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ÖZET
Yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri (YYBÜ)’nde yatan hastalar nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›maktad›rlar. Çal›ﬂmam›zda Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi Hastanesi Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi’nde
tedavi gören hastalardaki nozokomiyal infeksiyonlar›n insidans›, patojen ajanlar›n saptanmas› ve antibiyotik direnç paternlerinin belirlenmesi amaçland›. Bu amaçla
Ocak 2001-Aral›k 2001 tarihleri aras›nda hastanemizde
yatarak tedavi gören 204 yenido¤an nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan izlendi. Nozokomiyal infeksiyonlara ait
veriler Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon Sürveyans Sistemi
(NosoLINE)’nin standart protokolleri do¤rultusunda
prospektif olarak topland›. Tüm hastalar›n %11.3’ünde
nozokomiyal infeksiyon geliﬂti. Nozokomiyal infeksiyonlar aras›nda kan ak›m› infeksiyonlar› (%43.4, 10/23) ilk s›ray› al›rken, üriner sistem infeksiyonlar› (%30.4, 7/23)
ikinci, cilt ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› (%13, 3/23)
üçüncü s›rada yer ald›. Klebsiella pneumoniae en s›k izole edilen patojendi. ‹zole edilen 11 K. pneumoniae suﬂunun, beﬂi geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz (GSBL)
pozitifti. YYBÜ’lerde nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›nmas›, karﬂ›laﬂ›lan patojenlerin ve antibiyotik duyarl›l›klar›n›n bilinmesi, hastanelerin infeksiyon kontrol programla-
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r›nda yol gösterici olacak ve nozokomiyal infeksiyonlar›n
tedavi baﬂar›s›n› etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi, Nozokomiyal ‹nfeksiyon, Antibiyotik Duyarl›l›¤›.

SUMMARY
Nosocomial Infections in the Neonatal Intensive Care Unit
for 2001 in Marmara University Hospital
Patients admitted to neonatal intensive care units
(NICUs) are at high risk for nosocomial infections. The
aim of this study is to determine the epidemiology of nosocomial infections, identify etiologic agents and their
antibiotic susceptibility patterns in NICU at Marmara
University Hospital. All newborns (n= 204) in the NICU
were evaluated for nosocomial infections from January
2001 through December 2001. Data were collected
prospectively according to the National Nosocomial Infections Surveillance System (NosoLINE). During the
study period 11.3% of all patients hospitalized had nosocomial infections. Bloodstream infections (43.4%,
10/23), urinary tract infections (30.4%, 7/23) and skin
and soft tissue infections (13%, 3/23) were most frequently encountered. The most common patogen isolated
was Klebsiella pneumoniae. Among isolated 11 K. pne-

umoniae species five of them were extended spectrum
beta-lactamase (ESBL) positive. The description of the
epidemiology of emerging nosocomial infections, patogens and their antibiotic susceptibility patterns will provide important data for prevention, control and successful treatment of nosocomial infections.
Key Words: Neonatal Intensive Care Unit, Nosocomial Infection, Antibiotic Susceptibility.
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G‹R‹ﬁ
Yenido¤an yo¤un bak›m üniteleri (YYBÜ)’nde
yatan hastalar nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›maktad›rlar. Uzun süreli hastanede yat›ﬂ, s›k tekrarlanan invaziv giriﬂimler,
düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, prematürite, baz› konjenital malformasyonlar ve total parenteral beslenme, nozokomiyal infeksiyon riskini artt›ran
önemli faktörlerdir (1-4). YYBÜ’lerin nozokomiyal infeksiyon h›zlar› ünitelerin özelliklerine göre çeﬂitli raporlarda %5 ile %32 aras›nda de¤iﬂmektedir (4,5). En s›k görülen infeksiyonlar s›ras›yla kan ak›m› infeksiyonlar›, pnömoniler ve üriner sistem infeksiyonlar›d›r (6). Nozokomiyal infeksiyonlara neden olan ajanlar içerisinde stafilokoklar ve gram-negatif mikroorganizmalar ilk
s›rada yer almaktad›r (7). Bu çal›ﬂmada hastanemiz YYBÜ’de yatarak tedavi gören ve Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon Sürveyans Sistemi (NosoLINE) standart protokolleriyle izlenen hastalardaki nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤›, saptanan
patojen ajanlar›n ve antimikrobiyal direnç paternlerinin tart›ﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmaya 01 Ocak 2001-31 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi YYBÜ’de yatarak tedavi gören tüm
hastalar al›nd›. Bu dönemde geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlara ait bilgiler hastanemiz infeksiyon kontrol komitesince NosoLINE’›n standart
protokolleri do¤rultusunda prospektif olarak
topland›. Çal›ﬂmam›zda nozokomiyal infeksiyonlar için “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n nozokomiyal infeksiyon tan›mlar›
kullan›ld› (8). Nozokomiyal infeksiyon, yenido¤an›n üniteye yat›ﬂ›ndan 48 saat sonra veya taburculuk sonras› ilk 10 gün içerisinde ortaya ç›kan infeksiyon olarak tan›mland›. Çal›ﬂmada hastalar do¤um a¤›rl›klar›na göre üç gruba ayr›ld›;
grup 1: 1500 g’›n alt›, grup 2: 1501-2500 g aras›,
grup 3: 2500 g’›n üstü olarak belirlendi. Veriler
bir y›l süresince yatan toplam hasta say›s›, toplam hasta yat›ﬂ günü, ventilatörde ve kateterli izlenen gün say›s› olarak kaydedildi. Nozokomiyal
infeksiyon oran›, 100 hastada ve 1000 yat›ﬂ gününde geliﬂen nozokomiyal infeksiyon say›s›
olarak hesapland› (9). Giriﬂimle (santral kateter
veya ventilatör) iliﬂkili infeksiyon oran› giriﬂime
ba¤l› geliﬂen infeksiyon say›s›n›n (umbilikal veya perkütan santral katetere ba¤l› geliﬂen sepsis
veya ventilatördeki hastada saptanan pnömoni)
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giriﬂim yap›lan toplam gün say›s›na bölünmesi
ile elde edildi (9). Nozokomiyal sepsis düﬂünülen tüm hastalardan kan, idrar ve beyin omurilik
s›v›s› örnekleri al›nd›. ‹drar kültürleri rutin olarak
kateterle al›nd›. Kan kültüründe üreme olmayan
ancak sepsisin klinik belirti ve bulgular›n›n saptand›¤› hastalara “klinik sepsis” tan›s› konuldu
(8). Geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) üretimi E-test yöntemiyle üretici firman›n önerdi¤i ﬂekilde saptand›. Seftazidim, seftazidim + klavulanik asit ve sefotaksim ve sefotaksim + klavulanik asit E-test ﬂeritleri kullan›ld›.
MacFarland 0.5 standard› bulan›kl›¤›nda haz›rlanan bakteri süspansiyonu, Mueller-Hinton agar
yüzeyine yay›larak, kurumas› için 15 dakika beklendi. E-test ﬂeritleri aplikatör yard›m›yla birbirlerine paralel olarak besiyeri üzerine yerleﬂtirilerek 35°C’de, 16-18 saat, normal atmosferde inkübe edildi (10). Seftazidim minimum inhibitör konsantrasyonu (M‹K) de¤eri 1 µg/mL’den büyük, sefotaksim M‹K de¤eri 0.5 µg/mL’den büyük ve
M‹K de¤erlerinin, klavulanik asit varl›¤›ndaki
M‹K de¤erlerine oran› 8’den büyük ya da eﬂit oldu¤unda GSBL üretimi pozitif olarak kabul edildi. Bilgilerin tümü ve kültür sonuçlar› Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi’nin infeksiyon kontrol
hemﬂiresi taraf›ndan günlük olarak kaydedildi.
BULGULAR
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi YYBÜ’de
01 Ocak 2001-31 Aral›k 2001 tarihleri aras›nda yatarak tedavi gören 204 yenido¤an›n 23’ünde nozokomiyal infeksiyon geliﬂti ve nozokomiyal infeksiyon geliﬂen olgular çal›ﬂmaya al›nd›. Çal›ﬂmaya al›nan olgular›n 12 (%52)’si term, 11 (%48)’i
pretermdi. Hastalar 1425 hasta yat›ﬂ günü süresince izlendi, 542 günü kateterli, 233 günü ventilatörde geçirdiler. Olgu grubunda 36 (%17.6) hasta mekanik ventilatöre ba¤land›. Tüm hastalar›n
23 (%11.3)’ünde nozokomiyal infeksiyon geliﬂti.
1500 g’›n alt›ndaki 27 hastan›n 8 (%29.6)’i, 15012500 g aras›ndaki 56 hastan›n 4 (%7.1)’ü ve 2500
g’›n üzerindeki 121 hastan›n 11 (%9)’inde nozokomiyal infeksiyon saptand›. Bin yat›ﬂ günündeki infeksiyon oran› binde 16.1 olarak tespit edildi. Nozokomiyal infeksiyon geliﬂen 23 hastan›n
3 (%13)’ünde katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonu, 2 (%8.6)’sinde ventilatörle iliﬂkili pnömoni
(V‹P) geliﬂti. Katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonu geliﬂen üç olgunun ikisi preterm, biri term
bebekti. Katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonu
oran› 1000 kateter gününde 5.5; V‹P oran› ise
257

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi
2001 Y›l› Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›

Özdemir N, Soysal A, Bilgen H, Çulha G, Bak›r M, Özek E.

1000 ventilatör gününde 8.5 olarak tespit edildi.
Katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonlar›n›n hepsi
umbilikal kateterle iliﬂkiliydi. Bu olgular d›ﬂ›nda
periton diyalizi yap›lan bir hastada periton diyaliz kateterine ba¤l› sepsis, üç hastada da periferik damar yolu giriﬂ yerinde cilt ve yumuﬂak doku infeksiyonu geliﬂti. Nozokomiyal infeksiyonlar›n tiplerine göre da¤›l›m› Tablo 1’de yer almaktad›r. Tüm hastalarda Klebsiella pneumoniae en
s›k karﬂ›laﬂ›lan patojen (11 olgu) olarak bulundu.
Kandida infeksiyonlar› ise ikinci s›rada yer ald›
(dört olgu). Kandida infeksiyonlar› içinde Candida albicans ço¤unlukta olan patojendi. Bunlar› iki
olguda Acinetobacter türleri, birer olguda Streptococcus viridans, Serratia marcescens ve enterokok türleri
takip etti. Üç olguda (%25) klinik sepsis saptand›. Nozokomiyal infeksiyonlar sonucunda sadece
preterm ikiz eﬂi bir hasta, GSBL pozitif K. pneumoniae sepsisi sonucu kaybedildi. Nozokomiyal infeksiyonla iliﬂkili mortalite oran› %4.3 olarak bulundu. ‹zole edilen K. pneumoniae suﬂlar›n›n beﬂinin GSBL pozitif oldu¤u saptand›. Nozokomiyal
infeksiyon etkeni olarak saptanan K. pneumoniae
suﬂlar›n›n tümünün ampisilin ve sulbaktam-ampisiline, yedisinin amikasine, beﬂinin seftriaksona dirençli oldu¤u görülürken, siprofloksasin ve
imipeneme karﬂ› direnç saptanmam›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Ünitelerin infeksiyon h›zlar› yatan hastalar›n
özellikleri, yaﬂlar›, hastal›klar›n›n a¤›rl›k derecesi ve çal›ﬂman›n metodu gibi faktörlere ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir. Çal›ﬂmam›zda Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi YYBÜ’ye yatan hastalar›n
%11.3’ünde nozokomiyal infeksiyon geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Bin yat›ﬂ günündeki nozokomiyal infeksiyon oran› ise binde 16.1 olarak tespit edilmiﬂtir. Bu infeksiyonlar›n %34.8’i düﬂük do¤um
a¤›rl›kl› yenido¤anlarda görülmüﬂtür. LiteratürTablo 1. Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n Da¤›l›m›.
‹nfeksiyon

Say›

%

Bakteremi

10

43.4

Üriner sistem infeksiyonu

7

30.4

Yumuﬂak doku infeksiyonu

3

13

Pnömoni

2

8.7

Di¤er

1

4.5

Toplam

23

100.0
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de YYBÜ’de nozokomiyal infeksiyon h›zlar› %5
ile %32 aras›nda bildirilmektedir (4,5). “European Study Group” taraf›ndan 2000 y›l›nda yay›nlanan yedi YYBÜ’yü içeren çok merkezli prospektif
çal›ﬂmada nozokomiyal infeksiyon h›z› %7 olarak
bulunmuﬂtur (11). ‹spanya’da ülke çap›nda yap›lan kesitsel çal›ﬂmada ‚ “NICU EPINE (Estudio de
Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en Espana)” YYBÜ nozokomiyal infeksiyon h›z› %16.7
olarak saptanm›ﬂt›r (12). ‹spanya’da üç y›lda 605
yenido¤an› içeren bir çal›ﬂmada, YYBÜ’de nozokomiyal infeksiyon oran› 1000 yat›ﬂ gününde
binde 25.8 olarak bulunmuﬂtur (13). Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde Eylül 1997Nisan 2000 tarihleri aras›nda yap›lan çal›ﬂmada
yenido¤an ünitesinde nozokomiyal infeksiyon
h›z› ise %6.3 olarak bulunmuﬂtur (14). 1500 g’›n
alt›nda do¤an bebeklerde nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤› ortalama %15-20 aras›nda de¤iﬂmekte
ve 1000 g’›n alt›ndaki bebeklerde %40’a kadar
yükselmektedir (1). Çal›ﬂmam›zda, genel nozokomiyal infeksiyon h›z› ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl›
bebeklerde görülen nozokomiyal infeksiyon h›z›
literatürle uyumlu bulunmuﬂtur. Yap›lan sürveyans çal›ﬂmalar›ndan elde edilen h›zlar›n gerçek
de¤erlerin alt›nda olmas› olas›d›r. Bunun nedenleri aras›nda taburculuk sonras› infeksiyonlar›n
rapor edilmemesi, viral infeksiyonlara genellikle
tan› konulamamas› ve postmortem kültür ve
otopsiyle tan› konulacak bakteriyel ve fungal infeksiyonlar›n sürveyans çal›ﬂmalar›na dahil edilmemesi say›labilir.
Çal›ﬂmam›zda nozokomiyal infeksiyonlar aras›nda kan ak›m› infeksiyonlar› ilk s›rada yer al›rken bunu s›ras›yla üriner sistem, cilt ve yumuﬂak
doku infeksiyonlar› takip etmiﬂtir. “National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)” sisteminin uyguland›¤› Avrupa’daki 29 yüksek riskli yenido¤an ünitesini kapsayan çal›ﬂmada nozokomiyal infeksiyonlar içinde kan ak›m› infeksiyonlar› (%52.6) bizim sonuçlar›m›za benzer ﬂekilde
ilk s›rada bildirilmiﬂtir (7). Çal›ﬂmam›zdan farkl›
olarak ikinci s›rada nozokomiyal pnömoniler
(%12.9) yer alm›ﬂt›r. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda nozokomiyal pnömoni tan›s› koymak güçtür. Trakeal aspirasyon kültürleri, infeksiyondan çok bronﬂiyal kolonizasyonu yans›t›r,
bu nedenle kantitatif endotrakeal aspirasyon
(ETA) kültürü al›nmal›d›r. ETA kültüründe 106
“colony forming unit (cfu)”/mL eﬂik de¤erinin
kullan›lmas› ile %82 duyarl›l›k ve %83 özgüllükte
hastaya pnömoni tan›s› konulur. Çal›ﬂmam›zda
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V‹P oran› 1000 ventilatör gününde 8.5 olarak tespit edilmiﬂtir. Singapur’da yap›lan bir çal›ﬂmada
V‹P YYBÜ’de 1000 ventilatör gününde 3.3 olarak
bulunmuﬂtur (15). Olgu grubumuzun sadece
%17.6’s›n›n entübe edilerek ventilatörde izlenmesi ve ünitemizde erken “Continous Positive
Airway Pressure (CPAP)” uygulamas› nedeniyle
nozokomiyal pnömoni s›kl›¤›n›n düﬂük oldu¤unu
düﬂünmekteyiz. El hijyenine dikkat edilmemesi,
mekanik ventilasyon uygulanmas›, uzun süreli
antibiyotik kullan›m›, sedasyon ve YBÜ’de stres
ülserlerini önlemek amac›yla H2 blokerleri ve
antiasitlerin kullan›lmas›, nozokomiyal pnömoni
geliﬂimi için risk faktörleridir. Ülkemizde yüksek
maliyeti nedeniyle s›k kullan›lamasa da, son y›llarda daha çok geliﬂmiﬂ ülkelerde kullan›lan kapal› sistem aspiratörlerin (Trach Care) nozokomiyal pnömoni geliﬂimini azalt›¤›na dair çal›ﬂmalar vard›r (16).
Ünitemizde katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonu oran› 1000 kateter gününde 5.5 olarak tespit edilmiﬂtir. Katetere ba¤l› kan ak›m› infeksiyonu geliﬂtiren olgular›n ikisi preterm, biri termdi. Kanada’da toplam 19.507 yenido¤an› içeren
bir çal›ﬂmada, kateter giriﬂimine iliﬂkin infeksiyon oran› 1000 umbilikal kateter gününde 7.2
olarak bulunurken, Belçika’da yap›lan bir çal›ﬂmada ise bu oran 1000 kateter gününde 4.4 olarak saptanm›ﬂt›r (17,18). Ünitemizde kateterle
iliﬂkili infeksiyon oran›n›n, geliﬂmiﬂ ülkelerdekiyle karﬂ›laﬂt›r›lacak düzeyde oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi YYBÜ’sü
içinde en fazla izole edilen ajan K. pneumoniae
olarak tespit edilmiﬂtir. Kandida infeksiyonlar›
ise ikinci s›ray› alm›ﬂt›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde nozokomiyal infeksiyonlar aras›nda ilk s›ray› koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) al›rken, ülkemizde yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalarda nozokomiyal
infeksiyon etkenleri aras›nda en s›k patojenin
K. pneumoniae oldu¤u bildirilmiﬂtir (1,6,7). Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi,
SSK Tepecik E¤itim Hastanesi, Zeynep Kamil
Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastanesi YYBÜ’lerinde
en s›k izole edilen patojenin Klebsiella oldu¤u rapor edilmiﬂtir (19-22). Her YYBÜ özel endemik
floraya sahiptir ve kolonize olan bebekler bu floray› yenido¤an bebeklere aktar›rlar. Cerrahpaﬂa
T›p Fakültesi’nde 2001 y›l›nda yap›lan bir çal›ﬂmada, YYBÜ’nün %42.7’sinin K. pneumoniae ile kolonize oldu¤u ve en s›k nozokomiyal infeksiyon
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etkeninin yine K. pneumoniae oldu¤u gösterilmiﬂtir (23). Hastanemizde, çocuk infeksiyon hastal›klar› bilim dal›n›n 2001 y›l›nda yapt›¤› bir çal›ﬂmada, YYBÜ’de yatan hastalar›n %17’sinin GSBL
pozitif invaziv K. pneumoniae ile kolonize oldu¤u
ve kolonize olan hasta oran›n›n hastanede yat›ﬂ
süresiyle iliﬂkili olarak artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Ayn›
çal›ﬂma içerisinde servisimizde çal›ﬂan 112 doktor, hemﬂire ve personelin el y›kama kültürünün
33 (%29.4)’ünde K. pneumoniae üremiﬂtir (24). Ülkemizde Klebsiella kolonizasyonunun ve infeksiyonlar›n›n ilk s›ray› almas›n›n nedenleri aras›nda
özellikle geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin uygunsuz kullan›m› ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmamas› say›labilir. Son y›llarda geliﬂmiﬂ
ülkelerde KNS’ye ba¤l› infeksiyonlar›n artmas›
ise, KNS’ye ba¤l› gerçek bakteremilerin tespit
edilmesi, çok düﬂük a¤›rl›kl› bebeklerin yaﬂam
sürelerinin uzat›lmas›, intravasküler kateterlerin
yayg›n olarak uygulanmas›, parenteral nütrisyon
ve intravenöz lipid kullan›m›n›n artmas›na ba¤lanmaktad›r.
YYBÜ’lerde görülen nozokomiyal gram-negatif patojenler genellikle ço¤ul ilaç dirençli suﬂlard›r. Baﬂlang›çta aminoglikozidlere direnç görülürken, sefalosporinlerin s›k kullan›lmas›yla birlikte h›zl› bir ﬂekilde bu ilaçlara karﬂ› da direnç
görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›zda da
izole edilen 11 K. pneumoniae suﬂunun beﬂinin
GSBL üretti¤i gözlenmiﬂtir.
Nozokomiyal infeksiyon sürveyans›; nozokomiyal infeksiyonlar›n s›kl›¤›n›n, endemik ve epidemik durumlar›n saptanmas›na imkan verecek,
bu infeksiyonlar›n tedavisinde ve önlenmesinde
gerekli olan temel verileri sa¤layacakt›r.
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