi gibi stratejiler
geliﬂtirilmektedir (14). Bu amaçla hastanelerde
antibiyotik formülleri oluﬂturulmakta ve baz›
grup antibiyotiklerin rutin kullan›m› engellenmektedir.
Antibiyotik kullan›m› için farkl› kategoriler
mevcuttur. Bu kategoriler, kan›tlanm›ﬂ infeksiyon için uygun antibiyotik, geliﬂmesi olas› infeksiyonlara özgün profilaktik antibiyotik ve ﬂüpheli infeksiyon için empirik antibiyotik tüketimlerini içermektedir. Yo¤un bak›mdaki hasta popülasyonunda geliﬂen N‹’nin sahip oldu¤u yüksek
morbidite ve mortalite göz önüne al›nd›¤›nda
ﬂüpheli infeksiyon varl›¤›nda ço¤u yo¤un bak›m
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hekimi taraf›ndan empirik olarak erken dönemde geniﬂ spektrumlu antibiyotik kullan›m› tercih
edilmektedir (14). Empirik olarak seçilecek olan
antibiyotik, hastane ve yo¤un bak›mda daha önce yap›lan sürveyans çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›na
göre ve yo¤un bak›m hekimi ile infeksiyon hastal›klar› uzman›n›n ortak karar› ile belirlenmelidir. Hasta için tercih edilen empirik tedavi biçimi ne olursa olsun mutlaka 48-72 saat içerisinde
hastan›n klinik durumuna, al›nm›ﬂ olan kültürlerin veya uygulanan invaziv/noninvaziv tan›sal
testlerin sonuçlar›na göre yeniden gözden geçirilmeli ve en k›sa sürede spektrumu daralt›lmal›d›r. YBÜ’de profilaktik antibiyotik kullanmaktan
kaç›n›lmal›d›r. Riskli operasyonlara iliﬂkin profilaksiler yo¤un bak›m dönemine taﬂ›nmamal›d›r.
Nozokomiyal patojenler aras›nda antibiyotik
direnci geliﬂmesini önlemeye yönelik oluﬂturulan bir di¤er strateji de farkl› s›n›flardan antibiyotiklerin siklik olarak tüketimidir (15). Düzenli
olarak belirli bir antibiyoti¤in veya antibiyotik
grubunun kullan›lmas› lokal bir duyarl›l›k ve direnç oluﬂmas›na, dolay›s›yla dirençli ve tedavi
edilemeyen suﬂlar›n ortaya ç›kmas›na neden
olacakt›r. Örne¤in; zaman içerisinde glikopeptid
dirençli enterokok, ço¤ul-dirençli Enterobacter
spp., Serratia spp., Klebsiella spp., Pseudomonas
spp., Acinetobacter spp. veya MRSA suﬂlar›na daha
s›k rastlanmaktad›r (16). Antibiyotiklerin rotasyon ile uygulanmas› düﬂüncesi bu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur. Klinikte, siklik olarak tüketime uygun dört s›n›f antibiyotik mevcuttur: Penisilinler,
sefalosporinler, karbapenemler ve 4-florokinolonlar. Aminoglikozidler antibiyoterapide tek
baﬂ›na kullan›lamayaca¤› için bu rotasyona uygun de¤ildir. Di¤er antibiyotiklerin dahil edilmemesinin nedeni ise bakteriyostatik olmalar› ve
ciddi gram-negatif infeksiyonun tedavisi için tercih edilmemeleridir. Gerding ve arkadaﬂlar›,
gentamisine yüksek oranda direnç geliﬂtirmiﬂ
olan Pseudomonas aeruginosa infeksiyonunun tedavisinde amikasin ve gentamisini belirli bir rotasyon program›nda uygulam›ﬂ ve gentamisine direnç insidans›n›n azald›¤›n› gözlemiﬂlerdir (17).
Gruson ve arkadaﬂlar› da antibiyotik rotasyon
stratejisini kullanarak dirençli gram-negatif bakteriye ba¤l› geliﬂen V‹P insidans›nda dört y›l içerisinde azalma izlemiﬂlerdir (18). Antibiyotiklerin siklik tüketilmeleri stratejisinin olumlu etkileri uzun zaman sonra ortaya ç›kmaktad›r. Ayr›ca,
bu süreçte yeni mikroorganizmalara karﬂ› direnç
oluﬂma olas›l›¤›n›n bulundu¤u da düﬂünülürse
bu etki her zaman için yeterli de¤ildir (16).
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3. ‹nvaziv Giriﬂimlere ‹liﬂkin Önlemler
YBÜ’de kullan›lan invaziv giriﬂimler, N‹ geliﬂiminde risk faktörü olabilir. Risk faktörü oluﬂ mekanizmalar› önlemlere iliﬂkin temeli oluﬂturur.
Genel olarak invaziv giriﬂimlerin endikasyonlar›
iyi kararlaﬂt›r›lmal› ve her gün yeniden de¤erlendirilmelidir.
Entübasyon ve trakeostominin ana kullan›m
amac› yapay solunumdur. Bu invaziv iﬂlem ile
öksürük refleksinin etkinli¤i azal›r ve kullan›lan
tüpler sekretuar IgA’n›n bulunmad›¤› bir yüzey
olarak rol oynar ve mukosiliyer klerense engel
olur. Bu nedenle entübasyon ve uzayan yapay
solunumda uygulanan trakeostomi N‹ geliﬂiminde risk faktörüdür. Endotrakeal aspirasyonlar ile
tüp içerisinin temiz tutulmas› sa¤lanmal›d›r.
Kontamine sekresyonlar›n tüp içerisine aspire
edilmesi ile ortaya ç›kan biyofilm tabakas›n›n
bakterilerin üremesi için ortam oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir. Ancak biyofilm tabakas› oluﬂmas›n› engelleyen materyal ile kapl› tüplerin nozokomiyal pnömoni olas›l›¤›n› azaltt›¤›n› gösteren
klinik çal›ﬂma mevcut de¤ildir. Entübasyon veya
trakeostomi tüplerinin rutin olarak de¤iﬂimi önerilmemektedir.
‹drar sondas› kullan›m› perine ve üretra floras›n›n asendan yay›lmas›na neden olur. Kateterin
iç ve d›ﬂ yüzeyinde bakterilerin üreyebilece¤i
biyofilm tabakalar oluﬂur. Üretra ve mesane mukozas›nda mekanik ve kimyasal inflamasyon
oluﬂturur. Yo¤un bak›m hastas›nda idrar yolu infeksiyon olas›l›¤› bu sebeple oldukça fazlad›r.
Üretral kateterin tak›lmas› s›ras›nda ellerin y›kanmas› ve steril eldiven kullan›lmas› önemlidir.
Alan antiseptik solüsyonlar ile temizlendikten ve
steril kompres ile çevreden izole edildikten sonra kateter tak›lmal›d›r. ‹drar sondas› için de rutin
de¤iﬂim önerilmemektedir. Endikasyon ortadan
kalkt›¤› anda idrar sondas› ç›kar›lmal›d›r.
YBÜ’de, s›v› replasman›, parenteral beslenme deste¤inin temini, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon amac› ile santral venöz kateter kullan›l›r.
Kateterlerin yerleﬂtirilmesi ve kullan›m› s›ras›nda mikroorganizmalar›n d›ﬂar›dan taﬂ›nmas› olas›l›¤› yüksektir. Yo¤un bak›mda s›k olarak kullan›lan sistemik veya pulmoner arter kateterleri ile
periferik veya santral venöz kateterler önemli
bir N‹ kayna¤›d›r. Kateter iliﬂkili infeksiyon s›kl›¤›n› azaltmak için bu kateterlerin gerek tak›lmas› gerekse bak›m› ile de¤iﬂtirilmesi s›ras›nda
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uyulmas› gereken kurallar mevcuttur. Kateterizasyonda alkol bazl› (%70) klorheksidin glukonat
(%0.5) veya iyotlu solüsyonlar ile cilt temizlenmeli ve en az iki dakika beklenerek antiseptik
solüsyonun kurumas› sa¤lanmal›d›r. Temizlenen
cildin etraf dokulardan steril delikli kompres ile
izole edilmesi faydal›d›r. ‹ﬂlemi gerçekleﬂtiren
hekimin ellerini y›kad›ktan sonra steril önlük ve
eldiven ile maske ve bone giymesi gereklidir.
Mümkünse iﬂlem s›ras›nda ikinci bir eleman›n
(hekim veya hemﬂire) steril ﬂartlarda iﬂlemi yapan hekime yard›m etmesi önerilir. Santral venöz veya pulmoner arter kateterlerinin tak›lmadan önce heparinli serum fizyolojik ile doldurulmas› da faydal›d›r. Kateterin yerleﬂtirilmesini takiben giriﬂ yerinin kuru bir gazl› bez ile kapat›lmas› gereklidir. Kateter pansuman›n›n en erken
24 saatte bir yenilenmesi, katetere ba¤l› hatlar›n
72 saatlik aral›klar ile de¤iﬂtirilmesi gereklidir.
Tak›lan kateterlerden lipid solüsyonlar› uygulan›yorsa hatlar›n 24 saatte bir de¤iﬂtirilmesinde
veya lipid solüsyon uygulanan kateterden baﬂka
bir medikasyon uygulanmamas›nda fayda vard›r.
Nazogastrik sonda tak›lmas›, mide lavaj› ve
enteral beslenme amac› ile uygulanmaktad›r. Sinüslerin drenaj›n› engelleyerek nozokomiyal sinüzite yol açabilir. Endikasyon varl›¤›nda mümkün olan en ince sonda tak›lmal› ve mümkünse
orogastrik yol tercih edilmelidir. Endikasyon ortadan kalkt›¤›nda giriﬂim sonland›r›lmal›d›r.
‹ntrakranial bas›nç monitörizasyonu veya
drenaj amac› ile tak›lan ventriküler veya parankimal intrakranial kateterler, beyin ödemi varl›¤›nda ve Glasgow koma skalas› dokuzun alt›nda
olan olgularda endikedir. Tak›lmas› öncesinde
alan, alkol bazl› veya iyotlu solüsyonlar ile temizlendikten sonra etraf dokulardan steril delikli kompres ile izole edilmelidir. ‹ﬂlem s›ras›nda
eller y›kand›ktan sonra steril önlük ve eldiven,
maske ve bone giyilmelidir. Kateterin dört günde bir de¤iﬂtirilmesi ve endikasyon ortadan
kalkt›¤›nda iptal edilmesi önerilmektedir.
Yo¤un bak›m hastalar›nda tan›sal veya tedavi
amaçl› endoskopik giriﬂimler de (bronkoskopi,
gastroskopi) uygulanmaktad›r. ‹ﬂlem öncesinde
cihazlar›n temizli¤inin yap›ld›¤›ndan emin olunmal›d›r. ‹ﬂlem sonras›nda ise cihaz›n aspirasyon
kanallar›n›n ve d›ﬂ yüzeyinin mekanik temizli¤i
sa¤land›ktan sonra, üretici firman›n önerdi¤i solüsyonlarda yine önerilen süre ile antisepsinin
yap›lmas› gereklidir.
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4. “Selective Digestive Decontamination
(SDD)”
N‹ geliﬂimi için orofarengeal ve gastrointestinal floran›n kolonizasyonu gereklidir. Bu mikroorganizma rezervinin antibiyotik profilaksisi ile
eliminasyonu pek çok klinik araﬂt›rmaya konu olmuﬂtur (19). SDD olarak tan›mlanan bu konseptin amac› oral kullan›lan ve emilimi olmayan antibiyotikler ile potansiyel patojen gram-negatif
aerobik basillerin üremesinin engellenmesidir.
Yo¤un bak›mda kazan›lan infeksiyonlar› azaltmadaki potansiyel etkisinin yan›nda, SDD ile G‹S
floras›ndan kaynakl› endotokseminin ve ço¤ul
organ yetersizli¤inin azalt›labilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Baﬂlang›çta V‹P s›kl›¤›nda azalma izlenmiﬂ olsa da, yap›lan geniﬂ randomize kontrollü
çal›ﬂmalar›n sonucunda, SDD’nin sadece belirli
grup hasta popülasyonunda etkin oldu¤u gösterilmiﬂtir (20). Daha sonraki araﬂt›rmalarda,
SDD’nin geç N‹ üzerine etkili oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (21). Ancak rutin klinik pratikte uygulama
aç›s›ndan kan›tlar yetersizdir.
5. Nütrisyon ve ‹mmünonütrisyon
Yo¤un bak›mda takip ve tedavi gereksinimi
olan hastalarda mümkün olan en erken dönemde enteral beslenme deste¤inin baﬂlamas›
G‹S’in bütünlü¤ünün sa¤lanmas› ve fonksiyonlar›n›n idamesi aç›s›ndan önem kazanmaktad›r.
2001 y›l›nda Marik ve Zaloga taraf›ndan yap›lan
bir meta-analizin sonucunda, yo¤un bak›m hastalar›nda ilk 36 saatte baﬂlanan enteral beslenmenin N‹ geliﬂme olas›l›¤›n› belirgin olarak
azaltt›¤› vurgulanm›ﬂt›r (22). Beslenmede enteral
yolun kullan›lmad›¤› hastalarda ortaya ç›kan ba¤›rsak mukoza atrofisi, bakteri ve endotoksinlere
geçirgenli¤in artmas› ile infeksiyon riskinde art›ﬂa ve ciddi metabolik düzensizliklere neden olmaktad›r. Kritik hastalarda geliﬂen hiperkatabolizma da endojen protein depolar›n›n ve immün
cevab›n azalmas›na neden olarak N‹’ye e¤ilimin
artmas›na ve mekanik ventilasyon ile YBÜ’de kal›ﬂ sürelerinin uzamas›na yol açmaktad›r. N‹’lerin
artmas›, yo¤un bak›m hastalar›nda septik ﬂok ve
ço¤ul organ yetersizliklerinin geliﬂmesi ve yüksek mortalite ile sonuçlanmaktad›r.
Yo¤un bak›m hastas›nda infeksiyon ile savaﬂman›n önemli bir yolu da yeterli beslenme deste¤inin sa¤lanmas›d›r. Enteral beslenme solüsyonlar›nda yer alan özel ürünlerin yo¤un bak›m
infeksiyonlar›n›n morbidite ve mortalitesi üzerine etkilerini araﬂt›ran pek çok klinik çal›ﬂma ya15
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p›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmac›lar son y›llarda özellikle arginin, nükleotidler, ω-3 ve ω-6 “polyunsature”
ya¤ asitlerinin yer ald›¤› beslenme ürünleri ile
klinik çal›ﬂmalara yönelmiﬂtir (23-25). ‹mmünonütrisyonun amac›n›n organizman›n infeksiyona
karﬂ› savaﬂma yetene¤ini korumak oldu¤u söylenebilir. Galban ve arkadaﬂlar› immünonütrisyon
grubunda standart solüsyonlar ile beslenen hastalar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda infeksiyon insidans›n›n ve mortalitenin daha düﬂük oldu¤unu tespit
etmiﬂlerdir (24). Ancak immünonütrisyon özelli¤i
taﬂ›yan bu enteral beslenme solüsyonlar›n›n etkinli¤i veya hangi grup hastada etkin olabilece¤i
konusu halen tart›ﬂ›lmaktad›r.
6. ‹nfeksiyon Alan›na veya Nozokomiyal
‹nfeksiyonun Türüne Özgün Kontrol
Önlemleri
a. Ventilatörle iliﬂkili pnömoni (V‹P): Yapay
solunum amac›yla solunum yollar›na endotrakeal tüp yerleﬂtirilmesini takiben orofarenks ve nazofarenksteki koruyucu mekanizmalar “by-pass”
edilmekte ve alt solunum yollar› mikroorganizmalarla direkt temas halinde bulunmaktad›r. V‹P
olgular›n›n büyük bir ço¤unlu¤u kontamine orofarengeal sekresyonun ve/veya gastrik içeri¤in
aspire edilmesi ile ilgilidir. Mekanik ventilasyon
uygulanan hastalarda gastrik içeri¤in aspire edilme olas›l›¤›n› azaltmak için al›nacak en basit önlem hastan›n baﬂ›n›n yaklaﬂ›k 45 derece aç› ile
yukar›da tutulmas›d›r.
Endotrakeal tüpün balonunun üstünden kontinü olarak subglottik sekresyonun aspire edilmesi kavram› ilk kez Valles ve arkadaﬂlar› taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r (26). Araﬂt›rmac›lar mekanik ventilasyon uygulanan toplam 190 kritik hastadan sürekli olarak orofarengeal sekresyonlar›
solunum sistemine aspire eden hastalarda V‹P
insidans›n›n anlaml› artt›¤›n› izlemiﬂlerdir (26).
E¤er yo¤un bak›m ekibi gerekli özeni göstermezse patojen organizmalar trakeobronﬂiyal
a¤aca inoküle edilebilmektedir. Aspirasyonu önlemek için subglottik bölge s›k aral›klarla veya
sürekli olarak aspire edilmelidir.
Bunlara ek olarak randomize çal›ﬂmalar›n sonucunda gastrik pH’› düﬂürmeyen sükralfat›n H2
reseptör antagonistlerine oranla V‹P s›kl›¤›n›
azaltt›¤› tespit edilmiﬂtir (27).
Yapay solunum uygulanan hastalarda önemli
bir pnömoni kayna¤› da a¤›z içinde kolonize olan
patojen mikroorganizmalard›r. Yo¤un bak›mda,
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tükürük sekresyonunun azalmas›, mukozan›n kurumas›, oral g›da al›m›n›n olmamas› veya azalmas›, antibiyotik kullan›m› ve orotrakeal tüp nedeniyle oral hijyenin güçleﬂmesi sonucu a¤›z
içinde infeksiyon riski artmaktad›r. A¤›z bak›m›
için tükrük, balgam ve mukozal döküntülerin
a¤›z içinden uzaklaﬂt›r›lmas›, a¤›z içinin y›kanmas› ve nemlendirilmesi, mümkünse diﬂlerin
düzenli olarak f›rçalanmas›, dental plaklar›n temizlenmesi gerekmektedir.
Endotrakeal entübasyon, nazal veya oral yol
ile gerçekleﬂtirilebilir. Nazal entübasyon yöntemi ile nozokomiyal sinüzit ve pnömoni risklerinin artt›¤› bilinmektedir. Çeﬂitli randomize klinik
araﬂt›rmalar›n sonucunda, nazotrakeal entübasyon ile nazal sinüsten kaynaklanan infekte sekresyonlar›n solunum yoluna aspire edilmesi yoluyla V‹P olas›l›¤›n›n artt›¤› gösterilmiﬂtir (28). Bu
sebeple, orotrakeal entübasyonun nazotrakeal
entübasyona tercih edilmesi önerilmektedir.
Entübasyon tüplerinin iç yüzeyinde aspire
edilen kontamine materyalin oluﬂturdu¤u biyofilm tabakas›n›n bakteri proliferasyonunu artt›rd›¤›, V‹P geliﬂmesine etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir. Bu amaçla, iç yüzeyde biyofilm oluﬂmas›n›
engelleyen materyal ile kapl› entübasyon tüpleri geliﬂtirilmiﬂtir. Ancak bu yeni ürünlerin V‹P
olas›l›¤›n› azaltt›¤›n› gösteren klinik çal›ﬂma henüz yoktur.
Yapay solunum uygulanan hastalarda endotrakeal tüpün aspirasyonu tedavinin önemli
bir parças›d›r. Bu iﬂlem için aç›k ve tek kullan›ml›k aspirasyon yöntemi ile kapal› ve çoklu kullan›ml› yöntem mevcuttur. Her iki aspirasyon kateter sisteminde de nozokomiyal pnömoni (NP)
geliﬂme riski benzerdir (29). Kapal› sistem için
kabul edilen esas avantaj çevresel kontaminasyon olas›l›¤›n›n azalt›lmas›d›r (30).
NP geliﬂme s›kl›¤›n› azaltmak amac›yla yapay
solunum devrelerinin çok uzun süre kullan›m›n
yan› s›ra devrelerin iki günden s›k de¤iﬂtirilmesi
de NP riskini artt›rabilir (31). Genel olarak devrelerin kirlendi¤inde de¤iﬂtirilmesi görüﬂü hakimdir. ‹nfeksiyon s›kl›¤›n› azaltmak için hastan›n
mukoz membranlar›, sekresyonu veya solunum
devreleri ile temas edilmeden önce ve sonra eller mutlaka y›kanmal›d›r. ‹ﬂlem s›ras›nda eldiven
kullan›lmas› ellerin y›kanmamas›n› gerektirmez.
Devrelerin de¤iﬂtirilmesi s›ras›nda, devrenin önce hastadan ayr›lmas› ve sonra solunum cihaz›ndan daha yüksek seviyede tutulmadan cihazdan
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ayr›larak kontamine materyalin cihaza akmas›n›n
önlenmesi önerilmektedir.
Solunum devresinde yer alan ›s› ve nem de¤iﬂtirici filtrelerin devre içindeki s›v›laﬂmay› azaltarak V‹P geliﬂmesini engelledi¤i ileri sürülmüﬂtür. Ancak bu olumlu etkiyi vurgulayabilen sadece bir klinik randomize çal›ﬂma mevcuttur (32).
Kontrendikasyon olmad›¤› sürece (hemoptizi,
yüksek hava yolu bas›nçlar› gibi) nemlendirici etkisinden faydalanmak amac› ile kullan›lan bu filtrelerin kirlendi¤inde, ›slak görünüm ald›¤›nda
de¤iﬂtirilmesi önerilmektedir. Di¤er taraftan, herhangi bir yan etki ve infeksiyon riski oluﬂturmadan bir hafta süre ile de¤iﬂtirilmeden kullan›labilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur (33).
Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamas› ile NP riskinin anlaml› oranda azald›¤›
bilinmektedir. Antonelli ve arkadaﬂlar›, NIMV
uygulanan hastalarda (%3.1), mekanik ventilasyon uygulanan hastalara (%32) oranla daha az NP
ve sinüzit izlemiﬂlerdir (34). Di¤er taraftan son
y›llarda invaziv uygulanan yapay solunumda kullan›lan ventilasyon stratejisinin de NP geliﬂiminde önemli oldu¤unu gösteren araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Deneysel çal›ﬂmalarda, mekanik ventilasyon s›ras›nda yüksek bas›nçlar uyguland›¤›nda
ve ekspiryum-sonu pozitif bas›nç (PEEP) kullan›lmad›¤›nda trakeaya yerleﬂtirilen bakterinin
translokasyonu izlenmiﬂtir (35). Ayr›ca, s›çanlarda gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada da yapay solunumda uygulanan düﬂük bas›nçl› ventilasyon ve
“kazand›rma manevras›n›n” intratrakeal olarak
inoküle edilen mikroorganizman›n translokasyonuna yol açmad›¤› gösterilmiﬂtir (36). Buna karﬂ›l›k yüksek bas›nç (45 cmH2O) ile ventilasyon
translokasyon oluﬂturmuﬂtur.
b. Nozokomiyal sinüzit: Kritik hastada, sinüslerde radyolojik dolgunluk ve pürülan sekresyon
varl›¤› ile sinüzit tan›s› konuldu¤unda, yo¤un bak›mda nozokomiyal sinüzit insidans›n›n %5 ile
%35 aras›nda oldu¤u tespit edilmiﬂtir (37).
1970’li y›llarda yap›lan retrospektif çal›ﬂmalarda,
bu olgular›n ventilatör-iliﬂkili oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. Daha sonralar›, 1980’li y›llarda yo¤un bak›m hastas›nda nozokomiyal sinüzitin patofizyolojisi tan›mlanm›ﬂ ve supin pozisyonda sinüs
drenaj›n›n bozulmas›, pozitif bas›nçl› ventilasyon ile drenaj›n yavaﬂlamas› ve orogastrik tüp
veya entübasyon tüpü ile drenaj›n engellenmesi ile ilgili oldu¤u düﬂünülmüﬂtür (38).
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1994 y›l›nda Rouby ve arkadaﬂlar› bir haftadan daha uzun süre ile mekanik ventilasyon uygulanan 162 hastada 48. saatte ve yedinci günde
paranazal sinüslerin tomografik incelemesini
yapm›ﬂlard›r (39). Nazotrakeal entübasyon tüpü
kullan›lan hastalar›n %95’inde, orotrakeal entübe
edilen hastalar›n ise %22.5’inde radyolojik sinüzit tan›s› konulmuﬂtur. Nazotrakeal entübasyon
ve nazogastrik tüp varl›¤›, endotrakeal entübasyonun ve gastrik tüpün kullan›m süresi nozokomiyal sinüzit insidans› ile korele bulunmuﬂtur.
Yap›lan pek çok araﬂt›rman›n sonucunda, nazal
yerleﬂtirilmiﬂ olan yabanc› cisim nozokomiyal sinüzit ve pnömoni geliﬂmesi için risk faktörü oluﬂturmaktad›r. Kayna¤› belirlenemeyen sepsis varl›¤›nda, radyolojik olarak sinüzit tan›s› konuldu¤unda, kesin tan› için paranazal sinüs ponksiyonu gerekmesine ra¤men, sepsis kayna¤›n›n sinüzit oldu¤u düﬂünülerek tedavi planlanabilir. Sonuç olarak mekanik ventilasyon uygulanan kritik
hastada nozokomiyal sinüzit geliﬂebilece¤i olas›l›¤› her zaman için göz önünde bulundurulmal›d›r. Sistematik olarak nazotrakeal yolun kullan›m› azalt›lmal›d›r. Ayr›ca, mekanik ventilasyon
uygulanan hastalarda a¤›z bak›m›na önem verilmelidir. Teorik olarak nazogastrik beslenme tüplerinin kullan›m› da azalt›lmal›d›r, ancak sedatize olmayan hastada bu uygulama her zaman
mümkün de¤ildir.
c. Kateter infeksiyonlar›: Kateter infeksiyonlar›n›n ço¤unlu¤u, sebep olan mikroorganizman›n kolonizasyonuna yol açan faktörler kontrol
alt›na al›narak engellenebilir. Örne¤in; kateterin
giriﬂ yeri kateter infeksiyonlar›n›n geliﬂimi için
önemli bir faktördür. Subklavian venden tak›lan
kateterlere oranla juguler venden tak›lan kateterlerde kolonizasyon geliﬂme s›kl›¤›n›n daha
fazla oldu¤u bilinmektedir (40). Bu özellik, juguler kateter alan›n›n orofarengeal sekresyonlara
daha yak›n olmas›, cilt ›s›s›n›n daha fazla olmas›,
kateter tespitinin özellikle erkeklerde, daha zor
olmas› ile aç›klanm›ﬂt›r.
Yo¤un bak›mda tak›lan her kateterin ihtiyaç
ortadan kalkt›¤› anda ç›kart›lmas› infeksiyon
kontrolünde önemli bir yer tutar. Gereksinimin
sürmesi durumunda periferik venöz kateterleri
iki günde bir, arter kateterleri yedi günde bir,
santral venöz kateterler ise 15-30 günde bir de¤iﬂtirilmelidir. Ancak her zaman için rutin de¤iﬂtirme program› olmamal›d›r, infeksiyon oda¤› oldu¤u düﬂünüldü¤ünde periferik veya santral ka-
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teterler ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca, klinik olarak baﬂka
bir nedenden kaynakland›¤› gösterilemeyen
sepsis varl›¤›nda mevcut kateterlerin de¤iﬂtirilmesi önerilmektedir.
Yo¤un bak›mda kateter bak›m› ile ilgili genel
kurallar d›ﬂ›nda baz› özel yöntemler ile de kateter iliﬂkili infeksiyon s›kl›¤›n› azaltmak mümkündür. Geçici kateterlerin, cilt alt›nda tünel oluﬂturularak vene yerleﬂtirilmesi yöntemi ile kateter
infeksiyon s›kl›¤›n› azaltabildi¤ini gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur, ancak yap›lan bir meta-analizin sonucunda bu yöntemin ancak juguler kateterizasyonda etkin oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (41).
Kateter iliﬂkili infeksiyon olas›l›¤›n› azaltt›¤› gösterilen bir yöntem de, d›ﬂ yüzeyi klorheksidingümüﬂ-sülfadiazin ile kaplanm›ﬂ kateterlerin
kullan›m›d›r (42). Toplam oniki araﬂt›rma ve 2611
kateterin de¤erlendirildi¤i bir meta-analizde kolonizasyonun ve buna ba¤l› baktereminin anlaml› olarak azald›¤› vurgulanm›ﬂt›r (43). Bu meta-analizin sonucunda kateterizasyonun süresinin de etkin oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu antiseptik kapl› kateterlerin belirli bir ünitede uzun dönemli kullan›m› ile etkinli¤ini araﬂt›ran çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
d. Üriner sistem infeksiyonlar›: Yo¤un bak›mda izlenen ÜS‹’nin ço¤unlu¤u üriner kateterlere veya üriner sisteme ait invaziv giriﬂimlere
ba¤l›d›r. Yaklaﬂ›k 182.000 hastan›n dahil edildi¤i
geniﬂ bir klinik araﬂt›rmada %69 hastada üriner
kateter bulundu¤unu ve bakteriüri insidans›n›n
üriner kateterizasyonu takip eden her gün için
%5 oran›nda artt›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r (44).
Yo¤un bak›m hastas›nda ÜS‹’nin ço¤unlu¤u
asemptomatiktir ve asemptomatik nozokomiyal
bakteriürinin tedavisi önerilmemektedir (44).
Nozokomiyal üriner infeksiyonlar›n patofizyolojisinde üriner kateter etraf›ndaki kolonik flora mikroorganizmas›n›n kolonizasyonu söz konusudur.
Kantitatif idrar kültüründe 105 koloni oluﬂturan
birim (kob)’den daha fazla bakteri bulunmas› durumunda kateter-iliﬂkili bakteriüri tan›s› konulur
(44). Kateterizasyonun süresi, sistemik antibiyotik kullan›lmamas›, diabetes mellitus ve böbrek
yetersizli¤i ÜS‹ oluﬂma olas›l›¤›n› artt›r›r.
Nozokomiyal bakteriüri ve infeksiyon kontrolü için en etkin yol üriner kateterizasyon endikasyonunu daha titizlikle koymak ve endikasyon
ortadan kalkt›¤› andan itibaren de kateterizasyonu sonland›rmak olmal›d›r. Üriner katetere ba¤l›
nozokomiyal bakteriüri ve infeksiyon geliﬂiminin
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önlenmesi, 30 y›l önce kapal› üriner drenaj sistemlerinin ortaya ç›kmas›na kadar pek çok klinik
araﬂt›rmaya konu olmuﬂtur. Bu kapal› sistemlerin
kullan›m› ile kateter iliﬂkili idrar yolu infeksiyonlar›n›n s›kl›¤›n›n azald›¤› izlenmiﬂtir (45). Di¤er
taraftan, üretral kateterlere oranla suprapubik
yerleﬂtirilen kateterler ile ÜS‹ geliﬂme s›kl›¤›n›n
daha az oldu¤u, lokal genitoüriner komplikasyon
(prostatit, epididimit, üretral strüktür) oran›n›n
azald›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur (46).
Sistemik antibiyotik profilaksisinin de kateter iliﬂkili ÜS‹ insidans›n› azaltt›¤› bilinmektedir.
Ancak üç günden daha k›sa süreli kateterizasyonda etkinli¤i tart›ﬂmal›d›r. Bakteriüri, ço¤unlukla üriner kateter iki haftadan daha uzun süre
kullan›ld›¤›nda geliﬂmektedir. Ayr›ca, ilaç yan etki ve dirençli bakteri suﬂlar›n›n geliﬂme olas›l›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda, ürolojik giriﬂim düﬂünülmüyorsa profilaktik antibiyoterapi önerilmemektedir.
e. Cerrahi yara infeksiyonlar›: Yo¤un bak›m
hastas›nda cerrahi yara infeksiyon geliﬂiminin
önlenmesi, öncelikle do¤ru cerrahi sterilizasyon
tekni¤i, hastaya ait risk faktörlerinin ortadan kald›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› ve antibiyotik profilaksisi
ile sa¤lanmal›d›r. Operasyon s›ras›nda s›kl›kla
geliﬂen hafif dereceli hipoterminin vazokonstrüksiyona yol açarak ve immüniteyi bozarak cerrahi yara infeksiyonlar›na karﬂ› duyarl›l›¤› artt›rd›¤› ileri sürülmektedir. Kurz ve arkadaﬂlar› kolorektal cerrahi s›ras›nda normotermi sa¤lad›klar›
hastalarda hafif dereceli hipotermi geliﬂen hastalara oranla infeksiyon oran›n›n azald›¤›n› tespit
etmiﬂlerdir (47).
Cerrahi yara infeksiyonlar›n› engellemede,
özellikle kritik hastada antibiyotik profilaksisi
uygulanabilir. Ancak bu uygulaman›n spektrumu
bakteriyel direnç geliﬂimi göz önünde bulundurularak mümkün oldu¤u kadar dar tutulmal›d›r.
Perioperatif profilakside kullan›lacak intravenöz
antibiyoti¤in etkinli¤ini artt›rmak için ilk doz cerrahi insizyondan 30-60 dakika önce yap›lmal›d›r
(ço¤u olguda anestezi indüksiyonu aﬂamas›nda).
Bu profilaktik uygulama plan› postoperatif yo¤un bak›m dönemine uzat›lmamal›d›r.
Son y›llarda cerrahi yara infeksiyon geliﬂiminde doku oksijenlenmesinin önemi üzerine çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r. Greif ve arkadaﬂlar›, kolorektal cerrahi uygulanan hastalara peroperatif
uygulanan suplemental oksijenin cerrahi yara infeksiyon insidans›n› azaltt›¤›n› göstermiﬂlerdir
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1

Yo¤un Bak›m Ünitelerinde ‹nfeksiyon Kontrolü

(48). Akça ve arkadaﬂlar›, sa¤l›kl› bireylerde intraoperatif olarak oluﬂturulan hiperkarbinin kardiyak debiyi ve doku oksijenlenmesini artt›rd›¤›n› ve cerrahi yara infeksiyonuna karﬂ› direnci
artt›rd›¤›n› tespit etmiﬂlerdir (49).
YBÜ’de N‹ kontrolü gözard› edilmemesi gereken bir konudur. Hastane infeksiyonlar›n›n yaklaﬂ›k %15-40’›n› yo¤un bak›mda kazan›lan infeksiyonlar oluﬂturmaktad›r. Kritik hastada geliﬂen
N‹ yo¤un bak›m sürecini uzatmakta, morbidite
ve mortaliteyi de artt›rmaktad›r. Bu durum yo¤un bak›m hastas›n›n altta yatan hastal›¤› ile de¤iﬂen oranlara sahiptir. Hastaya ait faktörler ile
mücadele yan›nda, mikroorganizmalar›n özellikle taﬂ›nmas›n› en aza indirecek önlemlerin al›nmas› da N‹ geliﬂiminde tedavi edilmesi kadar
önem taﬂ›maktad›r.
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