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nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ aras›nda NÜS‹ insidans›

ÖZET

spp. (%12.6) idi. Hastalardan 46 (%13.0)’s› takip s›ras›n-

Bu çal›ﬂmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane-

da kaybedildi. Bu hastalardan 8 (%2.3)’inin ölüm nede-

si’nde Ocak 1998-Aral›k 2001 tarihleri aras›nda nozoko-

ninin NÜS‹ oldu¤u düﬂünüldü.

miyal üriner sistem infeksiyonu (NÜS‹) tan›s› alan olgular

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Üriner Sistem ‹nfeksiyo-

ileriye dönük olarak de¤erlendirildi. Çal›ﬂ›lan dört y›ll›k

nu, ‹nsidans, Etyoloji, Mortalite.

r›nda fark oldu¤u gözlendi (p< 0.001). Anesteziyoloji ve
reanimasyon YBÜ, nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ ile
aç›s›ndan fark olmad›¤› bulundu (p> 0.05). NÜS‹ ata¤›
geliﬂen hastalar›n yaklaﬂ›k %90’›nda predispozan faktör
olarak üriner kateter tespit edildi. ‹drar kültürlerinden
316 etken mikroorganizma izole edildi. NÜS‹ ataklar›ndan en s›k izole edilen üç mikroorganizma s›ras›yla Esc-

herichia coli (%37.4), Klebsiella spp. (%17.6) ve Candida

süre içinde hastanemize 33.744 hasta yat›r›lm›ﬂt›r. Hastalar “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” kriterleri ile NÜS‹ tan›s› ald›. NÜS‹ etkeni mikroor-

SUMMARY

ganizmalar standart mikrobiyolojik yöntemler ile izole

Nosocomial Urinary Tract Infections: Incidence Aetiology

edilerek otomatik “Sceptor (Becton Dickinson Diagnos-

and Outcomes

tic Instrument Systems, Towson, Md.)” sistem ile tan›mland›. Takip s›ras›nda yaﬂ ortalamas› 52.9 (SD: 19.4, min:
1, max: 82) (y›l) olan 170 (%48.2)’i kad›n, 183 (%51.8)’ü
erkek toplam 353 hastada 380 NÜS‹ ata¤› belirlendi.
NÜS‹ ata¤› geliﬂen hastalar›n 70 (%19.8)’i nöroloji ve bu
klini¤e ba¤l› yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ), 66 (%18.7)’s›
nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ ve 63 (%17.9)’ü ise iç
hastal›klar› klini¤inde yat›yordu. Çal›ﬂ›lan dönem içinde
hastanemizdeki genel NÜS‹ insidans›n›n 100 hasta baﬂ›na 1.13 oldu¤u hesapland›. En fazla NÜS‹ insidans›n›n
%4.65 ile anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ’de oldu¤u
belirlendi. Bu klini¤i %3.99 ile nöroﬂirürji ve YBÜ, %3.74
ile nöroloji ve YBÜ takip etti. NÜS‹ insidans› aç›s›ndan

In this report, nosocomial urinary tract infections (NUTIs)
were analysed prospectively at the Cumhuriyet University Hospital, Sivas, between January 1998 and December 2001. The study included 33.744 patients who were hospitalised during the four-year study period. Definitions of NUTI was determined on the basis of criteria
applied by Centers for Disease Control and Prevention
(CDC). Causing micro-organisms were isolated by standardised microbiologic methods and defined by automatic Sceptor (Becton Dickinson Diagnostic Instrument
Systems, Towson, Md.) system. In this period, totally
380 NAUTI attacks in 353 patients were defined. One
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hundred and seventy (48.2%) of them were female, 183
(51.8%) were male, and mean age was 52.9 (SD: 19.4,
min: 1, max: 82) years. Seventy (19.8%) of whom were
hospitalised at neurology dept. and related intensive care unit (ICU), 66 (18.7%) were at neurosurgery dept. and
related ICU, and 63 (17.9%) were at internal medicine.
During the four-year study period, NUTI attack incidence was calculated as 1.13 per 100 patients at our hospital. The greatest incidence of NUTI attack was seen in
ICU of anaesthesiology and reanimation (4.65 per 100
patients). Neurosurgery dept. and related ICU were the
second (3.99 per 100 patients), and neurology dept.
and related ICU were the third (3.74 per 100 patients). A
statistically difference was found between all the clinics
in term of incidence of NUTI attack (p< 0.001). But, no
difference was found incidence of NUTI attack between
the first three clinics (p> 0.05). About ninety percent of
the patients with NUTI attack had urinary catheter as
predisposing factor. Three hundred and sixteen causative microorganisms were isolated from urinary cultures. The three most commonly isolated micro-organisms were Escherichia coli (37.4%), Klebsiella spp.
(17.6%), and Candida spp. (12.6%). Forty-six (13.0%)
patients died during the study period and 8 (%2.3) of
whom died because of NUTI.
Key Words: Nosocomial Urinary Tract Infection, Incidence, Aetiology, Mortality.

# Bu çal›ﬂma, Hastane ‹nfeksiyonlar› Kongresi (11-14 Nisan

2002, Ankara)’nde poster olarak sunulmuﬂtur.

G‹R‹ﬁ
Baﬂvuru an›nda inkübasyon döneminde olmayan, hastalar hastaneye yatt›ktan sonra geliﬂen infeksiyon nozokomiyal infeksiyon (N‹) olarak tan›mlanmaktad›r (1). Ülkeden ülkeye, ﬂehirden ﬂehire, hastaneden hastaneye, hatta klinikten klini¤e de¤iﬂmekle birlikte N‹ görülme oran› %3-14
aras›ndad›r (2). Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu (NÜS‹) oran› da hastaneden hastaneye,
klinikten klini¤e de¤iﬂmekle birlikte, tüm N‹’ler
aras›nda genellikle ilk s›ray› almaktad›r (3-8).
NÜS‹’ler, beraberlerinde getirdikleri tedavi
sorunlar› ve ekonomik yük nedeniyle özel önem
taﬂ›maktad›r. Bu nedenle hastalar ek olarak ortalama bir-dört gün daha hastanede kalmakta ve
tedavi maliyetlerinde art›ﬂlara sebep olmaktad›r
(4,9). Hastaneye yat›r›lan hastalar›n en az
%10’una çeﬂitli nedenlerle üriner sonda uyguland›¤› ve bu hastalar›n önemli bir k›sm›nda NÜS‹
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Nozokomiyal Üriner Sistem ‹nfeksiyonlar›: ‹nsidans, Etyoloji ve Sonuçlar

geliﬂti¤i, NÜS‹ geliﬂen olgular›n ço¤unda ise üriner sondan›n risk faktörü oldu¤u bilinmektedir
(4,7,8). Bu infeksiyonlar›n ço¤unun önlenebilir
olmas›, gerek etyolojisi gerekse klini¤i ile N‹’ler
aras›nda önemini korumaktad›r.
Ülkemizde N‹ sürveyans› birçok hastanede
yap›lmakta, NÜS‹’lerin N‹’ler içindeki oran› ve
etken mikroorganizmalar konusunda yeterli veriler bulunmaktayken, bu infeksiyonlar›n hastanelerdeki insidans› konusundaki veriler yetersizdir
(3-5,10-14). Bundan dolay› bu çal›ﬂmada hastanemizde dört y›ll›k süre içinde yatarak tedavi
gören hastalar›n takibi s›ras›nda geliﬂen NÜS‹’ler
ileriye dönük olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rma s›ras›nda hastanemizde NÜS‹ atak insidans›, NÜS‹’li
hastalar›n kliniklere göre da¤›l›m› ve kliniklerdeki NÜS‹ atak insidans› (NÜS‹A‹), hastalara ait baz› epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri, hastalar›n prognozu ve etken mikroorganizmalar›n belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araﬂt›rma Hastanesi, 800 yatakl› bir e¤itim hastanesidir. Hastanemiz Sivas ilinde konuﬂlanm›ﬂ ve çevre nüfus ile birlikte yaklaﬂ›k iki milyonluk bir nüfusa hizmet vermektedir. Hastanede 1990 y›l›nda kurulan ve o zamandan beri hizmet veren infeksiyon kontrol komitesi bulunmakta ve yine
ayn› y›ldan beri hastane infeksiyonu sürveyans›
yap›lmaktad›r.
Bu çal›ﬂma, 1 Ocak 1998-31 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama
ve Araﬂt›rma Hastanesi’ne yat›r›lan ve takip s›ras›nda NÜS‹ tan›s› alan hastalar aras›nda ileriye
dönük olarak yap›ld›. Çal›ﬂma, N‹ aç›s›ndan riskli oldu¤u düﬂünülen kliniklerde yürütüldü. Hastalar, düzenli olarak her gün infeksiyon kontrol
hemﬂiresi taraf›ndan ziyaret edilerek çal›ﬂma
boyunca ilgili klinik ve yo¤un bak›m hemﬂireleri
ile N‹’ler konusunda diyalog sa¤land›. NÜS‹ tan›s›, çal›ﬂma süresince infeksiyon kontrol komitesinde görevli infeksiyon hastal›klar› uzmanlar›nca (infeksiyon kontrol hemﬂiresinin günlük klinik
ziyaret bulgular› ve hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvar›ndan elde edilen veriler yard›m›yla) “Centers for Diseases Control and Prevention (CDC)” kriterlerine göre kondu (1). Asemptomatik bakteriürisi olan hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›. NÜS‹ tan›s› alan hastalara ait demografik,
klinik ve mikrobiyolojik veriler her hasta için ayr› ayr› olmak üzere hasta takip kartlar›na kaydeHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1
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dildi. Hasta takip kartlar›na kaydedilen veriler,
etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarl›l›klar›n› içerir tarzda daha önceden NosoLINE
(hastane infeksiyonlar› sürveyans program›) yüklenmiﬂ bir bilgisayara kaydedilerek analiz edildi.
NÜS‹ düﬂünülen hastalardan usulüne uygun
olarak al›nan idrar örneklerinden mikroskobik
inceleme (nötrofil araﬂt›r›lmas›, Gram boyama),
%5 koyun kanl› agar ve “eosine-methylene-blue
(EMB)” agar plaklar›na eﬂ zamanl› ekim yap›larak
plaklar aerobik ﬂartlarda 37°C’de 24-48 saat süreyle inkübe edildi. Hastalardan kan kültürü için
al›nan örnekler kan kültür vasat› (BACTEC Plus
aerobic/F)’na ekildikten sonra 37°C’de BACTEC
9050 (Becton Dickinson Diagnostic Instrument
Systems, Towson, Md.) otomatik sistemde yedi
gün süreyle inkübe edildi. Yedi günlük süre içinde üreme saptanan vasatlardan %5 koyun kanl›
agar ve EMB agar plaklar›na eﬂ zamanl› ekim yap›larak plaklar aerobik ﬂartlarda 37°C’de 24-48
saat süreyle inkübe edildi. Yedi günlük süre sonunda üreme saptanmayan vasatlar “bakteri
üretilemedi” olarak de¤erlendirildi.
Mikroorganizmalar›n Tan›mlanmas›
Kan ve idrar örneklerinde üreyen mikroorganizmalar “Sceptor (Becton Dickinson Diagnostic
Instrument Systems, Towson, Md.)” otomatik sistem ile tan›mland›.
Asemptomatik Bakteriüri
a. Kültürden önceki yedi günlük dönemde
üriner kateteri olan bir hastadan al›nan idrar örne¤inin kültüründe en fazla iki tür mikroorganizman›n 105 “coloni forming unit (cfu)”/mL ve üzerinde üremesi ve hastada ateﬂ (> 38°C), s›k›ﬂma
hissi, s›k idrara ç›kma ve suprapubik hassasiyetin olmamas›.
b. ‹lk pozitif idrar kültürü örne¤inden önceki yedi günlük dönemde üriner kateteri olmayan bir hastadan ard›ﬂ›k olarak al›nan en az iki
idrar örne¤inin kültüründe en fazla iki tür mikroorganizman›n veya ayn› mikroorganizman›n
105 cfu/mL ve üzerinde üremesi ve hastada ateﬂ
(> 38°C), s›k›ﬂma hissi, s›k idrara ç›kma ve suprapubik hassasiyetin olmamas› (1).
Nozokomiyal Üriner Sistem ‹nfeksiyonu
Baﬂka bir sebebe ba¤l› olmayan ateﬂi (> 38°C)
olan bir hastada s›k›ﬂma hissi, s›k idrara ç›kma
ve suprapubik hassasiyet gibi semptomlardan
en az birinin olmas› ve hastadan al›nan idrar örHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1
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ne¤inin kültüründe en fazla iki tür mikroorganizman›n 105 cfu/mL ve üzerinde üremesi veya baﬂka bir sebebe ba¤l› olmayan ateﬂi (> 38°C) olan
bir hastada s›k›ﬂma hissi, s›k idrara ç›kma ve
suprapubik hassasiyet gibi semptomlardan en
az ikisinin olmas› ve
a. Piyüri (≥ 10 lökosit/mL),
b. Çevrilmemiﬂ idrar örne¤inin Gram boyamas›nda mikroorganizma görülmesi,
c. Miksiyon yoluyla al›nmam›ﬂ idrar örneklerinin kültürlerinin en az ikisinde ayn› üropatojen
mikroorganizman›n 102 cfu/mL ve üzerinde üremesi,
d. Üriner sistem infeksiyonu nedeniyle efektif tedavi edilmekte olan bir hastadan al›nan idrar kültüründe bir mikroorganizman›n 105 cfu/mL
ve alt›nda üremesi,
e. Klinisyen taraf›ndan üriner sistem infeksiyonu tan›s› konmas›,
f. Klinisyen taraf›ndan uygun antimikrobiyal
tedavi baﬂlanmas›, gibi kriterlerden en az birinin
olmas› (1).
Kandidüri
Piyüri (≥ 10 lökosit/mL) ile birlikte idrar kültüründe ≥ 104-105 cfu/mL Candida üremesi (15).
Sepsis
NÜS‹ ile birlikte;
a. Ateﬂ > 38°C veya < 36°C,
b. Kalp at›m say›s› > 90/dakika,
c. Solunum say›s› > 20/dakika veya PaCO2 <
32 mmHg,
d. Kan beyaz küre say›s› > 12.000/mm 3 ,
< 4000/mm3 veya periferik yaymada > %10 genç
hücre gibi bulgulardan iki veya daha fazlas›n›n
olmas› (16).
NÜS‹ tan›s› alan hastalara tedavi amac›yla
empirik olarak uygulanan antibiyotikler, gerekti¤inde antimikrobiyal duyarl›l›k sonucuna göre
de¤iﬂtirildi. Üriner kateteri olanlar›n kateterleri
tedavi baﬂlanmas›ndan hemen sonra gerekmiyorsa çekildi, gerekiyorsa yenisi ile de¤iﬂtirildi.
Tüm hastalardan antimikrobiyal tedavinin baﬂlanmas›ndan 48 saat sonra kontrol idrar kültürleri yap›larak tedavinin etkinli¤i de¤erlendirildi.
NÜS‹ nedeniyle takip edilen hastalar, hastaneden taburcu edilinceye veya ölünceye kadar takip edildi. Antibiyotik tedavisi uygulamas› ve
37
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aktif infeksiyon s›ras›nda kaybedilen hastalar›n
NÜS‹ nedeniyle kaybedildi¤ine karar verildi.
‹statistiksel De¤erlendirme
‹statistiksel de¤erlendirmelerde çok gözlü
düzenlerde Ki-kare testi kullan›ld›.
BULGULAR
Hastanemizde 1 Ocak 1998-31 Aral›k 2001 tarihleri aras›ndaki dört y›ll›k süre içinde toplam
353 hastada 380 NÜS‹ ata¤› belirlendi. NÜS‹ tan›s› alan 353 hastadan 70 (%19.8)’i nöroﬂirürji ve bu
klini¤e ba¤l› YBÜ, 66 (%18.7)’s› nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ ve 63 (%17.9)’ü ise iç hastal›klar›
klini¤inde yatmakta idi (Tablo 1).
Çal›ﬂmaya al›nan kliniklerde çal›ﬂ›lan dönem
içinde toplam 33.744 hastan›n yatarak tedavi
gördü¤ü, yat›r›lan her 100 hastada 1.13 NÜS‹ ata¤› geliﬂti¤i ve hastanemizde bu dönem içinde
genel NÜS‹ atak insidans› (NÜS‹A‹)’n›n 100 hasta
kabulünde 1.13 oldu¤u hesapland› (Tablo 2).
Klinikler NÜS‹A‹ aç›s›ndan incelendi¤inde, anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ %4.65 atak ile ilk
s›ray› almakta, bu klini¤i %3.99 atak ile nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ ile %3.74 atak ile nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ takip etti (Tablo 2).
NÜS‹A‹ aç›s›ndan tüm klinikler istatistiksel olaTablo 1. NÜS‹ Tan›s› Alan Hastalar›n Kliniklere
Göre Da¤›l›m›.
Klinik ad›

n

%

Nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ

70

19.8

Nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ

66

18.7

‹ç hastal›klar›

63

17.9

Üroloji

32

9.1

Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ

25

7.2

Genel cerrahi

20

5.7

Gö¤üs kalp damar cerrahisi

14

3.9

Kardiyoloji

14

3.9

Ortopedi

12

3.4

Kad›n do¤um

10

2.8

Fiziksel t›p ve rehabilitasyon

10

2.8

‹nfeksiyon hastal›klar›

10

2.8

Gö¤üs hastal›klar›

7

2.0

353

100.0

Toplam

NÜS‹: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, YBÜ:
Yo¤un bak›m ünitesi.
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rak karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda fark oldu¤u
gözlendi (χ2= 418.8, p< 0.001). Anesteziyoloji ve
reanimasyon YBÜ, nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l›
YBÜ ile nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ aras›nda
NÜS‹A‹ aç›s›ndan fark belirlenemedi (χ21= 0.96,
p> 0.05). NÜS‹A‹’nin en fazla gözlendi¤i klinik
olan anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ’sü ile
di¤er klinikler karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, üroloji ile
(χ22= 24.9, p< 0.001), ortopedi ve travmatoloji ile
(χ23= 60.2, p< 0.001) ve gö¤üs hastal›klar› ile
(χ24= 115.3, p< 0.001) aralar›nda istatistiksel fark
oldu¤u belirlenerek anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ’de bu kliniklere göre daha fazla NÜS‹
ata¤› geliﬂti¤i düﬂünüldü (Tablo 2).
NÜS‹ ata¤› geliﬂen 353 hastadan 170 (%48.2)’i
kad›n, 183 (%51.8)’ü erkek ve yaﬂ ortalamas› 52.9
(y›l) idi. Hastalar›n %89.8’inde predispozan faktör olarak üriner kateter tespit edilirken, bunu
%21.8 ile üroloji d›ﬂ› operasyon ve %12.5 ile ürolojik operasyonlar takip etmekte idi. Hastalar
altta yatan hastal›klar aç›s›ndan incelendi¤inde
s›kl›kla serebrovasküler olay (%25.5), diabetes
mellitus (%13.3) ve malignite oldu¤u gözlendi
(Tablo 3).
Toplam 380 NÜS‹ ata¤›n›n 320 (%84.2)’sinde
ateﬂ yüksekli¤i tespit edildi. Bu ataklar›n 20
(%5.2)’sinde hastalarda hipotermi bulunmakta
iken, 40 (%10.5) hasta normotermik olarak de¤erlendirildi. Toplam 380 NÜS‹ ata¤›ndan 175’inde
kosto-vertebral aç› hassasiyeti de¤erlendirilebildi ve bu olgulardan 112 (%64)’sinde pozitif idi.
Ayn› ﬂekilde üreteral trase hassasiyeti de¤erlendirilebilen 175 hastadan 112 (%64)’sinde pozitiflik vard›. NÜS‹ ataklar›n›n 76 (%20.0)’s›nda hastalar ürosepsis tan›s› ald›. NÜS‹ ata¤› belirlenen
hastalarda tan› an›nda saptanan baz› klinik ve laboratuvar bulgular› Tablo 4’te gösterilmiﬂtir.
Toplam 380 NÜS‹ ata¤›ndan 316 etken mikroorganizma izole edildi. NÜS‹ ataklar›ndan en s›k
izole edilen mikroorganizmalar s›ras›yla Escherichia coli (%37.7), Klebsiella spp. (%17.7), Candida spp.
(%12.7) ve Pseudomonas aeruginosa (%6.9) idi. Ondört NÜS‹ ata¤›nda üriner kültürlerden iki ve daha fazla mikroorganizma sorumlu idi (Tablo 5).
NÜS‹ ataklar›n›n 10 (%2.6)’unda etken mikroorganizmalar ayn› zamanda kan kültürlerinden
de soyutlanarak NÜS‹’ye sekonder bakteremi
olarak de¤erlendirildi. Bu etken mikroorganizmalar s›ras›yla E. coli, Klebsiella spp. ve Proteus vulgaris idi (1,2,7). Hastalardan 46’s› takip s›ras›nda
kaybedildi. Genel mortalite oran› %13.0 olarak
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1
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Tablo 2. NÜS‹ Atak ‹nsidans›n›n Kliniklere Göre Da¤›l›m›*.
Yatan hasta
say›s› (n)

NÜS‹ atak
say›s› (n)

‹nsidans**
(%)

Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ

581

27

4.65 a

Nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ

1882

75

3.99

Nöroloji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ

1976

74

3.74

Üroloji

2376

33

1.39 b

‹ç hastal›klar›

5328

68

1.28

Fiziksel t›p ve rehabilitasyon

1112

12

1.08

‹nfeksiyon hastal›klar›

1423

10

0.70

Kalp damar cerrahi

2220

15

0.68

Kardiyoloji

2078

14

0.67

Ortopedi ve travmatoloji

2333

12

0.51 c

Genel cerrahi

4481

21

0.47

Kad›n do¤um

4562

12

0.26

Gö¤üs hastal›klar›

3392

7

0.21 d

Toplam

33744

380

1.13

Klinik ad›

NÜS‹: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi.
* χ2= 418.8, p < 0.001,
** ‹nsidans= NÜS‹ atak say›s› (n)/yatan hasta say›s› (n) x 100.
a χ2 = 0.96, p > 0.05. Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ, nöroﬂirürji ve bu klini¤e ba¤l› YBÜ ile nöroloji ve bu klini¤e
1

ba¤l› YBÜ aras›nda,
b χ2 = 24.9, p < 0.001. Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ ile üroloji aras›nda,
2
c χ2 = 60.2, p < 0.001. Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ ile ortopedi ve travmatoloji aras›nda,
3
d χ2 = 115.3, p < 0.001. Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ ile gö¤üs hastal›klar› aras›nda.
4

hesapland›. Kaybedilen 46 hastadan sekizinin
ölüm nedeninin NÜS‹ oldu¤u düﬂünüldü. Üriner
infeksiyona ba¤lanan mortalite oran› %2.3 idi.
NÜS‹ nedeniyle öldü¤ü düﬂünülen hastalar›n
beﬂinde etken mikroorganizma ayn› zamanda
hastalardan al›nan kan kültürlerinden de izole
edildi (Tablo 3).
TARTIﬁMA
Hastanede kazan›lan en s›k infeksiyon olma
özelli¤inde olan NÜS‹’ler, Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde her y›l yaklaﬂ›k olarak 900.000 kiﬂiyi etkilemekte ve bu ülkede y›ll›k 600 milyon
dolar› aﬂan ek bir maliyet yükü getirmektedir
(17,18). Ülkemizde de¤iﬂik merkezlerden bildirilen verilere göre NÜS‹’lerin N‹’ler içindeki oran›,
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde %21-49, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nde %35, ‹bn-i-Sina Hastanesi’nde %21,
Gülhane Askeri T›p Akademisi E¤itim HastaneHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1

si’nde %26 ve Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nde %27.6’d›r (3-5). Hastanemizde daha önceki y›llarda yap›lan bir çal›ﬂmada ise N‹’lerin %26.2’sinin NÜS‹ oldu¤u belirlenmiﬂtir (10).
Çal›ﬂma süresini kapsayan dört y›ll›k süre
içinde NÜS‹’li hastalar›n s›kl›kla nöroloji klini¤i
ile bu klini¤e ba¤l› YBÜ’de, nöroﬂirürji klini¤i ile
bu klini¤e ba¤l› YBÜ’de ve iç hastal›klar› klini¤i’nde konuﬂland›¤›n› gözledik (Tablo 1). Ayr›ca
en yüksek NÜS‹A‹’nin anesteziyoloji ve reanimasyon ünitesi’ne ba¤l› YBÜ’de (%4.65) oldu¤unu, bu klini¤i yine YBÜ’sü olan nöroﬂirürji (%3.99)
ve nöroloji (%3.74) kliniklerinin takip etti¤ini tespit ettik (Tablo 2). Ço¤u kez bilinci yerinde olmayan ve konak savunmas› zay›flam›ﬂ hastalar›n
kabul edildi¤i YBÜ’ler, nöroloji ve nöroﬂirürji klinikleri ile bu kliniklere ba¤l› YBÜ’ler, N‹’lerin en
s›k görüldü¤ü hastane bölümleri aras›ndad›r (1923). YBÜ’lerde oluﬂan N‹’lerin %30-40’›n› NÜS‹’ler
39
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Tablo 3. NÜS‹ Tan›s› Alan Hastalara Ait Epidemiyolojik Özellikler (n= 353).
Ortalama yaﬂ ± SD, (s›n›rlar), y›l

52.9 ± 19.4 (1-82)

Cins, n (%)
Kad›n

170 (48.2)

Erkek

183 (51.8)

Ortalama hospitalizasyon* ± SD, (s›n›rlar), gün

17.5 ± 20.5 (2-204)

Predispozan faktörler, n (%)
Üriner kateterizasyon

317 (89.8)

Üroloji d›ﬂ› operasyon

77 (21.8)

Ürolojik operasyon

44 (12.5)

Kronik böbrek yetmezli¤i

25 (7.1)

Üriner obstrüksiyon

22 (6.2)

Akut böbrek yetmezli¤i

5 (1.4)

Üriner anomali

5 (1.4)

Altta yatan hastal›klar, n (%)
Serebrovasküler olay

95 (25.5)

Diabetes mellitus

47 (13.3)

Malignite

43 (12.2)

Genel vücut travmas›

33 (9.3)

Koroner arter hastal›¤›

17 (4.8)

Hipertansiyon

8 (2.3)

Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›

8 (2.3)

Kronik karaci¤er hastal›¤›

3 (0.8)

Sonuç, n (%)
Yaﬂayan

311 (87.0)

Eksitus

46 (13.0)

NÜS‹ d›ﬂ›

38 (10.7)

NÜS‹ nedeniyle

8 (2.3)

Bakteremi var

5 (1.4)

Bakteremi yok

3 (0.8)

NÜS‹: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, SD: Standart sapma.
* NÜS‹ geliﬂinceye kadar olan süreyi kapsamaktad›r.

oluﬂturmaktad›r (24). Ülkemizden Mam›ko¤lu ve
arkadaﬂlar›, hastanelerindeki en yüksek N‹’nin
NÜS‹ oldu¤unu ve N‹ insidans›n›n reanimasyon,
nöroﬂirürji, nöroloji ve iç hastal›klar› klinikleri’nde yüksek olarak saptand›¤›n› bildirmiﬂlerdir
(5). Nöroloji ve nöroﬂirürji klinikleri’ndeki N‹’lerin incelendi¤i baﬂka bir yurt içi çal›ﬂmada da bu
kliniklerde yatan hastalarda en s›k görülen N‹
40

NÜS‹’dir (20). Yine ülkemizden yak›n zamanda
yay›nlanan bir çal›ﬂmada da nöroloji klini¤ine
ba¤l› bir YBÜ’de en s›k görülen infeksiyonun
NÜS‹ oldu¤u bildirilmektedir (23). Norveç’te
1997 y›l›nda yap›lan ve N‹’lerin kliniklere göre
da¤›l›m›n›n incelendi¤i çok merkezli bir nokta
prevalans çal›ﬂmas›nda YBÜ’lerdeki NÜS‹ görülme s›kl›¤›n›n %0.9 oldu¤u ve di¤er sistemlerden
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2003; 7: 1
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Tablo 4. NÜS‹ Ataklar›nda Klinik ve Laboratuvar
Bulgular› (n= 380).
Bulgu

n

%

Ateﬂ (n= 380)*

320

84.2

KVAH (n= 175)

112

64.0

Üreteral trase hassasiyeti (n= 175)

112

64.0

Suprapubik hassasiyet (n= 175)

115

65.7

Sepsis (n= 380)

76

20.0

Lökositoz (n= 380)**

262

68.9

Piyüri (n= 380)***

369

97.2

Kan CRP pozitifli¤i (n= 350)****

340

97.1

NÜS‹: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, CRP: Creaktif protein, KVAH: Kosto-vertebral aç› hassasiyeti.
* ≥ 38°C (aksiller),
** ≥ 10.000/mm3,
*** ≥ 10 lökosit/mm3,
**** C-reaktif protein (≥ 6 mg/L).

Tablo 5. NÜS‹ Etkeni Mikroorganizmalar›n Da¤›l›m›.
Mikroorganizma

n

%

Escherichia coli

119

37.7

Klebsiella spp.

56

17.7

Candida spp.

40

12.7

Pseudomonas aeruginosa

22

6.9

Enterococcus spp.

18

5.7

Koagülaz-negatif stafilokok

13

4.1

Staphylococcus aureus

11

3.5

Enterobacter spp.

11

3.5

Di¤er*

26

8.2

Toplam

316

100.0

NÜS‹: Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu.
* Proteus spp. (9), Serratia marcescens (6), Acinetobacter baumannii (3), Coliform spp. (1), Staphylococcus saprophyticus (3), Citrobacter freundii (2), Burkholderia cepacia (2).

geliﬂen N‹’lere göre daha az oranda görüldü¤ü,
NÜS‹’lerin s›kl›kla %3.1 ile cerrahi ve %2.4 ile iç
hastal›klar› kliniklerinde görüldü¤ü belirtilmiﬂtir
(25). Yazarlar›n gözlemledikleri bu bulgular bizim bulgular›m›za ve di¤er çal›ﬂmalarda gözlenen YBÜ’lerdeki N‹ görülme s›kl›¤›n›n di¤er kliniklere göre fazla oldu¤u ﬂeklindeki bulgulardan
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farkl›d›r (19-23). Biz de di¤er araﬂt›rmalarda oldu¤u gibi NÜS‹’lerin hastanemizde s›kl›kla genel
YBÜ ile YBÜ’sü olan kliniklerde oluﬂtu¤unu gözledik (Tablo 2). Bize göre bu farkl›l›k, kliniklere
yat›r›lan hasta gruplar›n›n farkl› özellikte olmas›ndan, hastalar›n yat›r›lma sürelerinin, altta yatan hastal›klar›n ve NÜS‹ için risk oluﬂturan faktörlerin (üriner kateter, operasyon vs.) farkl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Türkiye’de NÜS‹ insidans› konusunda veriler
yetersiz olmakla birlikte, yak›n zamanda yap›lan
çok merkezli bir nokta prevalans çal›ﬂmas›nda
hastanelere yat›r›lan her 100 hasta için 1.7 NÜS‹A‹
oldu¤u rapor edilmektedir (14). Yurtd›ﬂ›ndan yay›nlanan çal›ﬂmalarda NÜS‹’lerin hastanelerdeki
insidans› hem çal›ﬂ›lan metoda hem de hastanelere göre farkl›l›klar göstermektedir. Her 1000
hasta günü baﬂ›na NÜS‹ atak say›s›n›n verildi¤i
bir çal›ﬂmada kronik böbrek yetmezli¤i olan hastalarda 4.2/1000 hasta günü, di¤er hastalarda ise
0.7/1000 hasta günü, Avrupa’da yak›n zamanda
yap›lan bir nokta prevalans çal›ﬂmas›nda ise
3.55/1000 hasta günüdür (26,27). Hastaneye yat›r›lan her 100 hasta için NÜS‹A‹’nin belirlendi¤i
çal›ﬂmalarda da farkl›l›klar bulunmaktad›r. CDC,
ABD’de her 100 hasta kabulünde 2.39 NÜS‹ geliﬂti¤ini tahmin etmektedir (18). Ülke düzeyinde
ve ‹talya’da yap›lan baﬂka birçok merkezli nokta
prevalans çal›ﬂmas›nda çal›ﬂmaya dahil edilen
hastanelerdeki genel NÜS‹A‹ %0.5, cerrahi hastalar›nda ise %2 olarak verilmiﬂ ve cerrahi operasyon geçiren hastalardaki NÜS‹A‹’nin yüksek oldu¤u belirtilmiﬂtir (28). Yine Norveç’te ülke düzeyinde iki farkl› y›lda yap›lan ulusal çal›ﬂmada
1996 y›l›nda %2.4, 1998 y›l›nda %1.7’lik NÜS‹A‹
verilmektedir (29). Di¤er ülkelerden farkl› zamanlarda bildirilen nokta prevalans çal›ﬂmalar›nda NÜS‹A‹ %1 ile %2.1 aras›nda de¤iﬂmektedir (25,30,31). Bizim buldu¤umuz %1.13’lük
NÜS‹A‹’nin bildirilen de¤erler aras›nda ve
uyumlu oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Hastane infeksiyonlar›nda üriner kateterizasyon önemli bir yer tutmaktad›r. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂma N‹ için en önemli risk faktörünün
üriner kateter oldu¤unu göstermektedir (32).
“National Nosocomial Infection Surveillance
System (NNIS)” verilerine göre yan›k hastalar›n›n takip edildi¤i YBÜ’lerde hastalara uygulanan
üç araçtan en fazla kullan›lan› yine üriner kateterlerdir (33). Genel olarak NÜS‹’li olgular›n yak41
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laﬂ›k %66-86’s›nda predispozan faktör olarak üriner kateter uygulamas› bulunmaktad›r (4,6-8,32).
Son y›llarda ülkemizde ve Avrupa’da yap›lan iki
ayr› prevalans çal›ﬂmas›nda olgular›n yaklaﬂ›k
%63’ünde üriner kateter bulundu¤u bildirilmiﬂtir
(14,27). Bunun d›ﬂ›nda sistoskopi, sistostomi
konmas›, perkütan nefrostomi giriﬂimi, prostat
i¤ne biyopsisi, üriner t›kan›kl›k ve anomaliler,
damar içi kateter uygulamalar›, gebelikte önceden antibiyotik kullan›m› gibi nedenler de NÜS‹
için haz›rlay›c› faktörler olabilmektedir (4,8,27).
Biz, NÜS‹’li hastalar›n yaklaﬂ›k %90’›na üriner kateter uyguland›¤›n› tespit ettik (Tablo 3). Bu oran
bildirilenlere göre yüksek olmakla birlikte bu
yükseklik hastalar›n daha çok YBÜ’lerde konuﬂlanmas›ndan, üriner kateter uygulama endikasyonu ile süresinin iyi belirlenmemesinden ve
kateter bak›mlar›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanm›ﬂ olabilir. Nitekim daha önce yap›lan çal›ﬂmalar, hastalar›n önemli bir k›sm›na uygulanan üriner kateterlerin gereksiz oldu¤unu göstermektedir (11,27). Hastanelerde üriner kateter uygulama endikasyonlar›n›n belirlenerek kateter kullan›m›n›n azalt›lmas›n›n, NÜS‹ kontrolü için en
önemli yol oldu¤u bilinmektedir (6).
NÜS‹ etkenleri genellikle gram-negatif mikroorganizmalar olup, endojen ve ekzojen kaynakl›
olabilirler. Üriner kateteri olan hastalarda üriner
sistem infeksiyonuna neden olan etkenler genellikle d›ﬂk› floras›ndan kaynaklanan gram-negatif basiller ve enterokoklard›r. Bu endojen
bakterilerin yan› s›ra uzun süreli hastanede yatan hastalarda ekzojen etkenler d›ﬂk› floras›n›n
yerini alarak NÜS‹’ye neden olabilir. Bu nedenle
etkenler, hastane ve klinikler aras›nda farkl›l›k
gösterebilir. Üriner kateterlerin uygulanma süresi ile etkenlerin s›kl›¤› aras›nda iliﬂki bulunmaktad›r. K›sa süreli kateterizasyonda etkenler s›kl›kla E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus epidermidis ve Enterococcus spp.,
uzun süreli kateterizasyonda ise E. coli, P. mirabilis,
Providencia stuartii ve Morganella morganii gibi mikroorganizmalard›r (4,7,8,34). Hastanelerde yatan
hastalarda üriner sistemden geliﬂen sepsislerde
ise etkenler yine E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis,
P. aeruginosa ve Enterococcus spp.’dir (35). Biz, takip
s›ras›nda hastalar›m›zdaki NÜS‹ ataklar›ndan
s›kl›kla E. coli (%37.7), Klebsiella spp. (%17.7), Candida spp. (%12.7) ve P. aeruginosa (%6.9)’n›n sorumlu oldu¤unu ve etken mikroorganizmalar›n yaklaﬂ›k %73’ünün gram-negatif mikroorganizmalar
oldu¤unu gözledik (Tablo 5). Ülkemizde yap›lan
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bir çal›ﬂmada Arslan ve arkadaﬂlar› da Baﬂkent
Üniversitesi Hastanesi’nde üriner kateterli hastalarda s›kl›kla NÜS‹ etkenlerinin gram-negatifler oldu¤unu bildirmektedirler (11). Di¤er çal›ﬂmalarda da NÜS‹ etkeni mikroorganizmalar benzerdir (12,32).
Daha önceleri N‹’lerde sadece gram-pozitif
ve gram-negatif bakteriler ön planda iken, son
y›llarda immünsüpresif tedavi, geniﬂ spektrumlu
antibiyotikler ile invaziv medikal araçlar›n kullan›lmas› nedeniyle genel olarak mantar infeksiyonlar›n›n artt›¤› ve Candida türlerinin bu etkenler aras›nda idrar kültürlerinden soyutlanan en
s›k mantar oldu¤u bildirilmektedir (36,37). Kandidüri tan›mlamas›nda kesin bir fikir birli¤i olmamas›na ra¤men, piyüri ile birlikte idrar kültüründe ≥ 104-105 cfu/mL Candida üremesi genellikle anlaml› kabul edilmektedir (15). Biz de araﬂt›rmam›z s›ras›nda bu bulgular› olan hastalar›
kandidürik olarak kabul ettik. Candida türlerine
ba¤l› NÜS‹’lerde s›kl›kla belirlenen risk faktörleri, üriner kateter uygulamalar›, diabetes mellitus, geniﬂ spektrumlu antibiyotik uygulamalar›,
ileri yaﬂ, immünsüpresif tedavi, damar içi kateter
uygulamalar›, idrar ak›m›nda t›kanma, radyasyon
tedavisi ve genitoüriner sistem tüberkülozudur.
Günümüzde Candida türleri cerrahi YBÜ’de yatan
hastalar›n idrar örneklerinden en s›k izole edilen
mikrobiyal patojenlerdir (37). Çal›ﬂt›¤›m›z dönem içinde NÜS‹ etkenleri aras›nda Candida türleri %12.7 ile üçüncü s›ray› almakta idi (Tablo 5).
Biz, etkenler aras›nda Candida türlerinin bu kadar
s›k olmas›n›n NÜS‹’li hastalar›n daha çok YBÜ’sü
olan kliniklerde yo¤unlaﬂmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz. Nitekim hastalar›n yaklaﬂ›k
%45’i YBÜ’sü olan kliniklerde yatan hastalardan
oluﬂmaktayd› (Tablo 1). Günümüzde %10-15 oran›nda NÜS‹’nin Candida ile oluﬂtu¤unun bilinmesi bulgular›m›z› destekler niteliktedir (27,38-41).
Üriner sistem infeksiyonlar›n›n en ciddi
komplikasyonu olan bakteremi genellikle gramnegatif mikroorganizmalarla oluﬂarak yüksek
oranda fatal seyretmektedir (8). Ayr›ca, NÜS‹ geliﬂen hastalarda çok kez altta yatan ciddi hastal›klar, mortalite ve morbiditeyi daha da artt›rmaktad›r (42). S›k üriner kateter uygulanan hastalar ile erkek hastalar, üriner sistem kaynakl›
baktereminin di¤er hastalara göre nispeten daha s›k gözlendi¤i hastalard›r (43). Biz, NÜS‹ ataklar›nda tan› an›nda hastalardan kan kültürleri de
alarak 380 ata¤›n 10 (%2.6)’unda etken mikroorganizmalar› ayn› zamanda kan kültürlerinden de
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izole ettik ve bu olgular› NÜS‹’ye sekonder bakteremi olarak adland›rd›k. Genellikle bu infeksiyonlarda etken mikroorganizmalar›n %1-3’ü bakteremi ile seyretmekte, bakteremi oldu¤unda
ölüm görülmesine ve bakteremiye ba¤l› ölüm
oran›n›n ne oldu¤unun tam olarak bilinmemesine ra¤men beklenen mortalite h›z›n›n %10’dan
fazla oldu¤u düﬂünülmektedir (7,43). Arslan ve
arkadaﬂlar›, üriner kateteri olan 51 hastan›n yaklaﬂ›k %20’sinde bakteremi gözlediklerini ve bu
bakteremilerin %60’›n›n ölümle sonuçland›¤›n›
bildirirken, çok merkezli ve 296 hastay› içeren
baﬂka bir çal›ﬂmada ise bakteremi oran› %2.7, çal›ﬂma grubundaki genel mortalite oran› %11.7 ve
NÜS‹’ye ba¤lanan mortalite oran› da %1.8 olarak
verilmiﬂtir (11,27). Baﬂka bir çal›ﬂmada ise NÜS‹’ye ba¤lanan mortalite oran› %12’dir (9). Yurtd›ﬂ›ndan yap›lan ve 1458 hastaya uygulanan 1474
üriner kateterin takibe al›nd›¤› bir çal›ﬂmada 131
hastada geliﬂen 136 NÜS‹ ata¤›nda hastalardan
12 (%0.8)’sinin NÜS‹ nedeniyle kaybedildi¤i ve
üriner kateterlerin mortaliteyi yaklaﬂ›k üç kat kadar artt›rd›¤› bildirilmektedir (44). Biz, hastalar›m›z›n takibi s›ras›nda toplam 353 hastadan 46
(%13.0)’s›n›n kaybedildi¤ini gözlemleyerek, 8
(%2.3)’inin NÜS‹ nedeniyle kaybedildi¤ini düﬂündük (Tablo 3). Kaybedilen hastalar›n tümü
hastanemiz genel YBÜ’sünde ya da YBÜ’ye sahip
kliniklerdeki YBÜ’lerde yatmakta olan ve Tablo
3’te gösterilen alt hastal›klardan bir ya da daha
fazlas›na sahip olan hastalar idi. NÜS‹ nedeniyle
kaybedildi¤i düﬂünülen sekiz hastan›n tümü
sepsis kriterlerinden en az ikisine sahip olan
hastalar ve bu hastalar›n beﬂi bakteremik hasta
grubunda idi (Tablo 3). Kaybedilen sekiz hastada da infeksiyon ciddi seyretti ve hastalar›n
ateﬂlerinin kaybedilmeden önce hala yüksek oldu¤u gözlendi.
Sonuç olarak bu çal›ﬂmada biz, hastanemizde
çal›ﬂ›lan dört y›ll›k süre içinde tespit etti¤imiz
NÜS‹ olgular›n›n özellikle YBÜ’sü olan kliniklerde yo¤unlaﬂt›¤›n›, hastanemizdeki %1.13’lük genel NÜS‹A‹’nin di¤er bildirilenlerden yüksek olmad›¤›n›, olgular›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unda
predispozan faktör olarak üriner kateter uygulamas›n›n oldu¤unu ve etken mikroorganizmalar
aras›nda funguslar›n önemli bir yeri oldu¤unu
gözledik. Ülkemizde NÜS‹ insidans› aç›s›ndan
verilerin yetersiz oldu¤unu, bir üniversite hastanesinden elde edilen bu verilerin NÜS‹’lerin
monitörizasyonu konusuna katk›da bulunabilece¤ini düﬂünmekteyiz.
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