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virülan veya dirençli patojenlerle infekte veya
kolonize olmuﬂ hastalar›n izole edilmesi gibi
yöntem ve ilkeler, uyguland›¤› her koﬂulda nozokomiyal infeksiyon h›zlar›n› önemli derecede
azalt›r.
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Nozokomiyal infeksiyona neden olan mikroorganizmalar endojen (otojen) ya da ekzojen
kaynakl›d›r. Endojen infeksiyonlar hastan›n kendi floras›ndan kaynaklan›r. Ekzojen infeksiyonlar
hasta d›ﬂ› kaynaklardan edinilir. Endojen organizmalar ya hasta ile birlikte hastaneye girer
(hasta d›ﬂar›da kolonize olmuﬂtur) ya da hastaya
hastanede bulaﬂ›r. Her zaman infeksiyonlar›n
kayna¤›n› tespit etmek mümkün olmaz. Bu durumda otojen kaynakl› infeksiyon terimi kullan›lmaktad›r. Toplumda ve hastanede güncel hastal›klar›n bilinmesi, etkenlerin tiplerinin belirlenmesi ve genetik analizleri, hastane infeksiyonlar›n›n kayna¤›n›n belirlenmesinde yard›mc› olur.

alabal›k ko¤uﬂ tipi pediatri servislerinin ve
k›s›tl› say›da sa¤l›k personelinin bulundu¤u,
özgün tan› araç ve olanaklar›n›n k›s›tl› olmas› nedeniyle ampirik antibiyotik tedavilerinin gere¤inden fazla uyguland›¤› hastanelerde antibiyotiklere dirençli mikroplara ba¤l› nozokomiyal infeksiyon h›zlar› yüksek bulunmaktad›r. Bunun
yan› s›ra, ayr› odalarda bak›lan hastalara yeterli
say›da sa¤l›k personelinin hizmet verdi¤i geliﬂmiﬂ merkezlerde ise, ventilatör tedavisinin, invaziv giriﬂimlerin, santral damar içi kateter uygulamalar›n›n, yo¤un immünsüpresif tedavilerin,
organ transplantasyonu ve protez implantasyonu gibi ameliyatlar›n uygulanmas›, nozokomiyal
infeksiyon riskini artt›rmaktad›r.

K

Alt yap› ve yukar›da sözü edilen koﬂullar ne
olursa olsun, nozokomiyal infeksiyonlar›n önlenmesi mümkündür. Nozokomiyal infeksiyonlar›n
do¤ru bir biçimde tan›mlanmas›, sürveyans›n›n
yap›lmas›, mikroplarda direnç geliﬂimini azaltmak amac›yla antimikrobiyal ilaçlar›n ak›lc› kullan›lmas›, sa¤l›k personelinin el y›kama veya dezenfeksiyonunu al›ﬂkanl›k haline getirmesi ve
bulaﬂt›¤›nda önemli infeksiyonlara yol açabilen

Nozokomiyal infeksiyonlar endemik veya
epidemik olabilir. Endemik infeksiyonlar sporadiktir. Bu infeksiyonlar aylar içinde dalgalanmalar göstermekle birlikte hiçbir zaman hastal›¤›n
normal h›z›ndan daha yüksek oranlara eriﬂmez.
Nozokomiyal infeksiyonlar›n tamam›na yak›n›
endemik infeksiyonlard›r. Hastane ortam›nda
yap›lan de¤iﬂiklikler, eklenen yeni aktiviteler,
yeni aç›lan üniteler, servisler ve uygulanan yeni
tan› yöntemleri endemik infeksiyonlar›n tipinde
ve h›z›nda de¤iﬂikliklere sebep olabilir. Endemik
hastane infeksiyonlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›nda en
önemli etken aseptik tekniklere uyulmamas›d›r.
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Endemik infeksiyonlar›n tamam› önlenebilir. Bu
yüzden infeksiyon kontrol yöntemlerine uyum
çok önemlidir.
Epidemik infeksiyonlar ise normal infeksiyon
h›z›ndan daha yüksek h›zda, beklenmeyen zamanda, al›ﬂ›lmam›ﬂ ajanlar veya al›ﬂ›lmam›ﬂ direnç paternleri ile ortaya ç›kan infeksiyonlard›r.
Bu durumda infeksiyon h›z›n›n pay k›sm›na bak›larak salg›n olup olmad›¤›na karar verilmesi do¤ru de¤ildir, çünkü sadece bir epizoddan oluﬂan
kolera veya difteri olgusu bu hastal›¤›n nadir oldu¤u bölgelerdeki hastanelerde epidemiyi gösterebilirken, birden fazla epizoddan oluﬂan metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)’a
ba¤l› kan ak›m› infeksiyonlar› (KA‹) epidemi olarak de¤erlendirilmeyebilir. Bu durumda epizod
s›ras›ndaki ve öncesindeki MRSA’ya ba¤l› KA‹’lerin oranlar›n›n de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Epidemik infeksiyonlar›n aniden ortaya ç›kmas›
ve önlenebilir olmalar› nedeniyle sürveyans çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› önemlidir.
Eriﬂkin ve pediatrik yaﬂ grubu aras›nda nozokomiyal infeksiyonlar›n tipleri aç›s›ndan da farklar mevcuttur. Eriﬂkin servislerinde üriner sistem
infeksiyonlar› (ÜS‹)’na daha s›k rastlan›rken, pediatri servislerinde kan ak›m›, gastrointestinal ve
solunum sistemi infeksiyonlar›na daha s›k rastlan›r. Pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyonlarla yaﬂ aras›nda ters iliﬂki vard›r. ‹ki yaﬂ›n
alt›ndaki çocuklarda %11.5 olan nozokomiyal infeksiyon oran›, iki-dört yaﬂ aras›nda %3.6, beﬂ
yaﬂ üzerindeki çocuklarda %2.6 olarak bulunmuﬂtur. Yaﬂ ile nozokomiyal infeksiyonlar aras›ndaki ters oran kan ak›m›, gastrointestinal ve solunum sistemi infeksiyonlar›nda daha belirgindir.
Hastanede yat›ﬂ süresi uzad›¤›nda nozokomiyal
infeksiyon riski artar. Toronto’da yap›lan bir çal›ﬂmada, pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon geliﬂtirme süresi ortalama 15.3 gün bulunurken, santral sinir sistemi infeksiyonlar›nda bu
süre 8.4 gün, KA‹’lerde ise 29.4 gün olarak saptanm›ﬂt›r. Yenido¤an yaﬂ grubu haricinde çocuklarda
nozokomiyal infeksiyon riski hematoloji/onkoloji,
pediatrik nöroﬂirürji ve pediatrik yo¤un bak›m
servislerinde yüksek bulunmuﬂtur.
Bakteriyel ve viral nozokomiyal patojenler
aras›nda belirgin farklar bulunmaktad›r. Bakteriyel nozokomiyal ajanlar altta yatan a¤›r hastal›¤›
olan ve uzun süre hastanede yatan çocuklarda
görülmektedir. Altta yatan ciddi hastal›¤› olma28
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yan çocuklarda bakteriyel nozokomiyal infeksiyonlar nadir geliﬂir. Nozokomiyal bakteriyel
ajanlar genellikle ço¤ul antibiyotik direncine sahiptir. Koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS)’›n ve
S. aureus’un büyük bir k›sm› metisiline dirençlidir. Son y›llarda vankomisine dirençli Enterococcus
faecium birçok ülkede önemli bir problem haline
gelmiﬂtir. Ço¤ul dirençli gram-negatif bakteriler
ve mantar infeksiyonlar› giderek artmaktad›r.
Bunun yan›nda viral nozokomiyal infeksiyonlar
ise toplumdaki epidemi ile paralellik göstermekte, çocu¤un altta yatan hastal›¤›ndan ba¤›ms›z olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Fungal infeksiyonlar özellikle Candida ve Aspergillus infeksiyonlar›, altta yatan a¤›r hastal›¤›
olan çocuklarda görülmektedir. Bu infeksiyonlara düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerde ve ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bozuk olan çocuklarda daha s›k rastlanmaktad›r. Santral kateter varl›¤›, parenteral
beslenme ve uzun süreli antibiyotik kullan›m›
fungal infeksiyon riskini artt›ran faktörlerdir.
KAN AKIMI ‹NFEKS‹YONU (KA‹)
Nozokomiyal KA‹, hastaneye yat›ﬂ›n 48. saatinden sonra kan kültüründe bakteri veya mantar üremesi olarak tan›mlan›r. Kan kültüründe
üreyen mikroorganizma ile hastan›n klinik bulgular› uyumlu de¤ilse ve çok say›da kan kültürü
içinden sadece birinde üreme varsa kontaminasyon olarak de¤erlendirilir. Fakat her pozitif
kan kültürü, kontaminasyon oldu¤una karar verilmeden önce dikkatli bir ﬂekilde de¤erlendirilmelidir. KNS’ler deri kontaminant› olarak ele
al›nmas›na ra¤men son y›llarda KNS’lere ba¤l›
KA‹’lerde art›ﬂ söz konusudur. Nozokomiyal
KA‹’ler primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayr›l›r. Primer KA‹, kan kültüründe üreyen mikroorganizmaya ba¤l› vücudun baﬂka bir bölgesinde
infeksiyon oda¤› olmamas› ile karakterizedir. Sekonder KA‹’de ise vücudun baﬂka bir bölgesinde
kan kültüründe üreyen mikroorganizman›n kayna¤› olan infeksiyon oda¤› vard›r. ‹ntravenöz veya arteryel kateterlere ba¤l› olarak geliﬂen bakteremiler ise primer KA‹ olarak kabul edilir. Psödobakteremi (yalanc› bakteremi) veya kontaminasyon ise hastan›n kan ak›m›ndan kaynaklanmayan
üremelerdir. Al›nan kan kültürlerindeki üremelerin yar›ya yak›n›n›n kontaminasyona ba¤l› oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Bununla birlikte, psödobakteremi
insidans› kesin olarak bilinmemektedir. Psödobaktereminin nedenleri Tablo 1’de sunulmuﬂtur.
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Tablo 1. Psödobaktereminin Nedenleri.
1. Kan kültürü vasat›n›n kontamine olmas›
2. Kan kültürü alan sa¤l›k personelinin elinden veya sekresyonlar›ndan mikroorganizman›n kültür vasat›na bulaﬂmas›
3. Kan kültürü al›n›rken kullan›lan eldivenlerden
bulaﬂma
4. Kan kültürü al›n›rken kullan›lan deri antiseptik
solüsyonlar›ndan bulaﬂma
5. Laboratuvar ortam›nda kültür vasat›n›n kontamine olmas›

Psödobakteremi olarak de¤erlendirilen mikroorganizma üremeleri ço¤unlukla beklenmeyen ve patojen olarak düﬂünülmeyen etkenlerdir. Bunlar içinde gram-negatif mikroorganizmalar (Acinetobacter türleri, Enterobacter türleri,
Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, Ewingella
americana, Aeromonas hydrophila, baz› Pseudomonas
türleri, Moraxella nonliquefaciens), gram-pozitif
koklar (S. aureus, KNS, streptokoklar), aerobik
gram-pozitif çomaklar (Bacillus türleri, Streptomyces türleri) ve anaerobik gram-pozitif çomaklar
(Clostridium sordellii) ve Corynebacterium türleri bulunmaktad›r.
Pediatrik yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ) eriﬂkin
YBÜ’lerinden yap›sal olarak farkl›d›r. Pediatrik
YBÜ’ler multidisipliner çal›ﬂan bölümlerdir. Pediatrik YBÜ’lerde eriﬂkin YBÜ’den farkl› olarak
hastalar aras›nda genellikle bariyerler mevcut
de¤ildir. Eriﬂkin YBÜ’de yatan hastalarda kronik
ve dejeneratif hastal›klar daha s›k görülür. Pediatrik YBÜ’lerde ise tedavi edilebilen ve kronik hastal›¤› olmayan hastalar ço¤unluktad›r. YBÜ’lerde
bakteremi ve fungemi görülme ihtimali hastanenin di¤er servislerine göre en az sekiz kat daha
fazlad›r. Ayr›ca, bu infeksiyonlar›n mortalite ve
morbiditesi YBÜ’lerde daha fazlad›r. Nozokomiyal KA‹’ler tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n yaklaﬂ›k %30’unu oluﬂturur. Pediatrik YBÜ’lerde nozokomiyal infeksiyon oranlar› 1000 yat›ﬂta 60-110
aras›nda de¤iﬂmektedir. Mortalitesi ise yaklaﬂ›k
%10’dur. Yenido¤an YBÜ’lerinde oran %14-17
aras›nda de¤iﬂmektedir.
Yenido¤an YBÜ’lerinde görülen KA‹’ler toplum kaynakl› bakteremi ve hastaneden kazan›lan bakteremi olarak ikiye ayr›labilir. Bu ayr›mda
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en önemli faktör infeksiyonun baﬂlang›ç zaman›d›r. Hastaneden kazan›lan KA‹’ler hastaneye yat›ﬂ›n 48. saatinden sonra ortaya ç›kan infeksiyonlard›r. Do¤umdan sonra ilk 48 saat içinde ortaya
ç›kan infeksiyonlar ise ço¤unlukla maternal kaynakl› infeksiyonlard›r. Buna ra¤men bazen hastaneden kazan›lm›ﬂ infeksiyonlarla maternal kaynakl› infeksiyonlar›n ayr›m›nda güçlük çekilir.
Yenido¤an döneminde ortaya ç›kan sepsis erken
baﬂlang›çl› ve geç baﬂlang›çl› sepsis olarak ikiye
ayr›lmaktad›r. Erken baﬂlang›çl› sepsis hayat›n
ilk dört günü içinde ortaya ç›kan infeksiyondur.
Bu infeksiyonlar, multisistemik tutulum gösterir,
fulminan seyirlidir, ço¤unda do¤um s›ras›nda ortaya ç›kan komplikasyonlar rol oynar. Erken
membran y›rt›lmas›, koriyoamniyonit, do¤umun
erken baﬂlamas› ve antepartum maternal ateﬂ
predispozan faktörlerdir. Erken baﬂlang›çl› sepsiste bakteri do¤um kanal›ndan kazan›lmakta,
mortalitesi %5-50 aras›nda de¤iﬂmektedir. Geç
baﬂlang›çl› sepsis ise do¤umun beﬂinci günü ve
sonras›nda ortaya ç›kan infeksiyonlard›r. Bu infeksiyonlarda do¤uma ba¤l› komplikasyonlar nadirdir. Mortalite oran› %2-6 aras›nda de¤iﬂmektedir. Escherichia coli, grup A ve B streptokoklar,
Listeria monocytogenes hem erken hem de geç baﬂlang›çl› sepsisten sorumlu olabilir. S. aureus, KNS
ve Pseudomonas aeruginosa ise geç baﬂlang›çl› infeksiyonlardan sorumludur.
Tan› Kriterleri
Primer KA‹’ler laboratuvar olarak kan›tlanm›ﬂ
infeksiyonlar ve klinik sepsis olarak ikiye ayr›lmaktad›r.
a. Laboratuvar olarak kan›tlanm›ﬂ KA‹: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Kan kültüründe patojen oldu¤u bilinen bir
mikroorganizman›n izole edilmesi ve bu patojenin baﬂka bir yerdeki infeksiyonla iliﬂkisinin olmamas›. Baﬂka bir yerdeki infeksiyonla iliﬂkili
patojen, kan kültüründe ürerse bu sekonder KA‹
olarak kabul edilmelidir. ‹ntravasküler katetere
ba¤l› bakteremi ise primer KA‹ olarak ele al›n›r.
2. Ateﬂ (> 38°C), titreme veya hipotansiyondan biri ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Cilt flora üyesi bir mikroorganizman›n (difteroidler, Bacillus türleri, Propionibacterium türleri,
KNS veya mikrokoklar) farkl› zamanlarda al›nan
iki kan kültüründe üremesi ve baﬂka bir bölgedeki infeksiyonla iliﬂkisinin olmamas›,
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• Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt floras› üyesi bir mikroorganizma üremesi
ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlamas›,
• Kanda patojene ait antijenin saptanmas› ve
baﬂka bir bölgedeki infeksiyonla iliﬂkisinin olmamas›.
3. Oniki ayl›ktan küçük bebekte ateﬂ (> 38°C),
hipotermi, apne veya bradikardiden birinin olmas› ve aﬂa¤›daki kriterlerden birinin bulunmas›;
• Cilt flora üyesi bir mikroorganizman›n iki
farkl› kan kültüründe üremesi ve baﬂka bir bölgedeki infeksiyonla iliﬂkisinin olmamas›,
• Hastada intravasküler bir cihaz varsa kültürde cilt floras› üyesi bir mikroorganizma üremesi
ve doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlamas›,
• Kanda patojene ait antijenin saptanmas› ve
baﬂka bir bölgedeki infeksiyonla iliﬂkisinin olmamas›.
b. Klinik sepsis: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri
bulunmal›d›r.
1. Baﬂka bir nedene ba¤lanmayan ateﬂ (>
38°C), hipotansiyon (sistolik kan bas›nc› < 90
mmHg) veya oligüriden (< 20 mL/saat) birinin ve
aﬂa¤›dakilerden hepsinin olmas›;
• Kan kültürü al›nmam›ﬂ olmas›, kültürde üreme olmamas› veya kanda antijen saptanmas›,
• Baﬂka bir bölgede infeksiyon olmamas›,
• Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal
tedaviyi baﬂlamas›.
2. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde baﬂka bir
nedene ba¤lanmayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi,
apne veya bradikardiden birinin ve aﬂa¤›dakilerden hepsinin olmas›;
• Kan kültürü al›nmam›ﬂ olmas›, kültürde üreme olmamas› veya kanda antijen saptanmas›,
• Baﬂka bir bölgede infeksiyon olmamas›,
• Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal
tedaviyi baﬂlamas›.
‹NTRAVENÖZ KATETER ‹NFEKS‹YONLARI
Katetere ba¤l› infeksiyonlar›n geliﬂmesinde
iki önemli mekanizma mevcuttur. Bunlardan biri
ekstraluminal kateter kolonizasyonu, di¤eri ise
intraluminal kolonizasyondur. Tünelli kateterler
ve implante cihazlarda kateter a¤z›n›n koloni-
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zasyonu ve intraluminal infeksiyon en s›k gözlenen mekanizmalard›r. Bunlara ek olarak infüzyon
s›v›lar›n›n kontaminasyonu ve mikroorganizmalar›n hematojen yolla yay›lmas› bilinen di¤er infeksiyon mekanizmalar›d›r. Katetere ba¤l› s›k görülen patolojik durumlar ﬂu ﬂekilde tan›mlan›r:
Kateter kolonizasyonu: Kateter ucu, cilt alt›
kateter segmenti veya kateter a¤z›n›n kantitatif
kültüründe > 103 koloni, semikantitatif kültüründe ≥ 15 koloni mikroorganizma üremesi ve beraberinde klinik bulgular›n olmamas›d›r.
Filebit: Kateter ç›k›ﬂ yerinin etraf›nda inflamasyona ba¤l› endürasyon, eritem, a¤r›, ›s› art›ﬂ›
ve hassasiyet olmas›d›r.
Kateter ç›k›ﬂ yeri infeksiyonu: Kateterin ç›k›ﬂ
yerinden sonraki ilk 2 cm’lik cilt bölgesinde eritem, endürasyon ve hassasiyet ile birlikte infeksiyon belirti ve bulgular›n›n (ateﬂ, kateter ç›k›ﬂ
yerinde püy) olmas› ve mikrobiyolojik olarak kateter ç›k›ﬂ yerinden gelen eksüdada üremenin
olmas›d›r.
Tünel infeksiyonu: Tünelli kateterlerin ç›k›ﬂ
yerinden 2 cm ötesinden itibaren ciltte hassasiyet, endürasyon veya eritemin olmas›d›r.
Cep infeksiyonu: Tamamen deri alt›na implante port kateterin bulundu¤u derinin üzerinde
eritem, hassasiyet, endürasyon olmas› veya buradan drenaj olmas›, nekroz geliﬂmesi veya rezervuar poﬂunda pürülan eksüda bulunmas›d›r.
Katetere ba¤l› bakteremi: Bakteremi semptomlar› bulunan ve baﬂka nedenlerle aç›klanamayan hastalarda, ayn› organizman›n kateter ucu
semikantitatif kültüründe > 15 koloni veya kantitatif kültürde ≥ 102 koloni ve perifer venöz kan
kültüründe üremesi veya kateterden al›nan kantitatif kan kültüründe, venöz kan kültürüne göre
dört kat daha fazla üreme olmas› olarak tan›mlan›r. E¤er laboratuvar olana¤› yoksa, semptomlar›n kateter ç›kar›ld›ktan sonra kaybolmas› dolayl› kan›t olarak kabul edilir.
Tan› Kriterleri
Klinik tan›: Titreme ve ateﬂ gibi klinik bulgular katetere ba¤l› infeksiyonlar›n tan›nmas›nda
çok yard›mc› de¤ildir. ‹ntravasküler kateterin etraf›nda inflamasyon bulgular›n›n olmas›, pürülan
drenaj varl›¤› veya KA‹’nin varl›¤› tek baﬂ›na kateter infeksiyonu tan›s›n› kesin olarak koydurmaz. Kan kültüründe S. aureus, KNS ve Candida
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türlerinin üremesi e¤er baﬂka infeksiyon kayna¤›
yoksa kateter infeksiyonunu akla getirmelidir.

dan al›nan kültür ile karﬂ›laﬂt›rmaya gerek duymadan kateter infeksiyonu tan›s›n› koydurur.

H›zl› tan›: Lokal infeksiyonlar›n tespiti için
Gram yaymas› kullan›labilir. Fakat bu testin özgüllü¤ü düﬂüktür. Akridin oranj ile boyanan preparatlarda mikroorganizman›n saptanmas›n›n
pozitif prediktif de¤eri %91, negatif prediktif de¤eri %97 olarak saptanm›ﬂt›r.

‹nfüzyon s›v›s›na ba¤l› KA‹: ‹nfüzyon s›v›s›ndan ve periferal damardan al›nan kültür örne¤inde ayn› mikroorganizman›n üremesi ve baﬂka infeksiyon kayna¤›n›n olmad›¤› durum infüzyon s›v›s›na ba¤l› KA‹ olarak tan›mlan›r.

Kateter ucu kültürü: Semikantitatif ve kantitatif kültürler tan› koymada yard›mc›d›r. En s›k
kullan›lan yöntem semikantitatif kültür yöntemidir. Burada kateter distal segmenti agar pla¤›
üzerinde yuvarlanarak konulup bir gece inkübasyondan sonra oluﬂan koloniler say›l›r. Kantitatif kültür yönteminde ise vorteks veya sonikasyon metotlar› kullan›l›r. Ya distal kateter segmentinin içinden s›v› besiyeri geçirilir ya da besiyeri içine b›rak›l›r, seyreltilir ve kanl› agar pla¤›na ekim yap›l›r. Semikantitatif kültürde 15 veya daha fazla koloninin tespit edilmesi, kantitatif kültür yönteminde ise 100’den fazla koloni
tespit edilmesi ile birlikte sistemik veya lokal infeksiyon bulgular›n›n olmas› katetere ba¤l› infeksiyon olarak tan›mlan›r.

Hastanede yatan hastalarda tespit edilen akci¤er infeksiyonlar› toplumdan edinilebilece¤i
gibi hastanede de kazan›labilir. Nozokomiyal
pnömoni (NP), hastaneye yat›ﬂtan 48 saat sonra
akci¤er parankiminde geliﬂen yeni infeksiyon
olarak tan›mlan›r. Ventilatöre ba¤l› pnömoni
(VBP), mekanik solunum uygulanmakta iken ortaya ç›kan nozokomiyal bakteriyel pnömoni olarak tan›mlan›r. VBP, trakeal entübasyondan sonra ortaya ç›kt›¤› güne ve sorumlu mikroorganizmalar›n özelliklerine ba¤l› olarak iki ayr› gruba
ayr›labilir. Hastaneye yat›ﬂ›n ilk dört gününde
oluﬂana erken baﬂlang›çl› NP denir. Hastaneye
yat›ﬂ›n dördüncü gününden sonra oluﬂana ise
geç baﬂlang›çl› NP denir.

‹ntravenöz kateterden al›nan kan kültürü ile
periferal damardan al›nan kan kültürü: ‹ntravenöz kateter infeksiyonu düﬂünülen hastadan, biri kateter lümeninden di¤eri ise periferal damardan olmak üzere iki ayr› yerden kan kültürü al›nmal›d›r. Kateter lümeninden ve periferal damardan al›nan kan kültürü örneklerinin pozitif prediktif de¤eri %63 ve %73 olarak saptan›rken, negatif prediktif de¤erleri %99 ve %98 olarak saptanm›ﬂt›r. Bu yüzden kateter lümeninden al›nan
kan kültürü örne¤inde üreme oldu¤unda bunun
anlaml› olarak kabul edilebilmesi için klinik ile
uyumlu olmas› gerekmektedir. Bunun yan›nda
üreme olmamas› büyük olas›l›kla infeksiyonu
ekarte ettirir.
Santral venöz kateter ve periferal damardan al›nan kan kültürleri: Kan kültürlerinin kantitatif olarak çal›ﬂ›lmas› kateter infeksiyonu tan›s›n›n konulmas›na daha fazla yard›mc› olur. E¤er
santral kateterin a¤z›ndan al›nan kan kültüründeki üreme periferal damardan al›nan kan kültüründeki üremenin dört kat›ndan fazla ise kateter
infeksiyonu olarak kabul edilebilir. Tünelli kateterlerde ise kateterden al›nan kan kültüründe en
az 100 koloni bakteri üremesi periferal damar-
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YBÜ’lerde NP tan›s› konulmas›nda yeni veya
ilerleyen pulmoner infiltrasyon, ateﬂ, lökositoz
ve pürülan trakeal sekresyonlar›n varl›¤› gibi klinik bulgular›n duyarl›l›k ve özgüllü¤ü düﬂüktür.
Bu yüzden YBÜ’lerde NP tan›s›n›n kesin olarak
konulmas› güçtür. NP tan›s›nda farkl› tan› yöntemleri mevcuttur. Bunlar;
1. Tek baﬂ›na klinik bulgular,
2. Kantitatif endotrakeal aspirat kültürü,
3. Kantitatif korunmuﬂ f›rça bronkoskopi örneklemesi “protected-brush bronchoscopy specimen (PBS)” kültürü,
4. Nonbronkoskopik distal uç örne¤inin kantitatif kültürü,
5. Kantitatif bronkoalveoler lavaj (BAL) kültürü,
6. Kantitatif PBS veya BAL kültürü ve mikroskobik olarak BAL hücrelerinin incelenmesidir.
Klinik bulgular d›ﬂ›nda kalan di¤er yöntemler
çocuklarda ancak k›s›tl› say›da geliﬂmiﬂ merkezlerde uygulanabilmektedir.
Klinik Bulgular
Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda
klinik olarak pnömoni tan›s› konulmas›nda karﬂ›-
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laﬂ›lan iki önemli zorluk vard›r. ‹lki akci¤er grafisinde görülen de¤iﬂikliklerin, pulmoner ödem,
atelektazi, pulmoner tromboemboli, ilaç reaksiyonlar›, pulmoner kanama, alveolit, akut solunum s›k›nt›s› sendromu (ARDS) gibi birçok farkl›
durumlar›n da bulgusu olabilmesidir. ‹kincisi ise
trakeal sekresyon kültürlerinin bu hastalarda derin pulmoner infeksiyonlar› de¤il, bronﬂ kolonizasyonunu yans›tmas›d›r. Bu yüzden mekanik
ventilasyon uygulanan hastalarda klinik parametreler ve endotrakeal aspirat kültürlerine dayanarak pnömoni tan›s›n›n kesin olarak konulmas› mümkün de¤ildir. NP tan›s› düﬂünülen tüm
hastalardan akci¤er grafisi, farkl› bölgelerden iki
kan kültürü, yap›labiliyorsa Legionella pneumophila
için idrar, plevral efüzyon varsa plevral s›v› incelemeleri yap›lmal›d›r. Akci¤er grafisinde elde
edilen bulgular eﬂli¤inde infeksiyon derecelendirilebilir. Kan kültürlerinin %8-20’sinde etkenler
üretilebilir. Tüm hastalar›n oksijen satürasyonlar› yak›ndan takip edilmelidir. Çocuklarda s›k görülen viral pnömonilerin bakteriyel olanlardan
klinik olarak ayr›m› basit testlerle yap›labilir
(Tablo 2).
Balgam incelemesi: Pnömoni tan›s› konulmas›nda balgam incelemesinin yeri k›s›tl›d›r.
Eriﬂkin hastalarda ve büyük çocuklarda pnömoni
olgular›n›n %60’›nda balgam örne¤i al›nabilirken,
a¤›r pnömoni olgular›nda bu oran daha azd›r.
Çocuklarda ise balgam örne¤i al›nmas› çok güçtür. Küçük çocuklarda balgam örne¤i alma ihtimali %0’a yak›nd›r. Büyük çocuklarda al›nan örne¤in oral sekresyon de¤il balgam oldu¤u, düﬂük büyütmede her sahada 10’dan az epitel hüc-

resi 25’ten fazla polimorfonükleer lökosit içermesi ile anlaﬂ›l›r.
Endotrakeal aspirat (ETA): Entübe olan hastalarda pnömoni ﬂüphesi oldu¤u zaman ETA ile
kolayl›kla alt solunum yollar› sekresyonlar› al›nabilir. Kantitatif ETA kültüründe 105 “colony forming unit (cfu)”/mL bakteri üremesi eﬂik de¤erinin özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤› s›ras›yla yaklaﬂ›k %72
ve %70’tir (Tablo 3). Bunun yan›nda 106 cfu/mL
eﬂik de¤eri kullan›lmas› durumunda %82 duyarl›l›k ve %83 özgüllü¤e ulaﬂ›l›r. Buna ra¤men günümüzde en iyi eﬂik de¤er tam olarak belirlenememiﬂtir ve ETA’da üretilen etkenlerin koloni say›s› ile akci¤er dokusunda bulunup bulunmamas›
aras›ndaki iliﬂki kesin de¤ildir.
Korunmuﬂ f›rça örneklemesi (KFÖ): Bronkoskopi s›ras›nda alt solunum yollar›ndan toplanan örneklerin kontaminasyonunu engellemek
için 1970’li y›llarda geliﬂtirilen ve 1979 y›l›nda
kullan›lmaya baﬂlanan KFÖ tekni¤i dört farkl›
tekni¤in birleﬂmesinden oluﬂmaktad›r. Bunlar;
1. Fiberoptik bronkoskop,
2. Çift lümenli ucunda t›pa olan f›rça,
Tablo 3. Tan› Yöntemlerinin NP Tan›s›ndaki Yeri.
Tan› yöntemi

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

ETA

52-100

29-100

KFÖ

65-100

60-100

BAL

80-100

75-100

ETA: Endotrakeal aspirat, KFÖ: Korunmuﬂ f›rça örneklemesi, BAL: Bronkoalveoler lavaj.

Tablo 2. Çocuklarda Viral ve Bakteriyel Pnömoni Ay›r›c› Tan›s›.
Test

Bakteriyel pnömoni

Viral pnömoni

Ateﬂ (rektal)

≥ 40°C

< 40°C

15.000/mm3

< 15.000/mm3

Polimorf

> 10.000/mm3

≤ 10.000/mm3

Band

> 500/mm3

≤ 500/mm3

C-reaktif protein

Pozitif

Negatif

Sedimentasyon

≥ 30

< 30

Akci¤er grafisi

Hiperinflasyon ± alveoler infiltrasyon

Hiperinflasyon ± interstisyel

± plevral efüzyon

infiltrasyon, plevral efüzyon

pnömatosel, apse, kavite

nadir, apse yok, kavite yok

Beyaz küre
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3. Al›nan sekresyonlar›n hacmini ayarlayan
f›rça,
4. Kantitatif kültürlerin kullan›lmas›.

Bak›r M.

• Patojene özgü IgM antikorlar›n bir serumda,
IgG antikorlar›nda dört kat art›ﬂ›n iki serumda
gösterilmesi,

KFÖ tekni¤i ile elde edilen kantitatif kültürlerde infeksiyonu gösteren eﬂik de¤er 103
cfu/mL olarak tespit edilmiﬂtir. Kantitatif KFÖ
kültürü %36-100 aras›nda duyarl›l›¤a, %50-57 aras›nda özgüllü¤e, %43-74 aras›nda pozitif prediktif de¤ere, %43-100 aras›nda negatif prediktif de¤ere sahiptir.

• Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas›.

Bronkoalveoler lavaj (BAL): Kantitatif BAL
kültüründe 104 cfu/mL veya daha fazla bakteri
üremesi anlaml› kabul edilir. Elde edilen örneklerde lökositlerin %5’inden fazlas›nda intraselüler bakteri varl›¤› da infeksiyon kriteri olarak kullan›lmaktad›r. Gram boyama ve di¤er boyalar ile
olas› ajanlar tespit edilebilir. BAL tekni¤i pnömoni tan›s›nda %91 duyarl›l›¤a, %78-100 özgüllü¤e, %83 pozitif prediktif de¤ere, %87 negatif prediktif de¤ere sahiptir.

• Hastan›n pürülan balgam ç›karmaya baﬂlamas› veya balgam›n niteli¤inde de¤iﬂiklik olmas›,

Tan› Kriterleri
Pnömoni tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden birinin olmas› gerekmektedir.
1. Fizik incelemede raller veya perküsyonda
matite bulunmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Hastan›n pürülan balgam ç›karmaya baﬂlamas› veya balgam›n niteli¤inde de¤iﬂiklik olmas›,
• Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
• Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen mikroorganizma üretilmesi.
2. Akci¤er grafisinde yeni veya ilerleyici infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral
efüzyon saptanmas› ve aﬂa¤›daki bulgulardan
birinin bulunmas›;
• Hastan›n pürülan balgam ç›karmaya baﬂlamas› veya balgam›n niteli¤inde de¤iﬂiklik olmas›,
• Kan kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,
• Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojenin
izole edilmesi,
• Solunum sekresyonlar›ndan virüs üretilmesi veya viral antijen saptanmas›,
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 1

3. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde apne, takipne, bradikardi, “wheezing”, ronküsler veya
öksürükten ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin
bulunmas›;
• Solunum sekresyonlar›nda art›ﬂ görülmesi,

• Kan kültüründe mikroorganizma üretilmesi,
• Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojenin
izole edilmesi,
• Solunum sekresyonlar›nda virüs üretilmesi
veya viral antijen saptanmas›,
• Patojene özgü IgM titresinde antikorlar›n
tek serum örne¤inde, IgG tipinde antikorlar›n
çift serum örne¤inde en az dört kat› artmas›,
• Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas›.
4. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde akci¤er
grafisinde yeni veya ilerleyici infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral efüzyon saptanmas› ve aﬂa¤›daki bulgulardan birinin bulunmas›;
• Solunum sekresyonlar›nda art›ﬂ görülmesi,
• Hastan›n pürülan balgam ç›karmaya baﬂlamas› veya balgam›n niteli¤inde de¤iﬂiklik olmas›,
• Kan kültüründe mikroorganizma üretilmesi,
• Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojenin
üretilmesi,
• Solunum sekresyonlar›ndan virüs üretilmesi veya viral antijen saptanmas›,
• Patojene özgü IgM titresinde antikorlar›n
tek serum örne¤inde, IgG tipinde antikorlar›n
çift serum örne¤inde en az dört kat› artmas›,
• Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas›.
Pnömoni d›ﬂ›ndaki alt solunum yolu infeksiyonlar›nda tan› kriterleri: Bronﬂit, trakeobronﬂit, bronﬂiyolit, trakeit, akci¤er apsesi ve ampiyem gibi infeksiyonlar› kapsar.
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Pnömoni olmaks›z›n bronﬂit, trakeobronﬂit,
bronﬂiyolit ve trakeit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Hastada klinik veya radyolojik olarak pnömoni bulgular› olmaks›z›n ateﬂ (> 38°C), öksürük,
balgam ç›karma veya balgam miktar›nda art›ﬂ,
ronküsler, “wheezing”den ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Derin trakeal aspirat veya bronkoskopi ile
al›nan kültürde üreme olmas›,
• Solunum sekresyonlar›nda pozitif antijen
testi.
2. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde klinik veya radyolojik olarak pnömoni bulgular› olmaks›z›n ateﬂ (> 38°C), öksürük, balgam ç›karma veya
balgam miktar›nda art›ﬂ, ronküsler, “wheezing”,
solunum yetmezli¤i, apne veya bradikardiden
ikisinin veya aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Derin trakeal aspirat veya bronkoskopi ile
al›nan kültürde üreme olmas›,
• Solunum sekresyonlar›nda pozitif antijen
testi,
• Patojene özgü IgM titresinde antikorlar›n
tek serum örne¤inde, IgG tipinde antikorlar›n
çift serum örne¤inde en az dört kat› artmas›.
Solunum sisteminin di¤er infeksiyonlar›n›n
tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden birisi bulunmal›d›r.
1. Yaymada mikroorganizma görülmesi veya
akci¤er dokusu veya s›v›s›ndan (plevral efüzyon
dahil) al›nan kültürde mikroorganizma üremesi,
2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede akci¤er apsesi veya ampiyem görülmesi,
3. Akci¤er radyografik incelemesinde apse
kavitesinin görülmesi.
ÜR‹NER S‹STEM ‹NFEKS‹YONLARI (ÜS‹)
Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonlar›
(NÜS‹) ço¤unlukla uzun süren üriner sistem kateterizasyonu sonucunda oluﬂur. Mikroorganizma üriner sisteme kateter lümeninden (intraluminal yol) ya da kateterin d›ﬂ yüzeyi ile (transüretral yol) ulaﬂ›r. Katetere ba¤l› ÜS‹’lerin ço¤unlu¤u asemptomatiktir. Bakteriürinin varl›¤› bu infeksiyonlar için tan› koydurucudur. Periüretral
bölgenin ve idrar torbalar›n›n kolonizasyonu ko34
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laylaﬂt›r›c› faktörlerdir. Üriner sisteme mikroorganizmalar›n kazan›lmas› hastan›n cinsiyetine de
ba¤l›d›r. K›zlarda ço¤unlukla rektal floradan kaynaklanan mikroorganizmalar transüretral yolla üriner sisteme girerken, bunun yan›nda nadir olarak
idrar sondas› tak›l›rken veya cerrahi giriﬂimler s›ras›nda direkt olarak üriner sisteme inoküle edilebilir. Hastane içinde hastane personelinin ellerinden, kontamine solüsyonlardan ya da steril olmayan t›bbi cihazlar›n kullan›lmas› sonucunda da
mikroorganizmalar üriner sisteme bulaﬂabilir. Üriner sistem içinde bakteriler iki farkl› üreme ﬂekli
gösterir. Bunlardan ilki planktonik üremedir, idrarda süspansiyon ﬂeklinde ürerler; di¤eri ise biyofilm ﬂeklinde üremedir, katetere ba¤l› ÜS‹’lerde görülür. Bakteriler kateter yüzeyine yap›ﬂ›r,
sonra üremeye baﬂlar, glikokaliksten oluﬂan ekstraselüler matriksi salg›lar. Bu salg› matriksi ile
hastan›n idrar proteinleri ve tuz bileﬂikleri kateter
lümenini kaplayarak biyofilm tabakas› oluﬂturur.
Bu biyofilm içine gömülen mikroorganizmalar antibiyotiklerden, antiseptik solüsyonlardan ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminden korunur.
Klinik Özellikleri
NÜS‹’lerin yaln›zca %20-30’u semptomatiktir. K›sa süreli üriner sistem kateterizasyonu sonucunda geliﬂen bakteriüriler kateterin çekilmesi veya k›sa süreli antimikrobiyal tedavi ile
iyileﬂir. Ateﬂli epizodlar ise uzun süreli kateterizasyon yap›lan hastalarda görülmektedir. Bu
epizodlar eriﬂkinlerde katetere ba¤l› bakteriürilerin %1’den az›nda görülmektedir. Ateﬂ ço¤unlukla piyelonefrit geliﬂmesi sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan›nda üretrit ve epididimit gibi komplikasyonlar sonucunda da görülebilir. Ateﬂli epizodlar kendili¤inden ya da antimikrobiyal tedavi sonucunda iyileﬂir. Yüksek
riskli hastalarda ise bakteremi sonucunda sepsis veya ölüm geliﬂebilir. Özellikle yenido¤anlarda ÜS‹’lere ba¤l› menenjit ve bakteremi geliﬂebilir. Yap›lan bir çal›ﬂmada çocuklarda ÜS‹’lerin %23’ünde bakteremi saptanm›ﬂt›r. ÜS‹’lere
ba¤l› bakteremi riski yaﬂ ilerledikçe azal›r. Çocuklarda yap›lan bir çal›ﬂmada, bakteremilerin
%8’inde lokal kaynak olarak ÜS‹’ler bulunmuﬂtur. Bakteremiye ba¤l› olarak da idrarda bakteri tespit edilebilir. Bakteremik ve nonbakteremik ÜS‹’lerin klinik olarak birbirlerinden ayr›lmas› zordur.
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NÜS‹, semptomatik ÜS‹, asemptomatik bakteriüri ve üriner sistemin di¤er infeksiyonlar› alt›nda toplan›r.
a. Semptomatik ÜS‹: Aﬂa¤›daki kriterlerden
biri bulunmal›d›r.
1. Ateﬂ (> 38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet bulgular›ndan biri bulunan
hastada idrar kültüründe ≥ 105 koloni/mL üreme
olmas› ve en çok iki tür bakteri üremesi,
2. Ateﬂ (> 38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarl›l›k bulgular›ndan ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin bulunmas›;
• ‹drarda lökosit esteraz ve/veya nitrit testinin pozitif olmas›,
• Piyüri idrar sedimentinde her sahada (≥ 10
lökosit/mL veya santrifüj edilmemiﬂ idrar›n büyük
büyütmesinde her sahada ≥ 3 lökosit görülmesi),
• Santrifüj edilmemiﬂ idrar›n Gram yaymas›nda bakteri görülmesi,
• Suprapubik aspirasyonla al›nm›ﬂ iki idrar
kültüründe > 100 koloni/mL ayn› üropatojenin
(gram-negatif bakteriler veya Staphylococcus saprophyticus) üremesi,
• Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizman›n ≤ 105 koloni/mL saf
olarak üremesi,
• Doktorun üriner infeksiyon tan›s› koymas›,
• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlamas›.
3. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde ateﬂ (>
38°C), hipotermi, apne, bradikardi, dizüri, letarji
veya kusmadan birinin ve idrar kültüründe ≥ 105
koloni/mL ikiden fazla olmayan mikroorganizma
üremesi,
4. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde ateﬂ (>
38°C), hipotermi, apne, bradikardi, dizüri, letarji
veya kusmadan birinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin bulunmas›;
• ‹drarda lökosit esteraz ve/veya nitrit testinin pozitif olmas›,
• Piyüri (≥ 10 lökosit/mL idrar veya santrifüj
edilmemiﬂ idrar›n büyük büyütmesinde ≥ 3 lökosit görülmesi),
• Santrifüj edilmemiﬂ idrar›n Gram yaymas›nda bakteri görülmesi,
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• ‹ﬂeme yolu ile al›nmam›ﬂ iki idrar kültüründe > 100 koloni/mL ayn› üropatojenin (gram-negatif bakteriler veya Staphylococcus saprophyticus)
üremesi,
• Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizman›n ≤ 105 koloni/mL saf
olarak üremesi,
• Doktorun üriner infeksiyon tan›s› koymas›,
• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi
baﬂlamas›.
b. Asemptomatik bakteriüri: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. ‹drar kültürü al›nmadan yedi gün öncesine
kadar idrar sondas› bulunan bir hastada ateﬂ (>
38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmamas› ve idrar kültüründe ≥ 105 koloni/mL
üreme olmas› ve en çok iki tür bakteri üremesi,
2. ‹ki idrar kültüründen ilki al›nmadan yedi
gün öncesine kadar idrar sondas› bulunmayan
bir hastada ateﬂ (> 38°C), pollaküri, dizüri veya
suprapubik hassasiyet olmamas› ve idrar kültüründe ≥ 105 koloni/mL üreme olmas› ve en çok
iki tür bakteri üremesi.
c. Üriner sistemin di¤er infeksiyonlar› (böbrekler, üreter, mesane, üretra veya retroperitoneal ya da perinefrik boﬂluklardaki dokular):
Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Etkilenen taraftaki s›v› (idrar d›ﬂ›nda) veya
doku kültüründe mikroorganizma üretilmesi,
2. Fizik muayenede, ameliyatta veya histopatolojik inceleme s›ras›nda apse veya baﬂka bir
infeksiyon bulgusu saptanmas›,
3. Ateﬂ (> 38°C), etkilenen tarafta lokalize a¤r› veya hassasiyetin ikisi ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Etkilenen tarafta pürülan drenaj,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üretilmesi,
• ‹nfeksiyonun radyolojik bulgular›n›n olmas›
[ultrasonografi (USG), bilgisayarl› tomografi (BT),
manyetik rezonans (MR) ve radyonüklid inceleme sonuçlar›n› kapsar],
• Doktorun infeksiyon tan›s› koymas›,
• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlamas›.
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4. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde ateﬂ (>
38°C), hipotermi, apne, bradikardi, dizüri, letarji
veya kusmadan birinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin bulunmas›;
• Etkilenen tarafta pürülan drenaj,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üretilmesi,
• ‹nfeksiyonun radyolojik bulgular›n›n olmas›
(USG, BT, MR ve radyonüklid inceleme sonuçlar›n› kapsar),
• Doktorun infeksiyon tan›s› koymas›,
• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlamas›.
GASTROENTER‹TLER
Hastanede yatan hastalarda akut geliﬂen enterik infeksiyonlard›r. Yat›ﬂ›n ilk üç gününden
sonra ortaya ç›kan, üç günden uzun süren ve nedeni aç›klanamayan ishallerin olmas›n›n yan› s›ra, gaita kültüründe patojenin gösterilmesiyle
karakterizedir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
1985-1994 y›llar› aras›nda yap›lan bir çal›ﬂmada
pediatri servislerinde nozokomiyal gastrointestinal sistem infeksiyonlar› s›kl›¤› 10.000 taburcu
edilen hastada 10.7 olarak saptanm›ﬂt›r. Bunun
yan›nda yenido¤an ünitelerinde viral gastroenterit oran› 100 yat›ﬂta 5-23 aras›nda bulunmuﬂtur.
Nozokomiyal gastrointestinal infeksiyonlar kan
ak›m›, pnömoni, üriner ve cerrahi yara infeksiyonlar›ndan sonra en s›k görülen infeksiyonlard›r. Hastanede kal›ﬂ süresinin ortalama beﬂ-alt›
gün uzamas›na neden olmaktad›r.
Hastane ortam›nda geliﬂen ishaller infeksiyöz
ve noninfeksiyöz nedenlere ba¤l› olabilir. Noninfeksiyöz nedenler hastan›n gastrointestinal
floras›nda de¤iﬂikli¤e yol açarak ishale neden
olur. Özellikle hastan›n diyetinde yap›lan de¤iﬂiklikler ve uygulanan tedaviler ba¤›rsak ozmolaritesinde de¤iﬂikliklere neden olabilir. YBÜ’de
yatan hastalarda enteral beslenme önemli ishal
nedenlerindendir. Enteral tüp beslenmesi ba¤›rsak içi ozmolariteyi artt›rarak, normal s›v› de¤iﬂimini engelleyerek ve hastan›n kendi floras›nda de¤iﬂikli¤e yol açarak ishale neden olur.
Nozokomiyal ishallerin en s›k nedeni antibiyotik kullan›m›d›r. Eritromisin ba¤›rsaklardan iyi
emilmez ve ba¤›rsak irritasyonu sonucunda ishal
geliﬂmesine sebep olur. Sulbaktam-ampisilin ve
amoksisilin-klavulanik asit gibi beta-laktam anti-
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biyotikler s›kl›kla ishale yol açar. Seftriakson çocuklar›n %50’sinde ba¤›rsak floras›n› de¤iﬂtirerek
ishale neden olabilir. ‹nfeksiyöz ajanlar içinde
ilk s›rada viral ajanlar yer al›r. Bunlar›n ço¤unlu¤unu rotavirüs, kalisivirüs, enterik adenovirüs,
Norwalk virüsü ve Norwalk benzeri ajanlar oluﬂturmaktad›r. Clostridium difficile bakteriyel ajanlar
içinde en s›k rastlan›lan etkendir. Toplumda enterite neden olan patojenler salg›nlar haricinde
nozokomiyal ishale neden olmaz.
Rotavirüsler çocukluk ça¤›n›n en s›k ishal etkenidir, nozokomiyal gastroenteritlerin de büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturur. ‹nkübasyon süresi
48-72 saattir. Ani baﬂlayan kusma ve bunu takip
eden ishal ve respiratuar semptomlarla karakterizedir. Bu semptomlara ateﬂ de eﬂlik edebilir.
Klinik semptomlar beﬂ-yedi gün sürer. Virüs d›ﬂk›da sekiz-on gün süreyle at›l›r. ‹mmünyetmezli¤i olan hastalarda bu süre 30 güne kadar uzayabilir. Hastane içinde yenido¤an ünitelerinde,
pediatri servislerinde rotavirüse ba¤l› ishal salg›nlar› görülebilir. Bulaﬂma anneden bebe¤e de¤il, ço¤unlukla bebekten bebe¤e sa¤l›k personelinin elleri yoluyla olmaktad›r. Tan› için alt›n
standart, virüsün d›ﬂk› elektron mikroskopisinde
gösterilmesidir. ELISA yöntemi ile d›ﬂk›da rotavirüs antijeninin gösterilmesi de tan› koydurur.
Duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü daha düﬂük olmakla birlikte daha h›zl› sonuç veren lateks aglutinasyon
testleri de kullan›labilir.
Hastaneye yatan hastalar›n yaklaﬂ›k %20’sinin
normal kolon floras›nda C. difficile bulunur. Bu
hastalar asemptomatik taﬂ›y›c›d›r. Toksin üretimine yol açan en s›k neden antibiyotik kullan›m›d›r. C. difficile A ve B olmak üzere iki tip toksin
salg›lar. C. difficile’nin hangi koﬂullar alt›nda toksin
salg›lad›¤› kesin olarak bilinmemektedir. Kemoterapötik ajanlar›n ve baz› antibiyotiklerin toksin
salg›lanmas›na sebep oldu¤u bilinmektedir.
Klinik spektrum asemptomatik taﬂ›y›c›l›k
ile kolit tablosu aras›nda de¤iﬂir. ‹shal tablosundan kolit tablosuna geçiﬂin nas›l oldu¤u bilinmemektedir. Antispazmodik tedavinin ba¤›rsak
içinde toksinin kal›ﬂ süresini artt›rarak kolit geliﬂimini h›zland›rd›¤› düﬂünülmektedir. Ayr›ca, antibiyotik kullan›m›na devam edilmesinin de toksin üretimini artt›rarak hastal›¤›n ilerlemesine
yol açt›¤› ileri sürülmektedir. Tüm antibiyotikler
toksin üretilmesine neden olmaz. Beta-laktam
antibiyotikler ve klindamisin en s›k toksin üreti-
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mine neden olan antibiyotiklerdir. Vankomisin,
eritromisin, aminoglikozidler, karbapenemler,
aztreonam ve metronidazol nadir olarak toksin
üretimine neden olur. Antibiyoti¤in süresi ve
dozu ile toksin üretimi aras›ndaki iliﬂki kesin
de¤ildir. C. difficile’ye ba¤l› ishal, hafif veya a¤›r
derecede, kan ve mukus içermeyen sulu d›ﬂk›
ile karakterizedir. Hastalarda ateﬂ ve lökositoz
görülebilir. A¤›r ishal tablosunda d›ﬂk›da mukus
ve kan olabilir. Kolit tablosu ise, ateﬂ, kanl›-mukuslu d›ﬂk› ve kolonda psödomembranlar›n
oluﬂmas› ile karakterizedir. Tan› gaita kültüründe ajan›n üretilmesi veya d›ﬂk›da toksinin gösterilmesiyle konur. Anaerop kültürde C. difficile’nin üretilmesi en duyarl› tan› yöntemi olmas›na ra¤men maliyet aç›s›ndan bu test salg›n durumlar›nda tercih edilmektedir. Bunun yerine
daha h›zl› ve ucuz olan ELISA yöntemi tercih
edilmektedir. Enzim immünassay (EIA) yönteminde duyarl›l›k %63-99, özgüllük %75-100, lateks antijen testinde duyarl›l›k %58-92, özgüllük
%80-90 olarak bulunmuﬂtur. Bu yüzden hangi
test kullan›l›rsa kullan›ls›n en az üç kez yap›lmal›d›r. Anaerop kültürde C. difficile’nin üretilmesi
kesin tan› koydurucu de¤ildir, çünkü hastanede
yatan hastalar›n %20-25’inde nontoksijenik C.
difficile izole edilebilir. Kültürde izole edilen C.
difficile’nin toksijenik mi yoksa nontoksijenik mi
oldu¤unun ayr›m› zordur. Bu yüzden gaita kültüründeki üreme gaitada toksinin gösterilmesi ile
desteklenmelidir. Nadir olarak C. difficile toksin A
üretmeden toksin B üretir (serogrup F), bu yüzden sadece toksin A’n›n tespit edilmesi tan› için
yeterlidir.
Tan› Kriterleri
Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Kusma veya ateﬂ (> 38°C) olsun veya olmas›n akut ishal olmas› (12 saatten uzun bir süre sulu d›ﬂk›) ve infeksiyon d›ﬂ› bir nedene ba¤lanmamas›,
2. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan bulant›,
kusma, kar›n a¤r›s›, baﬂ a¤r›s›ndan ikisi ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• D›ﬂk› kültürü veya rektal sürüntüden enterik patojenin üremesi,
• Iﬂ›k veya elektron mikroskopi incelemesinde enterik patojen saptanmas›,
• D›ﬂk› veya kanda antijen veya antikor testi
ile enterik patojenin gösterilmesi,
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• Doku kültüründe sitopatik de¤iﬂikliklerle
enterik patojenin gösterilmesi,
• Patojene özgü IgM titresinde antikorlar›n
tek serum örne¤inde, IgG tipinde antikorlar›n
çift serum örne¤inde en az dört kat› artmas›.
Hepatit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterler bulunmal›d›r.
Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ateﬂ (> 38°C),
iﬂtahs›zl›k, bulant›, kusma, kar›n a¤r›s›, sar›l›k,
son üç ay içinde transfüzyon öyküsünden ikisi
veya aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Hepatit A, hepatit B veya delta hepatiti için
pozitif antijen veya antikor testi,
• Anormal karaci¤er fonksiyon testleri (artm›ﬂ
ALT/AST ve bilirubin),
• ‹drar veya orofarengeal sekresyonlarda sitomegalovirüs (CMV) saptanmas›.
Bebeklerde nekrotizan enterokolit tan›s›
için aﬂa¤›daki kriterler bulunmal›d›r.
Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan kusma, kar›nda distansiyon, beslenme öncesi rezidüden
ikisinin olmas› ve d›ﬂk›da persistan mikroskobik
veya gözle görülür kan olmas› ve aﬂa¤›daki radyolojik bulgulardan birinin olmas›;
• Pnömoperitoneum,
• Pnömatosis intestinalis,
• De¤iﬂmeyen ince ba¤›rsak “rijid luplar›”.
Gastroenterit ve apandisit d›ﬂ›nda kalan
gastrointestinal sistem infeksiyonlar› (özefagus, mide, ince ba¤›rsak, kal›n ba¤›rsak ve rektum) tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse ve infeksiyona ait di¤er bulgular›n saptanmas›,
2. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ve ilgili
organ ya da dokunun infeksiyonuyla uyumlu
ateﬂ (> 38°C), bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› veya
hassasiyetten ikisi ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Ameliyat veya endoskopi s›ras›nda al›nan
doku ya da cerrahi olarak konulan drenden gelen drenaj›n mikroskobik incelemesinde Gram
veya potasyum hidroksit boyamas›nda mikroorganizman›n görülmesi veya multinükleer dev
hücrelerin saptanmas›,

37

Bak›r M.

• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• ‹nfeksiyonu destekleyen radyografik bulgular›n olmas›,
• Endoskopik incelemede patolojik bulgular›n olmas›.
‹ntraabdominal infeksiyon (safra kesesi, safra yolu, viral hepatit d›ﬂ›nda karaci¤er, dalak,
pankreas, periton, subfenik veya subdiyafragmatik boﬂluk ve baﬂka bir yerde geçmeyen di¤er
intraabdominal doku veya bölgeler) tan›s› için
aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Ameliyat s›ras›nda veya i¤ne aspirasyonuyla intraabdominal boﬂluktan al›nan pürülan materyalin kültüründe mikroorganizma üremesi,

Tan› Kriterleri

Klinik tan› kriterleri aç›s›ndan ise üç alt grup alt›nda incelenir. Bunlar yüzeysel insizyonel CY‹,
derin insizyonel CY‹ ve organ/boﬂluk cerrahi alan
infeksiyonlar›d›r.
a. Yüzeyel insizyonel CY‹: Ameliyattan sonraki 30 gün içinde geliﬂen, sadece insizyon yap›lan
cilt, cilt alt› dokuyu ve fasiya üzerindeki kas dokusunu ilgilendiren ve aﬂa¤›dakilerden en az birinin oldu¤u infeksiyon, yüzeysel CY‹ olarak de¤erlendirilir.
1. ‹nsizyon yerinden veya fasiya üzerindeki
dokuda bulunan drenden pürülan drenaj olmas›,
2. Yüzeysel insizyondan elde edilen s›v› veya
doku kültüründe mikroorganizma izole edilmesi,

2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse veya baﬂka bir infeksiyon bulgusu saptanmas›,

3. ‹nfeksiyon belirti ve bulgular›ndan en az
birinin bulunmas› ve insizyon kültür-negatif de¤ilse cerrah›n insizyonu yeniden açmas›,

3. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ateﬂ
(> 38°C), bulant›, kusma, kar›n a¤r›s› veya sar›l›ktan ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;

4. Cerrah›n veya konsültan doktorun infeksiyon tan›s›n› koymas›.

CERRAH‹ YARA ‹NFEKS‹YONLARI (CY‹)

b. Derin insizyonel CY‹: Kal›c› olarak yerleﬂtirilmiﬂ implant (prostetik kalp kapa¤›, insan dokusundan olmayan damar grefti, mekanik kalp
veya kalça protezi gibi insan dokusu kökenli olmayan implante edilmiﬂ yabanc› cisim) yoksa
ameliyattan sonraki 30 gün, implant varl›¤›nda
bir y›l içinde geliﬂen, ameliyata ba¤l› görünen,
insizyon bölgesinde fasiyan›n alt›nda yer alan
derin dokular› ilgilendiren ve aﬂa¤›dakilerden
en az birinin oldu¤u infeksiyon, derin insizyonel
CY‹ olarak ele al›nmal›d›r.

CY‹’nin cerrahi profilaksi endikasyonlar› aç›s›ndan s›n›fland›r›lmas› Tablo 4’te sunulmuﬂtur.

1. Fasiya alt›na yerleﬂtirilen drenden pürülan
drenaj olmas›,

• Cerrahi olarak yerleﬂtirilmiﬂ bir drenden gelen drenaj›n kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Ameliyat s›ras›nda veya i¤ne aspirasyonuyla al›nan drenaj veya dokunun Gram boyamas›nda mikroorganizma görülmesi,
• Kan kültüründe üreme olmas› ve infeksiyonu destekleyen radyografik bulgular›n olmas›.

Tablo 4. Cerrahi Yaralar›n S›n›fland›r›lmas›.
•

Temiz yara: Solunum, genital, gastrointestinal veya üriner sisteme (mukozalara) girilmeyen, inflamasyon ve
infeksiyon bulgusu olmayan cerrahi yaralard›r. Bu tip yaralar primer kapat›lan yaralard›r ve drenaj›n gerekli
oldu¤u durumlarda kapal› drenaj sistemi kullan›l›r.

•

Temiz-kontamine yara: Solunum, genital, gastrointestinal veya üriner sisteme müdahale edildi¤i fakat umulmayan bir kontaminasyonun veya infeksiyon bulgular›n›n bulunmad›¤› cerrahi yaralard›r. Biliyer sistem,
apendiks, vajen ve orofarenks bölgesinde yap›lan cerrahi giriﬂimler örnek olarak verilebilir.

•

Kontamine yara: Yeni, aç›k, genellikle kaza yaralar›d›r. Sterilitenin büyük ölçüde bozuldu¤u, gastrointestinal
sistemden gözle görünür bulaﬂman›n oldu¤u veya insizyonda pürülan olmayan inflamasyonun oldu¤u yaralar
örnek olarak verilebilir.

•

Kirli-infekte yaralar: Ölmüﬂ dokular› içeren ve klinik infeksiyon bulgusu veya perfore kar›n içi organlar›
içeren eski travmatik yaralard›r. Bu tan›mda postoperatif dönemde infeksiyon yapan etkenin preoperatif
dönemde cerrahi alan bölgesinde bulundu¤u varsay›l›r.
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2. Hastada ateﬂ (> 38°C), lokal a¤r› veya hassasiyet belirtilerinden en az birinin oldu¤u durumda, insizyon kültürü pozitif iken yaran›n kendili¤inden aç›lmas› ya da cerrah›n açmas›,

• Kan kültüründe mikroorganizma üretilmesi,

3. Fizik muayene s›ras›nda, ameliyatta ya da
histopatolojik incelemede apse veya infeksiyon
tespit edilmesi,

b. Eklem veya bursa infeksiyonu: Aﬂa¤›daki
kriterlerden biri bulunmal›d›r.

4. Cerrah›n infeksiyon tan›s› koymas›.
c. Organ/boﬂluk cerrahi alan infeksiyonu: ‹nsizyon d›ﬂ›nda ameliyatta aç›lan veya müdahale
edilen herhangi bir anatomik organ veya boﬂlu¤u ilgilendiren infeksiyonlard›r. Örne¤in; apendektomi sonras› geliﬂen subdiyafragmatik apse
gibi.
Kal›c› olarak yerleﬂtirilmiﬂ implant yoksa
ameliyattan sonraki 30 gün, implant varl›¤›nda
bir y›l içinde geliﬂen, ameliyata ba¤l› görünen,
ameliyat s›ras›nda aç›lan veya müdahale edilen,
insizyon d›ﬂ›nda kalan anatomiyi ilgilendiren ve
aﬂa¤›dakilerden en az birinin oldu¤u infeksiyon
organ/boﬂluk cerrahi alan infeksiyonu olarak ele
al›n›r.
1. Organ veya boﬂlu¤a yerleﬂtirilmiﬂ bir drenden pürülan drenaj olmas›,

• Kanda pozitif antijen testi,
• ‹nfeksiyonun radyolojik bulgular›n›n olmas›.

1. Eklem s›v›s› veya sinovyal biyopsi kültüründe mikroorganizma üretilmesi,
2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik olarak eklem veya bursa infeksiyonu bulgular›n›n
saptanmas›,
3. Baﬂka nedenlerle aç›klanamayan eklem a¤r›s›, ﬂiﬂlik, hassasiyet, ›s› art›m›, efüzyon belirtileri veya hareket k›s›tl›l›¤›ndan ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Eklem s›v›s›n›n Gram yaymas›nda mikroorganizma ve lökosit görülmesi,
• Kanda, idrarda veya eklem s›v›s›nda pozitif
antijen testi,
• Eklem s›v›s›nda hücre ve biyokimya profilinin infeksiyon ile uyumlu olmas› ve baﬂka bir romatolojik hastal›kla aç›klanamamas›,
• ‹nfeksiyonun radyolojik bulgular›n›n olmas›.

2. Organ veya boﬂluktan al›nan s›v› veya dokuda mikroorganizma izole edilmesi,

c. Vertebral disk aral›¤› infeksiyonu: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.

3. Do¤rudan do¤ruya muayenede, ameliyatta
veya histopatolojik ya da radyolojik incelemede
organ veya boﬂlukta apse veya infeksiyona iliﬂkin di¤er belirti ve bulgular›n olmas›,

1. Ameliyat s›ras›nda veya i¤ne aspirasyonu
ile ilgili bölgeden al›nan kültürde mikroorganizma üremesi,

4. Cerrah›n veya konsültan doktorun infeksiyon tan›s› koymas›.
KEM‹K ve EKLEM ‹NFEKS‹YONU
Bu tan›m kemik, eklem ve bursa infeksiyonu
ile vertebral disk infeksiyonunu içerir.
a. Osteomiyelit: Tan› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri gereklidir.
1. Kemikten al›nan kültürde mikroorganizma
üremesi,
2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik olarak osteomiyelit bulgular›n›n saptanmas›,
3. Baﬂka nedenlerle aç›klanamayan ateﬂ, infeksiyon ﬂüphesi olan alanda lokalize ﬂiﬂlik, hassasiyet, ›s› art›ﬂ› veya drenajdan ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
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2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede ilgili bölgede infeksiyon bulgular›n›n
saptanmas›,
3. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ateﬂ veya ilgili bölgede a¤r› ile birlikte infeksiyonun
radyolojik bulgular›n›n olmas›,
4. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ateﬂ veya ilgili bölgede a¤r› ile birlikte kan veya idrarda
pozitif antijen testinin olmas›.
KARD‹YOVASKÜLER S‹STEM ‹NFEKS‹YONU
Bu kategoriye arteryel veya venöz infeksiyon,
endokardit, miyokardit veya perikardit ve mediastinit girer.
a. Arteryel veya venöz infeksiyon: Aﬂa¤›daki
kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Ameliyat s›ras›nda ç›kar›lan arter veya venlerin kültüründe mikroorganizma üremesi ve kan
39

Bak›r M.

kültürü al›nmam›ﬂ olmas› ya da kan kültüründe
üreme olmamas›,
2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik olarak ilgili damar bölgesinde infeksiyon bulgular›n›n saptanmas›,
3. Ateﬂ, ilgili damar bölgesinde a¤r›, eritem
veya ›s› art›ﬂ›ndan biri ve aﬂa¤›dakilerden her
ikisinin olmas›;
• Semikantitatif yöntemle yap›lan kateter ucu
kültüründe > 15 koloni üreme olmas›,

Tan› Kriterleri

3. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde baﬂka bir
nedenle aç›klanamayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi,
apne, bradikardi, yeni veya de¤iﬂen üfürüm, emboli, deri bulgular›, kalp yetmezli¤i ve iletim bozukluklar›ndan ikisi veya daha fazlas›n›n bulunmas› ve antemortem konulan tan› varsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• ‹ki kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,

• Kan kültürü al›nmam›ﬂ olmas› veya kan kültüründe mikroorganizma üretilememesi.

• Kültür al›nmam›ﬂsa veya kültürde üreme
yoksa, kapa¤›n Gram yaymas›nda mikroorganizman›n görülmesi,

4. ‹lgili damar bölgesinden pürülan drenaj olmas› ve kan kültüründe üreme saptanmas› veya
kan kültürü al›nmam›ﬂ olmas›,

• Otopside veya ameliyat s›ras›nda kapakta
vejetasyonun görülmesi,

5. Oniki ayl›ktan küçük bebekte ateﬂ (> 38°C),
hipotermi, apne, bradikardi, letarji, ilgili damar
bölgesinde a¤r›, eritem veya ›s› art›ﬂ›ndan birinin ve aﬂa¤›dakilerden her ikisinin bulunmas›;
• Semikantitatif yöntemle yap›lan kateter ucu
kültüründe > 15 koloni üreme olmas›,
• Kan kültürü al›nmam›ﬂ olmas› veya kan kültüründe mikroorganizma izole edilememesi.
b. Do¤al veya prostetik kapak endokarditi:
Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Kapak veya vejetasyon kültüründen mikroorganizma üretilmesi,
2. Baﬂka bir nedenle aç›klanamayan ateﬂ, yeni veya de¤iﬂen üfürüm, emboli, deri bulgular›
(peteﬂi, splinter hemoraji, a¤r›l› subkütan nodül), kalp yetmezli¤i veya iletim bozukluklar›ndan ikisinin bulunmas› ve antemortem konulan
tan› varsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviye baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin
olmas›;
• ‹ki kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kültür al›nmam›ﬂsa veya kültürde üreme
yoksa, kapa¤›n Gram yaymas›nda mikroorganizman›n görülmesi,
• Otopside veya ameliyat s›ras›nda kapakta
vejetasyonun görülmesi,
• Ekokardiyografide yeni vejetasyon görülmesi,
• Kan ve idrarda pozitif antijen testi.
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• Ekokardiyografide yeni vejetasyon görülmesi,
• Kan ve idrarda pozitif antijen testi.
c. Miyokardit veya perikardit: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Ameliyat s›ras›nda veya i¤ne aspirasyonu
ile al›nan perikard dokusu veya s›v›s› kültüründe
mikroorganizman›n üremesi,
2. Baﬂka nedenlerle aç›klanamayan ateﬂ
(> 38°C), gö¤üs a¤r›s›, paradoksal nab›z veya
kalp boyutlar›nda art›ﬂtan ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Miyokardit veya perikardit ile uyumlu EKG
bulgular›n›n olmas›,
• Kanda pozitif antijen testi,
• Kalp dokusunun histolojik incelemesinde
miyokardit veya perikardit bulgular›n›n olmas›,
• Farenks veya d›ﬂk›da virüs izole edilsin ya
da edilmesin tipe özgü antikor titresinde dört
kat art›ﬂ olmas›,
• Ekokardiyografide, BT, MR görüntülemede
veya anjiyografide perikardiyal efüzyonun saptanmas› ve infeksiyon lehine di¤er radyolojik
bulgular›n olmas›.
3. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde baﬂka nedenle aç›klanamayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi,
apne, bradikardi, paradoksal nab›z veya kalp
boyutlar›nda büyümeden ikisi ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Miyokardit veya perikardit ile uyumlu EKG
bulgular›n›n olmas›,
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• Kanda pozitif antijen testi,
• Kalp dokusunun histolojik incelemesinde
miyokardit veya perikardit bulgular›n›n olmas›,
• Farenks veya d›ﬂk›da virüs izole edilsin ya
da edilmesin tipe özgü antikor titresinde dört
kat art›ﬂ olmas›,
• Ekokardiyografi, BT, MR görüntüleme veya
anjiyografide perikardiyal efüzyonun saptanmas›
ve infeksiyon lehine di¤er radyolojik bulgular›n
olmas›.
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1. Pürülan drenaj, püstüller, veziküller ve ç›banlar,
2. Etkilenen bölgede, a¤r› veya hassasiyet,
ﬂiﬂlik, eritem, ›s› art›ﬂ›ndan ikisinin veya aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Etkilenen bölgeden al›nan aspirasyon veya
drenaj kültüründe mikroorganizman›n üremesi
(mikroorganizma normal deri floras› elemanlar›ndan birisi ise saf kültür halinde üremiﬂ olmal›d›r),

d. Mediastinit: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri
bulunmal›d›r.

• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,

1. Ameliyat s›ras›nda veya i¤ne aspirasyonuyla al›nan mediasten dokusu veya s›v›s›n›n kültüründe mikroorganizman›n üremesi,

• Etkilenen dokunun mikroskobik incelenmesinde multinükleer dev hücrelerinin görülmesi,

2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede mediastinit bulgular›n›n saptanmas›,

• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorda
dört kat› art›ﬂ.

3. Ateﬂ (> 38°C), gö¤üs a¤r›s› veya sternal instabiliteden birinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Mediastinal bölgeden pürülan drenaj olmas›,
• Kan kültüründe veya mediastinal bölgedeki drenajdan al›nan kültürde mikroorganizman›n
üremesi,
• Direkt grafilerde mediastinal geniﬂleme olmas›.
4. Oniki ayl›ktan küçük bebeklerde baﬂka nedenle aç›klanamayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi,
apne, bradikardi, sternal instabiliteden birinin
ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Mediastinal bölgeden pürülan drenaj olmas›,
• Kan kültüründe veya mediastinal bölgedeki drenajdan al›nan kültürde mikroorganizman›n
üremesi,
• Direkt grafilerde mediastinal geniﬂleme olmas›.
DER‹ ve YUMUﬁAK DOKU ‹NFEKS‹YONU
Deri ve yumuﬂak doku infeksiyonu (insizyonel yara infeksiyonu d›ﬂ›nda kalan), dekübitus
ülser infeksiyonu, yan›k infeksiyonu, meme apsesi, mastit, omfalit, bebek püstülozisi ve yenido¤an sünnet infeksiyonu gibi deri ve yumuﬂak
doku infeksiyonlar›n› içerir.
a. Deri infeksiyonu: Aﬂa¤›daki kriterlerden
biri bulunmal›d›r.
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• ‹nfekte doku veya kanda pozitif antijen testi,

b. Yumuﬂak doku infeksiyonu (nekrotizan
fasiit, infeksiyöz gangren, nekrotizan selülit, infeksiyöz miyozit, lenfadenit veya lenfanjit): Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Etkilenen bölgeden al›nan doku veya drenaj kültüründe mikroorganizma üremesi,
2. Etkilenen bölgeden pürülan drenaj,
3. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse veya baﬂka bir infeksiyon bulgusunun saptanmas›,
4. Etkilenen bölgede lokalize a¤r› veya hassasiyet, k›zar›kl›k, ﬂiﬂlik, ›s› art›ﬂ›ndan ikisinin ve
aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kanda veya idrarda pozitif antijen testi,
• Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorda dört
kat art›ﬂ.
c. Dekübitus ülser infeksiyonu: Aﬂa¤›dakiler
sa¤lanmal›d›r.
K›zar›kl›k, hassasiyet veya yara kenarlar›nda
ﬂiﬂlikten ikisi ve aﬂa¤›dakilerden biri;
• ‹¤ne aspirasyonu ile al›nan s›v› veya ülser
kenarlar›ndan al›nan doku biyopsisinde mikroorganizman›n üremesi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi.
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d. Yan›k infeksiyonu: Aﬂa¤›dakilerden biri olmal›d›r.

2. Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi
baﬂlamas›.

1. Eskar›n h›zla ayr›lmas›, eskarda koyu kahverengi, siyah veya morumsu renk de¤iﬂikli¤i veya yara kenarlar›nda ödem gibi yan›k yaras›n›n
görünümünde de¤iﬂiklik olmas› ve yan›k biyopsisinin histolojik incelemesinde komﬂu canl› dokuda mikroorganizma invazyonunun gösterilmesi,

Yenido¤an›n (≤ 30 gün) sünnet infeksiyonu
tan›s› için aﬂa¤›dakilerden biri olmal›d›r.

2. Eskar›n h›zla ayr›lmas›, eskarda koyu kahverengi, siyah veya morumsu renk de¤iﬂikli¤i veya yara kenarlar›nda ödem gibi yan›k yaras›n›n
görünümünde de¤iﬂiklik olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Baﬂka bir infeksiyon oda¤› olmadan kan
kültüründe mikroorganizma üremesi,
• Biyopsi örneklerinde veya lezyondan al›nan kaz›nt› örneklerinde herpes simpleks virüsün izole edilmesi, ›ﬂ›k veya elektron mikroskopide inklüzyonlar›n görülmesi veya elektron
mikroskopi ile viral partiküllerin görülmesi.
3. Yan›k hastas›nda ateﬂ (> 38°C) veya hipotermi, hipotansiyon, oligüri, daha önceden tolere edilebilen düzeyde diyet karbonhidrat› al›m›
ile hiperglisemi, mental konfüzyon belirtilerinin
ikisinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Yan›k biyopsisinin histolojik incelemesinde
komﬂu canl› dokuda mikroorganizma invazyonunun gösterilmesi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Biyopsi örneklerinde veya lezyondan al›nan kaz›nt› örneklerinde herpes simpleks virüsünün izole edilmesi, ›ﬂ›k veya elektron mikroskopide inklüzyonlar›n görülmesi veya elektron
mikroskopi ile viral partiküllerin görülmesi.
e. Yenido¤an›n (≤ 30 gün) omfaliti: Aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Göbekte eritem ve/veya seröz drenaj ve
aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Drenaj veya i¤ne aspirasyonu ile al›nan s›v›da mikroorganizma üremesi,
• Kan kültüründe mikroorganizma üremesi.
2. Göbekte eritem ve pürülan drenaj.
f. Bebekte püstülozis: Aﬂa¤›daki kriterlerden
biri bulunmal›d›r.
1. Bebekte püstüllerin olmas› ve doktorun tan›s›,
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1. Sünnet yerinden pürülan drenaj,
2. Sünnet yerinde eritem, ﬂiﬂlik ve hassasiyetten birinin olmas› ve kültürde patojenin üremesi,
3. Sünnet yerinde eritem, ﬂiﬂlik ve hassasiyetten birinin olmas› ve kültürde deri kontaminantlar›ndan birinin üremesi ve doktorun tan›s›
ya da doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi
baﬂlamas›.
SANTRAL S‹N‹R S‹STEM‹ ‹NFEKS‹YONU
Santral sinir sistemi infeksiyonu intrakranial
infeksiyon, menenjit veya ventrikülit ve menenjit olmadan spinal apseyi içerir.
a. ‹ntrakranial infeksiyon (beyin apsesi, subdural veya epidural infeksiyon, ensefalit) tan›s›
için aﬂa¤›dakilerden biri olmal›d›r.
1. Beyin dokusu veya duradan al›nan kültürde mikroorganizma üremesi,
2. Ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse veya intrakranial infeksiyona ait
bulgular›n saptanmas›,
3. Baﬂka nedenlere ba¤lanamayan baﬂ a¤r›s›,
sersemlik, ateﬂ (> 38°C), fokal nörolojik belirtiler,
bilinç durumunda de¤iﬂiklik veya konfüzyondan
ikisinin bulunmas› ve tan› antemortem konulmuﬂsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• ‹¤ne aspirasyonuyla veya cerrahi s›ras›nda
ya da otopside biyopsi ile al›nan beyin veya apse dokusunun mikroskobik incelemesinde mikroorganizman›n görülmesi,
• Kan veya idrarda pozitif antijen testi,
• Radyolojik olarak infeksiyona ait bulgular›n
olmas›,
• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört kat art›ﬂ.
4. Oniki ayl›k ve daha küçük bebeklerde baﬂka nedenlerle aç›klanamayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi, apne, bradikardi, fokal nörolojik belirtiler, bilinç de¤iﬂikliklerinden ikisinin bulunmas›
ve tan› antemortem konulmuﬂsa doktorun uygun
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antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• ‹¤ne aspirasyonuyla veya cerrahi s›ras›nda
ya da otopside biyopsi ile al›nan beyin veya apse dokusunun mikroskobik incelemesinde mikroorganizman›n görülmesi,
• Kan veya idrarda pozitif antijen testi,
• Radyolojik olarak infeksiyona ait bulgular›n
olmas›,
• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört kat art›ﬂ.
b. Menenjit ve ventrikülit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Beyin omurilik s›v›s› (BOS)’ndan mikroorganizman›n izole edilmesi,
2. Baﬂka nedenlere ba¤lanamayan ateﬂ (> 38°C),
baﬂ a¤r›s›, ense sertli¤i, meningeal belirtiler, kranial sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin
bulunmas› ve tan› antemortem konulmuﬂsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• BOS’ta artm›ﬂ beyaz küre say›s›, protein düzeyinde yükselme ve/veya glikozda düﬂme,
• BOS Gram boyamas›nda mikroorganizman›n görülmesi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• BOS, kan veya idrarda pozitif antijen testi,
• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört kat art›ﬂ.
3. Oniki ayl›k ve küçük bebeklerde baﬂka
nedenlere ba¤lanamayan ateﬂ (> 38°C), hipotermi, apne, bradikardi, ense sertli¤i, meningeal belirtiler, kranial sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin olmas› ve tan› antemortem konulmuﬂsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin
olmas›;
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• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört kat art›ﬂ.
c. Menenjit olmaks›z›n spinal apse (BOS veya komﬂu kemik yap›larda tutulum olmaks›z›n
spinal, epidural veya subdural boﬂlu¤un apsesi)
tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Spinal, epidural veya subdural boﬂluktaki
apsenin kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
2. Ameliyat veya otopsi s›ras›nda ya da histopatolojik incelemede spinal, epidural veya subdural boﬂlukta apse görülmesi,
3. Baﬂka nedenlere ba¤lanamayan ateﬂ (> 38°C),
s›rt a¤r›s›, fokal hassasiyet, radikülit, paraparezi
veya paraplejiden birinin bulunmas› ve tan› antemortem konulmuﬂsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi baﬂlam›ﬂ olmas› ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Spinal apseyi ait radyolojik bulgular›n olmas›.
GÖZ, KULAK, BURUN, BO⁄AZ ve A⁄IZ
‹NFEKS‹YONLARI
Göz infeksiyonlar›, konjunktivit ve di¤er göz
infeksiyonlar› olarak incelenir. Kulak infeksiyonlar›, otitis eksterna, otitis media, otitis interna ve
mastoidit olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Burun, bo¤az ve
a¤›z infeksiyonlar› ise oral kavite, üst solunum
yollar› infeksiyonlar› ve sinüziti kapsar.
a. Konjunktivit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri bulunmal›d›r.
1. Konjunktivadan veya göz kapa¤›, kornea,
moebius bezleri veya lakrimal bezler gibi komﬂu
dokulardan al›nan pürülan eksüda kültüründen
mikroorganizman›n üremesi,
2. Konjunktivada veya göz çevresinde a¤r›
veya k›zar›kl›k ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Eksüdan›n Gram boyamas›nda lökosit ve
mikroorganizman›n görülmesi,
• Pürülan eksüda,

• BOS’ta artm›ﬂ beyaz küre say›s›, protein düzeyinde yükselme ve/veya glikozda düﬂme,

• Eksüda veya konjunktival kaz›nt› materyalinde pozitif antijen testi,

• BOS Gram boyamas›nda mikroorganizman›n görülmesi,

• Konjunktival eksüda veya kaz›nt›da mikroskobik incelemede multinükleer dev hücrelerin
görülmesi,

• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• BOS, kan veya idrarda pozitif antijen testi,
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• Patojene özgü tan›sal tek tip IgM antikor titresi veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda dört kat› art›ﬂ.

1. Dokudan veya oral kaviteden al›nan pürülan materyalin kültüründe mikroorganizman›n
üremesi,

b. Konjunktivit d›ﬂ›nda göz infeksiyonlar›n›n
tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.

2. Muayenede, ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse veya oral kaviteye ait
infeksiyon bulgular›n›n saptanmas›,

1. Ön veya arka kamaradan ya da vitröz s›v›dan mikroorganizman›n izole edilmesi,
2. Baﬂka nedenlere ba¤lanamayan göz a¤r›s›,
görme bozuklu¤u veya hipopiondan ikisi veya
aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Doktor tan›s›,
• Kanda pozitif antijen testi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi.
c. Otitis eksterna tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.

3. Apse, ülserasyon, inflame mukozada kabar›k, beyaz plaklar veya oral mukozada plaklardan
birinin ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Gram boyamada mikroorganizma görülmesi,
• Pozitif potasyum hidroksit boyas›,
• Mukoza kaz›nt›lar›n›n mikroskobik incelemesinde multinükleer dev hücrelerin görülmesi,
• Oral sekresyonlarda pozitif antijen testi,

1. Kulak kanal›ndan gelen pürülan drenajdan
patojen mikroorganizman›n izole edilmesi,

• Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda
dört kat› art›ﬂ,

2. Ateﬂ (> 38°C), kulak kanal›nda a¤r›, k›zar›kl›k veya drenajdan biri ve pürülan drenaj›n Gram
boyamas›nda mikroorganizman›n görülmesi.

• Doktorun tan›s› ve topikal veya oral antifungal tedavi.

d. Otitis media tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Timpanosentez veya ameliyat s›ras›nda orta kulaktan al›nan s›v›n›n kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
2. Ateﬂ (> 38°C), kulak zar›nda a¤r›, inflamasyon, retraksiyon veya mobilitede azalma veya
zar›n arkas›nda s›v›dan ikisinin olmas›.
e. Otitis interna tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Ameliyatta iç kulaktan al›nan s›v›n›n kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
2. Doktor tan›s›.
f. Mastoidit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden
biri olmal›d›r.
1. Mastoidden al›nan pürülan drenaj kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
2. Baﬂka bir nedene ba¤lanamayan ateﬂ (> 38°C),
a¤r›, hassasiyet, eritem, baﬂ a¤r›s› veya paraliziden biri ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Mastoidden al›nan pürülan metaryalin kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kanda pozitif antijen testi.
g. Oral kavite (a¤›z,dil ve diﬂ etleri) infeksiyonu tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
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h. Sinüzit tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Sinüs boﬂlu¤unda al›nan pürülan materyalde mikroorganizman›n üremesi,
2. Ateﬂ (> 38°C), etkilenen sinüs üzerinde a¤r› veya hassasiyet, baﬂ a¤r›s›, pürülan eksüda veya burun t›kan›kl›¤›ndan biri ve aﬂa¤›dakilerden
birinin olmas›;
• Pozitif transilluminasyon,
• ‹nfeksiyona ait radyolojik bulgular›n olmas›.
›. Üst solunum yolu infeksiyonu (farenjit, larenjit, epiglottit) tan›s› için aﬂa¤›daki kriterlerden biri olmal›d›r.
1. Ateﬂ (> 38°C), farenkste eritem, bo¤az a¤r›s›, öksürük, ses k›s›kl›¤›, bo¤azda pürülan eksüdadan ikisi ve aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Etkilenen bölgeye ait kültürde mikroorganizman›n üremesi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kanda veya solunum sekresyonlar›nda pozitif antijen testi,
• Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlarda
dört kat› art›ﬂ,
• Doktor tan›s›.
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2005; 9: 1

Tan› Kriterleri

2. Muayenede, ameliyat s›ras›nda veya histopatolojik incelemede apse görülmesi,
3. Oniki ayl›k ve daha küçük bebeklerde ateﬂ
(> 38°C), hipotermi, apne, bradikardi, burun
ak›nt›s› veya bo¤azda pürülan eksüdadan ikisi
veya aﬂa¤›dakilerden birinin olmas›;
• Etkilenen bölgenin kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kan kültüründe mikroorganizman›n üremesi,
• Kanda veya solunum sekresyonlar›nda pozitif antijen testi,
• Patojene özgü tan›sal tek IgM antikor titresi
veya iki serum örne¤inde IgG tipi antikorlar›nda
dört kat› art›ﬂ,
• Doktorun tan›s›.
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