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SUMMARY
Evaluation of Postoperative Nosocomial Infections at
Ege University Faculty of Medicine Department of
General Surgery
All patients operated in the Ege University Faculty of
Medicine Department of General Surgery between September 17, 2001-March 17, 2002 have been followed

* Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, ‹zmir.

up with the patient based active surveillance method for
nosocomial infections. Fifty-one of 1125 patients operated in this period were found to have nosocomial infection. 52.9% of these patients had surgical wound infec-

ÖZET

tion, 23.5% pneumonia, 21.6% bacteremia/septicemia,

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Genel Cerrahi Klini¤i’nde

2% urinary tract infection. The patients, who had noso-

17 Eylül 2001-17 Mart 2002 tarihleri aras›nda ameliyat

comial infection had a mean of 12.5 days of (range 3-

olan tüm hastalar, hastane infeksiyonu geliﬂimi aç›s›n-

101) additional length of stay in hospital and mortality

dan hastaya dayal› aktif sürveyans yöntemi ile izlenmiﬂ-

rate was 27.5%. The length of operation time, emer-

tir. Alt› ayl›k sürede ameliyat olan 1125 hastan›n 51

gency and night shift operation, wounds classfied as

(%4.5)’inde hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Hastane in-

dirty-contaminated or contamineted, diabetes mellitus,

feksiyonu olarak en s›k cerrahi alan infeksiyonu (%52.9)

malignancy and additional diseases were the risk fac-

saptanm›ﬂ olup, bunu s›ras›yla pnömoni (%23.5), bakte-

tors associated with nosocomial infection.

remi/sepsis (%21.6) ve üriner sistem infeksiyonu (%2)

Key Words: Nosocomial Infection, Risk Factors.

izlemiﬂtir. Hastane infeksiyonu geliﬂen hastalar›n ek yat›ﬂ süresi ortalama 12.5 gün (3-101) olup, mortalite oran› %27.5 olarak saptanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonlar›n›n
geliﬂmesine neden olan faktörler de¤erlendirildi¤inde;
ameliyat süresinin uzunlu¤unun, acil ve gece yap›lan
ameliyatlar›n, temiz-kontamine ve kontamine yara s›n›f›nda bulunman›n, diyabet, malignite ve ek hastal›k varl›¤›n›n önemli risk faktörleri oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Hastane ‹nfeksiyonlar›, Risk Faktörleri.
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G‹R‹ﬁ
Hastane infeksiyonlar›, giriﬂimsel t›p alan›ndaki ilerlemelere ba¤l› olarak yeni cerrahi tekniklerin ve invaziv giriﬂimlerin kullan›lmas› ile
uzun süreli yo¤un bak›m deste¤i sonucu hastanede kal›m süresinin uzamas›na paralel olarak,
her y›l giderek artan oranlarda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Günümüzde hastane infeksiyonlar› oran›n›n, hastaneden hastaneye de¤iﬂmekle birlikte
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%3.1 ile %14.1 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir
(1,2). Hastane infeksiyonlar› hastanenin tüm birimlerinde görülebilmesine ra¤men, baﬂta yo¤un bak›m üniteleri olmak üzere, yenido¤an, diyaliz, yan›k, transplantasyon, cerrahi, hematoloi
ve onkoloji servislerinde çok daha s›k olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Son y›llarda bu klinikler içinde genel cerrahi klinikleri, özellikle transplantasyon cerrahisi gibi modern cerrahi tekniklerin
s›k kullan›m›, daha komplike ameliyatlar›n yap›lmas› ve sonuçta hasta yaﬂam süresinin uzamas›na ba¤l› olarak hastane infeksiyonlar› ile daha
s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z kliniklerden biri olmuﬂtur.

sease Control and Prevention (CDC)” kriterlerine
göre belirlenmiﬂtir (3).

Hastanemiz genel cerrahi klini¤i, 171 yata¤›
ile hasta sirkülasyonunun h›zl› oldu¤u ve transplantasyon gibi komplike ameliyatlar›n yap›labildi¤i bir cerrahi kliniktir. Bu çal›ﬂmada, Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi
Klini¤i’nde alt› ay süre ile postoperatif dönemde
izlenen hastalarda; yaﬂ, cinsiyet, altta yatan risk
faktörleri, uygulanan invaziv giriﬂimler ile ameliyat›n ﬂekli, süresi, tipi ve profilaktik antibiyotik
kullan›m›n›n hastane infeksiyonu geliﬂimi üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu
araﬂt›rma ile genel cerrahi klini¤inde geliﬂen
hastane infeksiyonlar›n›n uzun süreli sürveyans›n›n yap›lmas› sa¤lanaca¤› gibi, hastane genelindeki hastane infeksiyonlar›n›n genel profiline de
›ﬂ›k tutulmuﬂ olacakt›r.

‹statistiksel de¤erlendirmeler Pearson ki-kare testi ile yap›lm›ﬂt›r. ‹statistik analizlerinin hesaplanmas›nda “SPSS 10.0 for Windows” paket
program› kullan›lm›ﬂt›r.

MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂmada, 17 Eylül 2001-17 Mart 2002 tarihleri aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
Genel Cerrahi Klini¤i’nde ameliyat olan toplam
1125 (698’i kad›n, 427’si erkek) hasta, hastane infeksiyonlar› aç›s›ndan hastaya dayal› aktif sürveyans yöntemi ile prospektif olarak izlenmiﬂtir.
Uygulanan ameliyatlar cerrahi yara s›n›flamas›na
göre temiz, temiz-kontamine ve kontamine olmak üzere üç gruba ayr›lm›ﬂ ve kirli yaralar da
kontamine grubu alt›nda incelenmiﬂtir. Yat›r›lan
her hastaya, yaﬂ, cinsiyet, altta yatan hastal›k, invaziv giriﬂim varl›¤›, ameliyat süresi ve tipi ile
profilaktik antibiyotik kullan›m›n› sorgulayan bir
form doldurulmuﬂtur. Tüm hastalar taburcu olana kadar her gün, taburcu olduktan sonra 10.
günde poliklinik kontrolüne ça¤r›larak veya telefonla görüﬂülerek hastane infeksiyonu geliﬂimi
aç›s›ndan takip edilmiﬂtir. Hastane infeksiyonu
geliﬂen hastalar ise bu kontrollere ek olarak taburcu edildikten bir ay sonra tekrar de¤erlendirilmiﬂtir. Hastane infeksiyonlar› “Centers for Di-
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Çal›ﬂmam›zda, hastalarda risk faktörlerinin
(ileri yaﬂ, obezite, diyabet, ba¤›ﬂ›kl›k yetmezli¤i,
malignite, genel travma, yabanc› cisim varl›¤›),
ameliyat›n süresi ve tipinin (aç›k, laparoskopik,
acil, planl›), uygulanan invaziv giriﬂimlerin (idrar
sondas›, nazogastrik sonda, entübasyon, trakeostomi, hemodiyaliz, endoskopi) hastane infeksiyonu geliﬂimindeki rolleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, hastane infeksiyonu geliﬂen hastalar›n infeksiyon oda¤›, profilaktik antibiyotik kullan›m› ve
prognozlar› da de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
Yaﬂlar› 15-94 aras›nda de¤iﬂen 1125 hasta çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Hastalar›n yat›ﬂ sürelerinin 1203 gün aras›nda de¤iﬂti¤i (ortalama 5.6 gün), ortalama yat›ﬂ sürelerinin temiz, temiz-kontamine
ve kontamine gruplar›nda s›ras›yla 2.1, 3.7 ve
11.2 gün oldu¤u bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmaya al›nan
hastalar›n özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Hastane ‹nfeksiyonu Geliﬂen Hastalar›n
Özellikleri
Ameliyat olan 1125 hastadan 51 (%4.5)’inde
hastane infeksiyonu geliﬂti¤i tespit edilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda temiz cerrahi yara grubunda hastane infeksiyonu geliﬂmezken, temiz-kontamine
yaralarda %1.7, kontamine yaralarda %18.1 oran›nda hastane infeksiyonu tespit edilmiﬂtir.
Hastane infeksiyonlar›n›n da¤›l›m› incelendi¤inde, 10’u organ-boﬂluk, 6’s› yüzeyel insizyonel,
11’i derin insizyonel cerrahi alan infeksiyonu olmak üzere toplam 27’sinin cerrahi alan infeksiyonu (%52.9), 12’sinin pnömoni (%23.5), 11’inin
bakteremi/sepsis (%21.6) ve 1’inin (%2) üriner
sistem infeksiyonu oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Risk
faktörleri de¤erlendirildi¤inde diyabet, malignite ve ek hastal›klar ile hastane infeksiyonu geliﬂimi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki
bulunmuﬂken (ki-kare p< 0.001), ileri yaﬂ (≥ 65
yaﬂ) ve obezite varl›¤› (beden kitle indeksi: 30
kg/m2 ve üzeri) ile infeksiyon geliﬂimi aras›nda
ayn› iliﬂki gösterilememiﬂtir (ki-kare p> 0.05).
Hastane infeksiyonu geliﬂen tüm hastalar›n temiz-kontamine ile kontamine yara grubunda bulundu¤u gözlenirken, temiz cerrahi yara s›n›f›nda
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Tablo 1. Ameliyat Olan Hastalar›n Özellikleri.
Temiz
(n= 531)

Temiz-kontamine
(n= 346)

Kontamine
(n= 248)

Toplam
(n= 1125)

Kad›n
Erkek

394 (%74.2)
137 (%25.8)

204 (%59)
142 (%41)

100 (%40.3)
148 (%59.7)

698 (%62)
427 (%38)

Aç›k
Laparoskopik

530 (%99.8)
1 (%0.2)

194 (%56.1)
152 (%43.9)

244 (%98.4)
4 (%1.6)

968 (%86)
157 (%14)

Gündüz
Gece

531 (%100)
-

325 (%93.9)
21 (%6.1)

200 (%80.6)
48 (%19.4)

1056 (%93.9)
69 (%6.1)

Ameliyat süresi
> 2 saat
3 saat
4 saat üzeri

423 (%79.7)
89 (%16.8)
19 (%3.6)

263 (%76)
70 (%20.2)
13 (%3.8)

38 (%15.3)
72 (%29)
138 (%55.6)

724 (%64.3)
231 (%20.6)
170 (%15.1)

Acil
Planl›

6 (%1.1)
525 (%98.9)

33 (%9.5)
313 (%90.5)

75 (%30.2)
173 (%69.8)

114 (%10.1)
1011 (%89.9)

Altta yatan faktörler
‹leri yaﬂ (≥ 65 yaﬂ)
Obezite*
Diyabet
Malignite
Ek hastal›k**

66 (%12.4)
17 (%3.2)
25 (%4.7)
88 (%16.6)
11 (%2.1)

50 (%14.5)
18 (%5.2)
21 (%6.1)
20 (%5.8)
14 (%4)

67 (%27)
5 (%2)
26 (%10.5)
138 (%55.6)
27 (%10.9)

183
40
72
246
52

‹nvaziv giriﬂim***
Uygulanmad›
Uyguland›

522 (%98.3)
9 (%1.7)

307 (%88.7)
39 (%11.3)

19 (%7.7)
229 (%92.3)

848 (%75.4)
277 (%24.6)

Profilaktik antibiyotik
kullan›m›
Evet
Hay›r

289 (%54.4)
242 (%45.6)

252 (%72.8)
94 (%27.2)

248 (%100)
-

789 (%70.1)
336 (%29.9)

Hastane infeksiyonu
Geliﬂti
Geliﬂmedi

531 (%100)

6 (%1.7)
340 (%98.3)

45 (%18.1)
203 (%81.9)

51 (%4.5)
1074 (%95.5)

Sonuç
ﬁifa
Ölüm

531 (%100)
-

346 (%100)
-

219 (%88.3)
29 (%11.7)

1096 (%97.4)
29 (%2.6)

Hasta say›s›

(%16.3)
(%3.6)
(%6.4)
(%21.9)
(%4.6)

* Beden kitle indeksi: 30 kg/m2 ve üzeri.
** Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, tüberküloz, böbrek yetmezli¤i, infektif endokardit, hepatit B ve C infeksiyonu.
*** ‹drar sondas›, nazogastrik sonda, trakeostomi, santral kateter, entübasyon, hemodiyaliz.

bulunan ve kad›n hastalar›n ço¤unlukta oldu¤u
grupta hastane infeksiyonu saptanmam›ﬂt›r (kikare p< 0.001). Hastane infeksiyonu geliﬂen hastalar›n özellikleri Tablo 2’de, hastalar›n kültür
sonuçlar› Tablo 3’te gösterilmiﬂtir. Acil cerrahi giriﬂim uygulanan ve gece yap›lan ameliyatlarda,
gündüz ve planl› ameliyatlara göre daha fazla
hastane infeksiyonu geliﬂimi saptanm›ﬂt›r (ki-ka294

re p< 0.001). Aç›k cerrahi giriﬂim veya endoskopik cerrahi giriﬂim uygulanan gruplar aras›nda
hastane infeksiyonu geliﬂimi aç›s›ndan anlaml›
bir fark saptanmam›ﬂt›r (ki-kare p> 0.05). Hastane infeksiyonu geliﬂen tüm hastalarda, ameliyat
süresinin iki saat ve üzerinde oldu¤u belirlenmiﬂtir.
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Tablo 2. Hastane ‹nfeksiyonu Geliﬂen Hastalar›n Özellikleri.
Hasta say›s›

Temiz-kontamine (n= 6)

Kontamine (n= 45)

Toplam (n= 51)

Kad›n
Erkek

2 (%33.3)
4 (%66.7)

10 (%22.2)
35 (%77.8)

12 (%23.5)
39 (%76.5)

Aç›k
Laparoskopik

5 (%83.3)
1 (%16.7)

45 (%100)
-

50 (%98)
1 (%2)

Gündüz#
Gece#

6 (%100)
-

33 (%73.3)
12 (%26.7)

39 (%76.5)
12 (%23.5)

Acil#
Planl›#

2 (%33.3)
4 (%66.7)

17 (%37.8)
28 (%62.2)

19 (%37.3)
32 (%62.7)

Ameliyat süresi#
> 2 saat
3 saat
4 saat üzeri

3 (%50)
2 (%33.3)
1 (%16.7)

4 (%8.9)
11 (%24.4)
30 (%66.7)

7 (%13.7)
13 (%25.5)
31 (%60.8)

Altta yatan faktörler
‹leri yaﬂ (≥ 65 yaﬂ)
Obezite*
Diyabet#
Malignite#
Ek hastal›k**,#

2 (%33.3)
2 (%33.3)
-

13 (%28.9)
1 (%2.2)
5 (%11.1)
12 (%26.7)
5 (%11.1)

15
3
5
12
5

‹nvaziv giriﬂim***
Uygulanmad›
Uyguland›

4 (%66.7)
2 (%33.3)

4 (%8.9)
41 (%91.1)

8 (%15.7)
43 (%84.3)

Profilaktik antibiyotik
kullan›m›
Evet
Hay›r

6 (%100)
-

45 (%100)
-

51 (%100)
-

(%29.4)
(%5.9)
(%9.8)
(%23.5)
(%9.8)

# istatistiksel olarak anlaml› (ki-kare p< 0.001).
* Beden kitle indeksi: 30 kg/m2 ve üzeri.
** Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, tüberküloz, böbrek yetmezli¤i, infektif endokardit, hepatit B ve C infeksiyonu.
*** ‹drar sondas›, nazogastrik sonda, trakeostomi, santral kateter, entübasyon, hemodiyaliz.

Tablo 3. Hastane ‹nfeksiyonu Geliﬂen Hastalar›n Kültür Sonuçlar›.
Kan
Staphylococcus aureus

3

Koagülaz-negatif stafilokok

5

‹drar

Yara yeri
4

Enterococcus spp.

3

Peptostreptococcus spp.

1

Escherichia coli

1

Balgam

1

Klebsiella spp.

1

7

1

4

1

1

2

1

4

1

3

7*

2

Pseudomonas aeruginosa

1

Acinetobacter spp.

3

2

Maya

1

3

Üreme yok

12

4

Safra

2

* Normal flora.
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Hastalarda uygulanacak profilaktik ve ampirik tedavi karar› genel cerrahi klini¤i hekimleri
taraf›ndan verilmiﬂtir. Profilaktik antibiyotik kullan›lmas›n›n de¤erlendirilmesi CDC kriterlerine
göre yap›lm›ﬂt›r.
Hastane infeksiyonlar› 23 hastada postoperatif 48 saat içinde, 28 hastada postoperatif 3-16
gün aras›nda geliﬂmiﬂtir. Hastane infeksiyonuna ba¤l› ek yat›ﬂ süresinin ortalama 12.5 gün oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Hastane infeksiyonu geliﬂen
37 hasta ﬂifa ile taburcu edilirken sekiz sepsis,
beﬂ hastane kökenli pnömoni ve bir cerrahi
alan infeksiyonu geliﬂen toplam 14 hasta kaybedilmiﬂtir.
TARTIﬁMA
Günümüzde cerrahi tekniklerdeki geliﬂmeler
sonucu daha uzun süren, komplike, implantlar›n
ve yabanc› cisimlerin kullan›ld›¤› ameliyatlar›n
daha s›k uygulanmas›, cerrahi kliniklerinde hastane infeksiyonlar›n› önemli bir sorun haline getirmiﬂtir. Genel cerrahi kliniklerinde yap›lan çal›ﬂmalarda hastane infeksiyonu oran› %2.4 ile
%10 aras›nda de¤iﬂmektedir. ‹nfeksiyon da¤›l›mlar› incelendi¤inde, cerrahi alan infeksiyonlar›n›n en s›k karﬂ›laﬂ›lan infeksiyonlar oldu¤u bildirilmektedir (2,4).
Bu çal›ﬂmada alt› ayl›k dönem süresince genel cerrahi klini¤inde ameliyat olan hastalarda,
hastane infeksiyonu geliﬂme oran› %4.5 olarak
bulunmuﬂtur. Yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda yap›lan
benzer çal›ﬂmalarda cerrahi kliniklerinde en s›k
karﬂ›laﬂ›lan infeksiyonlar›n cerrahi alan infeksiyonlar› oldu¤u ve bu oranlar›n %1.5-8.5 aras›nda
de¤iﬂti¤i bildirilmektedir (5,6). Willke ve arkadaﬂlar›n›n Ankara Üniversitesi ‹bn-i Sina Hastanesi Cerrahi Klinikleri’nde yapt›klar› bir çal›ﬂmada, en s›k saptanan hastane infeksiyonunun cerrahi alan infeksiyonlar› (%25) oldu¤u, bunu s›ras›yla üriner sistem (%21), bakteremi (%21) ve alt
solunum yolu infeksiyonlar›n›n (%15) izledi¤i
saptanm›ﬂt›r (7).
Cerrahi iﬂlem süresince cerrahi alanda beklenen bakteri yo¤unlu¤una göre yaralar; temiz, temiz-kontamine ve kontamine olarak üç gruba ayr›lm›ﬂ ve kirli yaralar da kontamine grubu alt›nda
incelenmiﬂtir (8). Temiz cerrahi yara grubunda
hastane infeksiyonu tespit edilmemesinin nedeninin temiz ameliyatlarda hastanede yat›ﬂ süresinin k›sal›¤›na, ameliyatlar›n planl› oluﬂuna ve gündüz yap›lmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
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Temiz-kontamine 346 ameliyattan sonra 6
(%1.7) hastada hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir.
Bu grupta hastane infeksiyonu geliﬂme oranlar›n›n düﬂük olmas›n›, kolesistektomi ve anal fissür
gibi komplike olmayan ameliyatlar›n yüksek say›da (%86.7) olmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Kontamine gruptaki ameliyatlar›n %18’inde
hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Kontamine yara
grubunda hastane infeksiyonu geliﬂen 38 hastada gastrointestinal sistem cerrahisine (12 hastaya kolon, sekiz hastaya karaci¤er, 10 hastaya
pankreas, üç hastaya mide, beﬂ hastaya di¤er)
yönelik ameliyat uygulanm›ﬂt›r. Kontamine ve
kirli yaralardan sonra cerrahi alan infeksiyonu
geliﬂme oran›n›n yüksek oldu¤u çeﬂitli çal›ﬂmalarda da gösterilmiﬂtir (3,9).
Çal›ﬂmam›zda 698 kad›n hastan›n 12 (%1.7)’sinde, 427 erkek hastan›n 39 (%9.1)’unda hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Kad›nlarda infeksiyon geliﬂme oran›n›n daha düﬂük olmas›n›n, bu grupta
uygulanan cerrahi giriﬂimlerin (meme, tiroid
ameliyat› gibi) temiz cerrahi s›n›f›nda yer almas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülebilir.
Bu çal›ﬂmada, ileri yaﬂ›n di¤er çal›ﬂmalar›n
aksine hastane infeksiyonu geliﬂimi aç›s›ndan
önemli bir risk faktörü olmad›¤› sonucu ortaya
ç›km›ﬂt›r (ki-kare p> 0.05). Huchcroft ve arkadaﬂlar› yapt›¤› bir çal›ﬂmada, cerrahi alan infeksiyonunun yaﬂla art›¤› tespit edilmiﬂ ve 65 yaﬂ üzerinde olan hastalarda hastane infeksiyonu geliﬂme oran›n›n üç-beﬂ kat daha fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir (10). Bizim çal›ﬂmam›zda 183 ileri yaﬂtaki (> 65 yaﬂ) hastan›n 15’inde hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir (%8.2). Bu oran 65 yaﬂ alt›ndaki
oranla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, istatistiksel aç›dan
anlaml› bulunmam›ﬂt›r (ki-kare p> 0.05). Bunun
nedeni, ileri yaﬂtaki hasta grubunun az olmas› ile
aç›klanabilir.
Çal›ﬂmam›zda 52 ek hastal›¤› [kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), tüberküloz, böbrek
yetmezli¤i, infektif endokardit, hepatit B ve C infeksiyonu] bulunan hastalar›n sadece 5 (%9.6)’inde hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Bu oran, beklenenden daha düﬂüktür. Bunun, planl› yap›lan
ameliyat say›s›n›n fazla olmas›na ba¤l› olabilece¤ini düﬂünmekteyiz. Çal›ﬂmalarda KOAH’l› hastalarda özellikle hastane kökenli pnömonilere,
böbrek yetmezli¤i sonucunda hemodiyaliz uygulanan hastalarda ise bakteremi/sepsise daha s›k
rastland›¤› bildirilmektedir. Bunda, hemodiyaliHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 4
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zin vasküler giriﬂim gerektirmesi, çok say›da hastan›n ayn› ortamda diyaliz almas› sonucu direkt
veya indirekt yollarla infeksiyon etkenlerinin bulaﬂmas›, hastalarda immünsüpresyonun infeksiyonlara duyarl›l›¤› artt›rmas› rol oynamaktad›r
(11). Hastane infeksiyonu geliﬂimi aç›s›ndan hastalara ait bir di¤er önemli risk faktörünün de diyabet oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Diyabetin özellikle
cerrahi alan infeksiyonlar› için önemli risk oluﬂturdu¤u bilinmektedir (12,13). Çeﬂitli çal›ﬂmalarda diyabetli hastalarda temiz yara infeksiyonu geliﬂme oran›n›n %10.7, diyabetik olmayanlarda ise %1-2 aras›nda oldu¤u bildirilmektedir. Çal›ﬂmam›zda toplam 72 diyabet hastas›n›n 5 (%6.9)’inde infeksiyon geliﬂmiﬂtir. Diyabet
ile infeksiyon geliﬂimi aras›ndaki iliﬂki istatistiksel
aç›dan anlaml› bulunmuﬂtur (ki-kare p< 0.001).
Malignite varl›¤› ile hastane infeksiyonu iliﬂkisi araﬂt›r›ld›¤›nda, 246 malignite hastas›n›n sadece 12 (%4.9)’sinde hastane infeksiyonu geliﬂti¤i saptanm›ﬂt›r. Bu oran›n düﬂüklü¤ünün, malignitesi olan olgular›n 87 (%35.3)’sinin meme ve tiroid malignitesi nedeniyle opere olmuﬂ temiz
yara s›n›f›ndan hastalardan oluﬂmas› ve bu grupta hiç infeksiyon geliﬂmemiﬂ olmas›na ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Bununla birlikte temizkontamine ve kontamine cerrahi yara s›n›f›ndaki
toplam 158 maligniteli hastan›n %7.5’inde hastane infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Bu oran malignitesi
olmayan olgularla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml›d›r (ki-kare p< 0.001).
Obezite, cerrahi alan infeksiyonu geliﬂmesinde rol oynayan faktörlerdendir (14). Bizim çal›ﬂmam›zda 40 obez hastan›n 3 (%7.5)’ünde hastane
infeksiyonu geliﬂmiﬂtir. Obez hasta say›s›n›n az
olmas›ndan dolay›, obezite ile hastane infeksiyonu geliﬂimi aras›ndaki iliﬂki istatistiksel aç›dan
anlaml› bulunmam›ﬂt›r (ki-kare p> 0.05).
Çal›ﬂmam›zda temiz cerrahi yara s›n›f›ndaki
289 (%54.4) hastaya antibiyotik profilaksisi uygulan›ld›¤› saptanm›ﬂt›r. CDC kriterlerine göre; temiz yaralarda yabanc› cisim (dren, greft, eklem
protezi) uygulanan durumlar ve immünsüprese
hastalar d›ﬂ›nda cerrahi antibiyotik profilaksisi
genellikle önerilmemektedir (15). Temiz cerrahi
yara s›n›f›nda malignitesi bulunan ve dren uygulanan 112 ameliyatta profilaksi uygulanmas› uygun bulunurken, 177 hastada gereksiz antibiyotik kullan›m› tespit edilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zdaki
temiz ameliyatlardan sonra cerrahi alan infeksiyonu geliﬂmedi¤i göz önüne al›nacak olursa bu
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ameliyatlarda profilaksi gereklili¤i tart›ﬂmal›d›r.
Temiz-kontamine grupta 252 (%72.8) hastaya,
kontamine grupta ise 248 hastan›n tümüne antibiyotik profilaksi uygulanm›ﬂt›r. Temiz-kontamine gruptaki tüm hastalarda, kontamine grupta
ise 194 (%78.2) hastaya uygulanan profilaksiler
(birinci ve ikinci kuﬂak sefalosporin ve ornidazol
gibi) uygun bulunmuﬂtur. Ancak kontamine
gruptan 54 (%21.8) hastaya, antibiyotik kullan›m
prensiplerinde yer almayan glikopeptid, karbapenem ve kinolon grubu antibakteriyellerin uyguland›¤› saptanm›ﬂt›r.
De¤iﬂik çal›ﬂmalarda, ameliyat süresinin
uzunlu¤unun, hasta ve ameliyata ba¤l› di¤er risk
faktörlerinden ba¤›ms›z bir faktör olarak infeksiyon riskini artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir (9,16). Ameliyat süresi uzad›kça infeksiyon geliﬂme riskinin
art›ﬂ›, istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur
(ki-kare p< 0. 001).
Çal›ﬂmam›zda gece ve acil ﬂartlarda yap›lan
ameliyatlarda hastane infeksiyonu geliﬂme riski
yüksek olarak bulunmuﬂtur (ki-kare p< 0.001).
Ancak aç›k cerrahi giriﬂim ile laparoskopik giriﬂimlerde hastane infeksiyonu geliﬂme riski aras›nda anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r (ki-kare
p> 0.05). Bu durumun, laparoskopik ameliyat
say›s›n›n aç›k cerrahi giriﬂimlere göre daha az
say›da olmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂünmekteyiz.
Hastane infeksiyonu geliﬂen hastalarda ek yat›ﬂ süresi çeﬂitli çal›ﬂmalarda 4-33.5 gün aras›nda
bildirilmektedir (17). Bu çal›ﬂmada, hastane infeksiyonu geliﬂen hastalar›n ortalama yat›ﬂ süresi
3-101 gün (ortalama 17.1 gün) olarak saptanm›ﬂt›r. Ek yat›ﬂ süresi 12.5 gün bulunmuﬂ olup, di¤er
çal›ﬂmalarda bulunan oranlarla benzerdir (4,17).
Hastane infeksiyonu geliﬂen hastalardan 37’si
iyileﬂmiﬂtir. Ancak 12 hastane kökenli pnömoni
hastas›n›n 5 (%41.6)’i, dokuz sepsis geliﬂen hastan›n 8 (%88.8)’i ve 27 cerrahi alan infeksiyonu
geliﬂen hastan›n 1 (%3.7)’i kaybedilmiﬂtir. Hastane kökenli pnömoni ve sepsis olgular›n›n mortalitesi oldukça yüksektir. Bu hastalar›n altta yatan
hastal›klar›ndan dolay› ölüm nedenleri kesin
olarak ayd›nlat›lamamakla birlikte, geliﬂen hastane infeksiyonlar›n›n mortaliteyi artt›r›c› yönde
rol oynad›¤› düﬂünülmüﬂtür.
Sonuç olarak; büyük ekonomik kay›plara yol
açan ve temel uygulamalarla k›smen önlenebilir
olan hastane infeksiyonlar›, önemli bir morbidi-
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te ve mortalite nedenidir. Bu infeksiyonlar›n önlenebilmesi için, oluﬂmas›nda rol oynayan risk
faktörlerinin bilinmesi, uygun antibiyotik profilaksisinin uygulanmas› ve her hastane için hastane infeksiyonuna neden olan etkenlerin göz
önünde bulundurulmas› gereklidir.
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