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36.8 (4.5-143 gün aras›) gün olarak saptand›. En s›k görülen infeksiyonlar s›ras›yla üriner sistem infeksiyonlar›
(ÜS‹) (%42.7), kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› (%37.8) ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› (%9.7) idi. En s›k izole edilen
üç patojen s›ras›yla Klebsiella pneumoniae (%27), Candida spp. (%18) ve Escherichia coli (%11) idi. ‹zole edilen 13 Enterococcus spp.’nin alt› tanesinin vankomisine
dirençli (VRE) oldu¤u belirlendi. K. pneumoniae ve E. coli kökenlerinde yüksek oranda geniﬂlemiﬂ spektrumlu
beta-laktamaz (GSBL) üretimi saptand› (%46 ve %54).
Pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon etkenlerinin bilinmesi infeksiyon kontrolü ve antibiyotik uygulamalar› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal ‹nfeksiyon, Pediatri Servisi, ‹nfeksiyon.

ÖZET
Pediatri servislerindeki ko¤uﬂlarda ve yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalar nozokomiyal infeksiyonlar aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›maktad›r. Ülkemizde pediatri servislerinde görülen nozokomiyal infeksiyon epidemiyolojisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktad›r. Bu nedenle Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Servisinde yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyonlar›n y›ll›k
insidans›, etken mikroorganizmalar›n da¤›l›m› ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. “Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)”›n nozokomiyal infeksiyon tan›mlamas› kullan›larak Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon Sürveyans Sistemi (NosoLINE) veri taban›na girilen nozokomiyal infeksiyonu olan hastalar›n
verileri retrospektif olarak incelendi. 1 Ocak 2004-31
Aral›k 2004 tarihleri aras›nda yatarak tedavi gören çocuklar›n %9.6’s›nda nozokomiyal infeksiyon geliﬂti. Nozokomiyal infeksiyon geliﬂen hastalar›n ortalama yaﬂ›
4.4 (4 ay-13 yaﬂ aras›) ve ortalama yat›ﬂ süresi 36.7 ±

SUMMARY
Nosocomial Infections Detected in Marmara University
Hospital Pediatry Department in 2004
Children in pediatric wards and intensive care units are
at high risk for nosocomial infections. There is not enough data about the epidemiology of nosocomial infections of pediatric patients in Turkish literature. Because of
this we aimed to analyze the annual incidence and the
antibiotic resistance patterns in our pediatric ward. All
hospitalized patients in the pediatric ward were evaluated for nosocomial infections from 1st January 2004
through 31st December 2004. Data was collected by
means of the National Nosocomial Infections Surveillance System (NosoLINE). During the study period of one
year 9.6% of all hospitalized patients developed nosocomial infections. The mean age of the patients was 4.4
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years (range 4 months to 13 years). The mean duration
of hospital stay of those patients was 36.7 ± 36.8 days
(ranged 4.5 to 143 days). Urinary tract infections
(42.7%), bloodstream infections (37.8%) and skin and
soft tissue infections (9.7%) were the most frequently
encountered nosocomial infections. The most commonly isolated three pathogens were Klebsiella pne-

umoniae (27%), Candida spp. (18%) and Escherichia
coli (11%). Among 13 Enterococcus spp. isolates, six of
them were vancomycin resistant (VRE). Among isolated
K. pneumoniae isolates 46% were extended spectrum
beta-lactamase (ESBL) positive, while E. coli isolates
were 54% ESBL positive. Surveillance of emerging nosocomial infections will provide data for prevention and
treatment of nosocomial infections due to resistant pathogens.
Key Words: Nosocomial Infections, Pediatrics, Infection.

G‹R‹ﬁ
Ülkemizde pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon epidemiyolojisi ile ilgili yetersiz
bilgi bulunmaktad›r (1). Her hastanenin kendine
ait epidemiyolojisi bilinmeli ve sürveyans sürekli olarak sürdürülmelidir. Bu, de¤iﬂen epidemiyolojide salg›nlar oldu¤unda erken dönemde
önlemler al›nmas›na, antibiyotik direnç geliﬂiminin engellenmesine ve infeksiyon kontrol önlemlerinin al›nmas›na temel teﬂkil edecektir. Pediatri servislerinde yat›ﬂ sürelerinin uzun olmas›
nedeniyle kronik hastal›¤› olanlar nozokomiyal
infeksiyon aç›s›ndan yüksek risk taﬂ›maktad›r.
Uzun hasta yat›ﬂ süreleri, yap›lan tüm invaziv giriﬂimler, konjenital malformasyonlar ve total parenteral beslenme nozokomiyal infeksiyon riskini art›ran önemli faktörlerdir. En s›k görülen nozokomiyal infeksiyonlar kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›, üriner sistem infeksiyonlar› (ÜS‹) ve alt solunum yolu infeksiyonlar›d›r. Nozokomiyal infeksiyonlar hastanede kal›ﬂ sürelerinin uzamas›n›n
yan› s›ra, morbidite ve mortalite art›ﬂ›na da neden olur. Pediatrik yo¤un bak›m üniteleri
(YBÜ)’nde nozokomiyal infeksiyon riski ise 8-10
kat daha fazlad›r (1-2).
Retrospektif yap›lan bu çal›ﬂmada, hastanemiz pediatri servisinde bir y›l içerisinde yatarak
tedavi gören ve Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon
Sürveyans Sistemi (NosoLINE) standart protokolü ile izlenen hastalarda nozokomiyal infeksiyon
s›kl›¤›, saptanan patojen mikroorganizmalar ve
bunlar›n antimikrobiyal direnç paternlerinin
araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
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MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmaya 1 Ocak 2004-31 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda, Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi Pediatri Servisinde yatarak tedavi gören 1 ay-16 yaﬂ aras› tüm hastalar dahil edildi. Bu
dönemde geliﬂen nozokomiyal infeksiyonlara ait
bilgiler NosoLINE’›n standart protokolü do¤rultusunda topland›. Çal›ﬂmam›zda nozokomiyal
infeksiyonlar için “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)”›n nozokomiyal infeksiyon tan›mlar› kullan›ld› (3). Nozokomiyal infeksiyon, hastan›n servise yat›ﬂ›ndan 48 saat sonra
veya taburcu edildikten sonra ilk 10 gün içerisinde ortaya ç›kan infeksiyon olarak tan›mland›. Veriler bir y›l süresince yatan toplam hasta say›s›
ve hasta yat›ﬂ günü olarak kay›t edildi. Nozokomiyal infeksiyon oran›, 100 hastada ve 1000 yat›ﬂ
gününde geliﬂen nozokomiyal infeksiyon say›s›
olarak hesapland› (4). Nozokomiyal infeksiyon
düﬂünülen tüm yatan hastalardan; kan (kateter
ve perifer kan› örnekleri), idrar, cilt veya yumuﬂak doku infeksiyonu geliﬂtirdi¤i düﬂünülen hastalardan; yara sürüntüsü, ventilatör tedavisi
alanlardan endotrakeal aspirat örnekleri al›nd›.
Kökenlerin tan›mlanmas› ve antimikrobik duyarl›l›k testleri otomatize sistem (Phoenix, Becton
Dickinson, ABD) ile gerçekleﬂtirildi. Kültürlerde
maya üremesi halinde tan›mlama yar›-otomatize
sistem (miniAPI, bioMérieux, Fransa) kullan›larak gerçekleﬂtirildi. Geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi E-test (AB BIODISK,
Solna, ‹sveç) yöntemi ile araﬂt›r›ld›. Bir yar›s›nda
üçüncü kuﬂak sefalosporin , di¤er yar›s›nda ayn›
üçüncü kuﬂak sefalosporinin klavulanik asitle
kombinasyonu bulunan E-test ﬂeritleri (seftazidim/seftazidim + klavulanik asit, sefotaksim/sefotaksim + klavulanik asit) kullan›ld›. %0.85 serum fizyolojik içerisinde McFarland 0.5 standard›
bulan›kl›¤›nda haz›rlanan bakteri süspansiyonu
Mueller-Hinton agar yüzeyine yay›larak, agar yüzeyindeki fazla s›v›n›n emilmesi için 10-15 dakika beklendikten sonra yüzey tamamen kuruyunca E-test ﬂeritleri aplikatör yard›m›yla birbirlerine paralel olarak besiyeri üzerine yerleﬂtirildi.
Normal atmosferde 35°C’de, 16-20 saat inkübe
edildi (5). Seftazidim minimum inhibitör konsantrasyonu (M‹K) de¤erinin seftazidim + klavulanik asit M‹K de¤erine oran› ≥ 8 olan kökenler
ve/veya sefotaksim M‹K de¤erinin sefotaksim +
klavulanik asit M‹K de¤erine oran› ≥ 8 olan kökenler GSBL üretimi aç›s›ndan pozitif kabul edildi. Enterokoklarda otomatize sistem ile elde
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edilen vankomisin direncinin do¤rulanmas› için
vankomisin ve teikoplanin E-test (AB BIODISK,
Solna, ‹sveç) ﬂeritleri üreticinin talimatlar› do¤rultusunda kullan›ld›. Sonuçlar “Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre
de¤erlendirildi.
Hasta bilgilerinin tümü ve kültür sonuçlar›
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, infeksiyon
kontrol hemﬂiresi (‹KH) taraf›ndan günlük olarak
kaydedildi.
BULGULAR
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri
Servisi, 28 yatakl› ve yedi odadan oluﬂan bir servistir (dört tane beﬂer yatakl›, iki tane ikiﬂer yatakl› oda ve bir tane dört yatakl› YBÜ). On alt›
hemﬂire ve 17 doktor çal›ﬂmaktad›r. ‹KH sürekli
olarak nozokomiyal infeksiyonlar için aktif sürveyans yapmaktad›r.
1 Ocak 2004-31 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda
yatarak tedavi gören 1063 çocuk hastan›n 103
(%9.6)’ünde nozokomiyal infeksiyon geliﬂti. Nozokomiyal infeksiyon geliﬂen tüm olgular çal›ﬂmaya dahil edildi. Nozokomiyal infeksiyon geliﬂen hastalar›n ortalama yaﬂ› 4.4 (4 ay-13 yaﬂ aras›) ve ortalama yat›ﬂ süresi 36.7 ± 36.8 (4.5-143
gün aras›) gün olarak saptand›. Pediatri servisine yat›ﬂ› yap›lan tüm hastalar 5451 hasta yat›ﬂ
günü süresince izlendi. Bin yat›ﬂ günündeki infeksiyon oran› 1.9 olarak tespit edildi. En s›k
görülen nozokomiyal infeksiyonlar s›ras›yla
ÜS‹’ler (%42.7), kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›
(%37.8) ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› (%9.7)
idi (Tablo 1). ‹zole edilen mikroorganizmalar ve
bunlar›n oranlar› Tablo 2’de sunulmaktad›r. En
s›k izole edilen üç patojen s›ras›yla Klebsiella pneumoniae (%27), Candida spp. (%18) ve Escherichia coTablo 1. 1 Ocak 2004-31 Aral›k 2004 Tarihleri Aras›nda Marmara Üniversitesi Hastanesi Pediatri
Servisinde Görülen Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar›n
Da¤›l›m›.
Hasta
(n)

%

Üriner sistem infeksiyonu

44

42.7

Kan dolaﬂ›m› infeksiyonu

39

37.8

Yumuﬂak doku infeksiyonu

10

9.7

Di¤er

10

9.7

Toplam

103

100

‹nfeksiyon tipi
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Tablo 2. Nozokomiyal ‹nfeksiyon Etkenlerinin
Da¤›l›m›.
Say›
(n)

%

28

27

GSBL pozitif (%46)

13

12.5

GSBL negatif (%54)

15

14.5

19

18.4

Candida albicans (%79)

15

14.6

Non-albicans Candida (%21)

4

3.8

11

11

GSBL pozitif (%54.5)

6

5.8

GSBL negatif (%45.5)

5

5.2

7

6.8

Metisiline duyarl›
S. epidermidis

2

1.9

Metisiline dirençli
S. epidermidis

5

4.9

Pseudomonas aeruginosa

6

5.8

Acinetobacter baumannii

4

3.9

Staphylococcus aureus

4

3.8

Metisiline duyarl› S. aureus

2

1.9

Metisiline dirençli S. aureus

2

1.9

Di¤er

24

23.3

Toplam

103

100

Etken
Klebsiella pneumoniae

Candida spp.

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

GSBL: Geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz.

li (%11) idi. Hem üriner sistem hem de kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›nda en s›k izole edilen patojen K. pneumoniae idi (%36 ve %25). K. pneumoniae
suﬂlar›n›n %46 (28 suﬂun 13’ü)’s›, E. coli suﬂlar›n›n
da %54 (11 suﬂun 6’s›)’ü GSBL pozitif olarak saptand›. Candida spp. ile infeksiyon geliﬂtiren hastalar›n 15 (%79)’inde C. albicans etken iken, 4
(%21)’ünde albicans olmayan Candida türleri etken
olarak belirlendi. ‹zole edilen 13 Enterococcus
spp.’nin alt› tanesi vankomisine dirençli (VRE)
olarak belirlendi. ‹zole edilen VRE suﬂlar›na ba¤l› infeksiyonlar pediatri servisinde salg›na yol
açt›. Vankomisine dirençli suﬂlar›n hepsi de Enterococcus faecium idi. VRE ile infekte olan alt› hastan›n dördünde VRE’ye ba¤l› kan dolaﬂ›m› infeksiyonu, bir hastada ÜS‹ ve bir hastada da yumuﬂak doku infeksiyonu saptand›. Staphylococcus aureus’a ba¤l› infeksiyon dört hastada saptand›.
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Bunlardan ikisi metisiline dirençli idi. Yedi hastada Staphylococcus epidermidis’e ba¤l› infeksiyon
saptand›. ‹zole edilen S. epidermidis kökenlerinin
de beﬂi metisiline dirençli idi. Tüm Acinetobacter
kökenleri (n= 4) seftazidim, sefepim ve piperasilin-tazobaktama dirençli iken iki suﬂ gentamisin,
amikasin ve siprofloksasine duyarl›, üç suﬂ da
karbapenemlere duyarl› bulundu. Pseudomonas
aeruginosa (n= 6) için test edilen antibiyotikler
içerisinde duyarl›l›k en yüksek oranda s›ras›yla
seftazidim (%100) ve sefepim (%83) için belirlendi. Piperasilin-tazobaktam, amikasin, imipenem,
siprofloksasin ve gentamisin duyarl›l›klar› da s›ras›yla %66, %66, %50, %50 ve %33 idi.
TARTIﬁMA
Nozokomiyal (hastane kökenli) infeksiyonlar,
çocuklar›n hastanede kal›ﬂ sürelerini uzatman›n
yan› s›ra mortalite riskini de ciddi oranda art›rabilmektedir. Bu infeksiyonlar hastalar›n kendi
floralar›ndan, di¤er hastalardan, hastane personelinden ve hastane ortam›ndan kaynaklanabilir
(1). Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri
Servisinde 2004 y›l› içinde yatan hastalar›n
%9.6’s›nda nozokomiyal infeksiyon geliﬂti¤i ve
1000 hasta yat›ﬂ günündeki nozokomiyal infeksiyon oran›n›n 1.9 oldu¤u çal›ﬂmam›zda tespit
edilmiﬂtir.
Ülkemizde pek çok hastanede pediatri servisinde ko¤uﬂ sistemi mevcut olup yeterli say›da
izolasyon odas› bulunmamaktad›r (1). Hastanemizde de çocuk servisinde ko¤uﬂ sistemi uygulanmaktad›r ve infeksiyon kontrol yöntemlerinin
uygulanmas› için gerekli alt yap› yetersizdir.
Amerikan Ulusal Hastane ‹nfeksiyonlar› Sürveyans Sistemi verilerine göre, pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon oran› %1.3 ile di¤er servislere göre (%3.3) düﬂük bulunmuﬂtur (6).
Toronto’da yap›lan bir çal›ﬂmada, iki yaﬂ alt›ndaki çocuklarda nozokomiyal infeksiyon riski %11.5
iken, iki-dört yaﬂ aras›nda %3.6 ve beﬂ yaﬂ üzerindeki çocuklarda %2.6 olarak bulunmuﬂtur (7).
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Pediatri Servisinde nozokomiyal infeksiyon oran›n›n yüksek
bulunmas›n›n baﬂl›ca nedenleri aras›nda ortalama yat›ﬂ sürelerinin hastalar›n altta yatan kronik
hastal›klar›na ba¤l› olarak çok uzun olmas›, nozokomiyal infeksiyon oran› hesaplan›rken YBÜ’deki hastalarda görülen infeksiyonlar›n da dahil
edilmiﬂ olmas› ve serviste mevcut olan ko¤uﬂ
sistemi nedeniyle optimal izolasyon ve hijyen
ﬂartlar›n›n sa¤lanamamas› say›labilir.
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Hastanede yat›ﬂ süresinde uzama, nozokomiyal infeksiyon riskini art›rmaktad›r. Servisimizde
de nozokomiyal infeksiyon geliﬂmiﬂ olan hastalar›n ortalama yat›ﬂ süresi 36.7 ± 36.8 (4.5-143
gün aras›nda) gün idi. Ford-Jones ve arkadaﬂlar›
pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon
geliﬂme süresini 15.3 gün olarak saptarken, kan
dolaﬂ›m› infeksiyonlar›nda bu süreyi 29.4 gün
olarak saptam›ﬂlard›r (7). Nozokomiyal infeksiyon geliﬂmesinde en önemli risk faktörleri; altta
yatan hastal›¤›n ciddiyeti, kona¤›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bozulmas›, endojen floran›n özellikle
antibiyotik kullan›m›na ba¤l› olarak de¤iﬂmesi
ve invaziv giriﬂimlerdir. Yenido¤an yaﬂ grubu haricindeki çocuklarda nozokomiyal infeksiyon riski maligniteli hastalar ve pediatrik YBÜ’lerde
yüksek bulunmuﬂtur (8). Bizim çal›ﬂmam›zda risk
faktörleri ve altta yatan hastal›klara göre yat›ﬂ süreleri incelenmemiﬂtir.
Eriﬂkin ve pediatrik yaﬂ grubu nozokomiyal
infeksiyon tipleri aras›nda da farkl›l›klar mevcuttur. Eriﬂkin servislerde ÜS‹’lere daha s›k rastlan›rken, pediatri servislerinde kan dolaﬂ›m›, gastrointestinal ve solunum sistemi infeksiyonlar›na
daha s›k rastlanmaktad›r (1). Bizim çal›ﬂmam›zda
da en s›k rastlanan nozokomiyal infeksiyonlar s›ras›yla ÜS‹’ler (%42.7), kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› (%37.8) ve yumuﬂak doku infeksiyonlar› (%9.7)
idi. Di¤er pediatri servislerinden farkl› olarak bizim ünitemizde ÜS‹’lerin daha s›k olmas›n›n nedenlerinden biri, yatan hastalar›n altta yatan hastal›klar›n ciddiyetine ba¤l› olarak daha yak›n takip gerektirmiﬂ olmalar› ve bu amaçla s›k yap›lan
üriner sistem kateterizasyonlar›d›r. Ünitemizde
ayr› bir pediatri yo¤un bak›m servisi bulunmamakta, genel durumunda bozulma olan hastalara
yak›n takip amac›yla pediatri servisi içinde ayr›
bir odada yo¤un bak›m deste¤i verilmektedir.
Genel durumu düzelen hastalar daha sonra servis odalar›na al›nmaktad›r. Bu iki ünite aras›nda
çok s›k hasta transferi olmakta ve hastalar›n
YBÜ’de kalma süreleri çok k›sa olabilmektedir.
Nozokomiyal ÜS‹’lerde en s›k izole edilen
ajan E. coli iken, son y›llarda kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›nda
koagülaz-negatif
stafilokoklar
(KNS)’›n en s›k etken oldu¤u bildirilmektedir
(9,10). Bizim ünitemizde ise hem üriner sistem
hem de kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›nda en s›k
izole edilen etken K. pneumoniae idi (%36 ve %25).
Benzer ﬂekilde, ülkemizde farkl› merkezlerden
de en s›k nozokomiyal infeksiyon etkeninin K.
pneumoniae oldu¤u bildirilmiﬂtir (11,12). Marmara
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 2
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Üniversitesi T›p Fakültesi, Çocuk ‹nfeksiyon Hastal›klar› Bilim Dal› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada servisimizde çal›ﬂan 112 doktor, hemﬂire ve
personelin el y›kama suyu kültürünün 33
(%29.4)’ünde K. pneumoniae üremiﬂtir (13). Ülkemizde Klebsiella kolonizasyonunun ve infeksiyonlar›n›n ilk s›ray› almas›n›n nedenleri aras›nda geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin uygunsuz kullan›m› ve infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmamas› bulunmaktad›r.
Nozokomiyal gram-negatif infeksiyonlar çoklu ilaç direnci gösteren kökenlere ba¤l› olarak
geliﬂir. Zaman içerisinde aminoglikozid direncinin geliﬂmesinin ard›ndan, sefalosporinlerin yo¤un kullan›m› ile birlikte h›zl› bir ﬂekilde bu grup
antibiyotiklere karﬂ› da direnç ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bir y›ll›k süre zarf›nda Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesi Pediatri Servisinde nozokomiyal infeksiyonlara sebep olan K. pneumoniae suﬂlar›n›n
%46 (28 suﬂun 13’ü)’s›, E. coli suﬂlar›n›n da %54 (11
suﬂun 6’s›)’ü GSBL pozitif olarak saptanm›ﬂt›r.
Celal Bayar Üniversitesinde K. pneumoniae kökenlerinin %41.7’si, E. coli kökenlerinin %13.4’ü GSBL
pozitif saptan›rken, ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesinde 51 K. pueumoniae kökeninin 24
(%47)’ünde, 38 E. coli kökeninin 6 (%15.8)’s›nda
GSBL pozitifli¤i bildirilmiﬂtir (14,15). Paterson ve
arkadaﬂlar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i ve Türkiye’nin de
dahil oldu¤u nozokomiyal K. pueumoniae bakteremileri ile ilgili uluslararas› bir çal›ﬂmada nozokomiyal bakteremi etkenlerinin %30.8 (253 suﬂun
78’i)’i GSBL pozitif saptan›rken, çal›ﬂma dahilinde Türkiye’de bu oran›n %78 (9 suﬂun 7’si) oldu¤u da dikkat çekicidir (16).
Kateterizasyona ba¤l› infeksiyon etkenlerinin
baﬂ›nda KNS’ler olmakla birlikte, di¤er etkenler
de gram-negatif basiller ve Candida spp.’dir (1).
Ünitemizde en s›k izole edilen üç patojen s›ras›yla K. pneumoniae (%27), Candida spp. (%18) ve E.
coli (%11) olarak saptanm›ﬂt›r. Bakteriyel etkenlerin yan› s›ra Candida spp.’ye ba¤l› infeksiyonlar›n
bu kadar s›k olmas›n›n sebeplerinden biri, pediatri servisinde yatan hastalar›n büyük bir k›sm›n› hematolojik veya onkolojik problemleri olan
hastalar ile uzun süreli yat›ﬂ› gerektiren kronik
hastal›¤› olan hastalar›n oluﬂturmas›d›r. Hastanemiz ‹stanbul Anadolu yakas›nda hizmet veren
tek üniversite hastanesi oldu¤u için yat›ﬂ› yap›lan hastalar, genellikle ikinci basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan sevk edilen ve bir k›sm›, öncesinde hastane yat›ﬂ› olan hastalardan oluﬂmaktad›r.
Ayr›ca, kona¤›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bozulmas›
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2006; 10: 2
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ve endojen ba¤›rsak floras›n›n özellikle uzun süreli antibiyotik kullan›m›na ba¤l› olarak de¤iﬂmesi de invaziv giriﬂimlere ba¤l› olarak ünitemizde fungal ajanlar›n daha s›k görülmesini aç›klayan di¤er nedenlerdendir.
VRE’lerin 1986 y›l›nda ilk kez izole edilmesinden sonra, y›llar içerisinde 1989-1993 y›llar› aras›nda VRE suﬂlar›n›n oran› %0.3’ten %7.9’a,
YBÜ’lerde ise %0.4’ten %13.6’ya yükselmiﬂtir
(17). Artan VRE oranlar› ile birlikte YBÜ’ler ve
uzam›ﬂ hastane yat›ﬂlar›nda mortalite oran› da
art›ﬂ göstermiﬂtir (18). Bir çal›ﬂmada, vankomisine duyarl› enterokoklarda mortalite %41 iken, dirençli suﬂlarda mortalitenin %71’e kadar yükseldi¤i gösterilmiﬂtir (19). Pediatri servisinde izole
edilen 13 Enterococcus suﬂunun alt› tanesi VRE
olarak belirlenmiﬂtir. VRE ile infekte alt› hastan›n dördünde VRE’ye ba¤l› kan dolaﬂ›m› infeksiyonu, bir hastada ÜS‹ ve bir hastada da yumuﬂak
doku infeksiyonu saptanm›ﬂt›r.
P. aeruginosa nozokomiyal infeksiyonlar içerisinde s›k görülen ve çabuk direnç geliﬂebilmesi
aç›s›ndan önem taﬂ›yan bir bakteridir. Günümüzde çoklu ilaç direnci gösteren P. aeruginosa
kökenlerine de s›k rastlanmaktad›r (20). Direnç
oran› art›ﬂ göstermekle birlikte, farkl› ortamlarda
bu direnç oran› da de¤iﬂkenlik göstermektedir.
Bu aç›dan P. aeruginosa sürveyans› ampirik tedavi
rejimlerinin belirlenebilmesi için önem kazanmaktad›r. Hastanemizde de P. aeruginosa (n= 6)
için en etkili antibiyotikler s›ras›yla seftazidim
(%100) ve sefepim (%83) olarak belirlenmiﬂtir. Piperasilin-tazobaktam, amikasin, imipenem, siprofloksasin ve gentamisin duyarl›l›klar› da s›ras›yla %66, %66, %50, %50 ve %33 idi. Hastanemizde gerek nötropenik ateﬂ, gerekse di¤er ampirik
tedavilerde ilk seçenek antipsödomonal ajan
olarak seftazidim yerine sefepim kullan›lmaktad›r. ‹zole edilen suﬂlardaki sefepim direncinin
seftazidim direncinden daha yüksek olmas› buna ba¤lanabilir.
Nozokomiyal infeksiyonlar›n sürveyans›, infeksiyon s›kl›¤›n› belirlemek ve infeksiyonlar›n
tedavisinde ve önlenmesinde gerekli olan temel
verileri sa¤lamas› aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin k›s›tl› kullan›m› ve baz› antibakteriyellerin de dönüﬂümlü
kullan›m› direnç geliﬂimindeki ivmeyi azaltacakt›r. Bununla birlikte hastane infeksiyon kontrol
önlemlerinin al›nmas›, e¤itim ve izolasyon yöntemlerinin de art›r›lmas›yla nozokomiyal infeksiyon s›kl›¤› azalacakt›r.
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