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infeksiyon geliﬂimini azaltt›¤› [p< 0.05, rölatif risk (RR)=
0.41, %95 güven aral›¤› (GA)= 0.30-0.57] belirlendi. Altta yatan hastal›k varl›¤› (p< 0.05, RR= 2.63, %95 GA=
1.84-3.75), yat›ﬂ süresinin yedi günden uzun olmas›
(p< 0.001, RR= 3.70, %95 GA= 1.97-6.95), mekanik
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ventilasyon uygulanmas› (p< 0.001, RR= 2.55, %95
GA= 1.81-3.58), mekanik ventilasyonun yedi günden
uzun uygulanmas› (p= 0.001, RR= 3.28, %95 GA= 1.676.42) ve parenteral beslenme varl›¤› (p< 0.001, RR=
2.66, %95 GA= 1.41-5.02) nozokomiyal infeksiyon geli-

ÖZET

ﬂimi için risk faktörü olarak saptand›. YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyonla iliﬂkili olas› risk faktörleri için çok de¤iﬂ-

Nozokomiyal infeksiyonlar yo¤un bak›m üniteleri

kenli lojistik regresyon analizi yap›ld›¤›nda mekanik

(YBÜ)’nde en s›k görülen komplikasyonlardand›r. Bu ça-

ventilasyon süresi (p< 0.001, OR= 1.22, %95 GA= 1.08-

l›ﬂmada, 1 Aral›k 2003-1 ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda

1.38) infeksiyon geliﬂimi için tek ba¤›ms›z risk faktörü

SB Ankara D›ﬂkap› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Re-

olarak bulundu.

animasyon YBÜ’de yatan hastalar infeksiyon geliﬂimi ve
infeksiyon geliﬂimine etki eden risk faktörleri yönünden
prospektif olarak izlendi. YBÜ’ye yatan toplam 61 hasta-

Anahtar Kelimeler: Yo¤un Bak›m, ‹nfeksiyon, Risk Faktörleri.

n›n 31’inde, 940 hasta gününde 77 infeksiyon epizodu
saptand›. YBÜ’de geliﬂen infeksiyon h›z› 81.9/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu infeksiyonlar›n %66.2’sinin
pnömoni, %28.6’s›n›n üriner sistem infeksiyonu (ÜS‹) ve

SUMMARY
Intensive Care Unit Acquired Infections and Risk Factors
for Infections in Our Reanimation Intensive Care Unit

%5.2’sinin primer bakteremi oldu¤u saptand›. YBÜ’de
edinilen alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› hesapland›¤›nda;
ventilatör iliﬂkili pnömoni (V‹P) oran› 61.4/1000 ventilatör
günü, üriner kateter iliﬂkili ÜS‹ oran› 23.7/1000 üriner kateter günü ve santral venöz kateter (SVK) iliﬂkili bakteremi oran› 8.69/1000 SVK günü olarak bulundu. Yap›lan
tek de¤iﬂkenli analiz sonucunda, YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için olas› risk faktörü olarak incelenen parametrelerden yat›ﬂta infeksiyon varl›¤›n›n nozokomiyal

In univariate analysis; it is determined that infection on
admission, one of the probable risk factor investigated
for intensive care unit (ICU) acquired infections, has
decreased nosocomial infection acquisation [p<
0.005, relative risk (RR)= 0.41, 95% confidence interval
(CI)= 0.30-0.57]. Underlying disease [p< 0.05, RR=
2.63, 95% CI= 1.84-3.75], length of ICU stay over seven
days [p< 0.001, RR= 3.70, 95% CI= 1.97-6.95], mechanical ventilation [p< 0.001, RR= 2.55, 95% CI= 1.81-3.58],
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duration of mechanical ventilation over seven days [p=
0.001, RR= 3.28, 95% CI= 1.67-6.42] and parenteral
nutrition [p< 0.001, RR= 2.66, 95% CI= 1.41-5.02] were
found to be significant risk factors for nosocomial infections. In multivariate logistic regression analysis; duration of mechanical ventilation was determined as the
only independent risk factor for ICU acquired infections
[p< 0.001, Odds Ratio (OR)= 1.22, 95% CI= 1.08-1.38].
Key Words: Intensive Care, Infection, Risk Factors.

G‹R‹ﬁ
Nozokomiyal infeksiyonlar genel olarak hastanede yatan hastalar›n %5-10’unda meydana
gelmekte ve tüm nozokomiyal infeksiyonlar›n
yaklaﬂ›k %25’i yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde
geliﬂmektedir (1).
YBÜ infeksiyonlar›n›n geliﬂmesinde birçok
risk faktörü söz konusudur. Bu faktörler esas olarak ya artm›ﬂ kolonizasyon riskiyle ya da azalm›ﬂ
konak defans›yla iliﬂkilidir. Hastan›n yaﬂ›, altta
yatan hastal›¤›, birden çok hastal›k varl›¤›, hastan›n immün yan›t› ve hastada geliﬂen komplikasyonlar infeksiyon geliﬂmesinde ve prognozda
önemli faktörlerdir (2).
Uygulanan tedavi ve invaziv giriﬂimler de
hastalar› infeksiyona duyarl› hale getirmektedir.
‹nvaziv giriﬂimler; intravenöz (IV) ve intraarteryel
kateter uygulamalar›, trakeal entübasyon, nazogastrik (NG) sonda uygulamas›, üriner kateterizasyon ve çeﬂitli cerrahi giriﬂimlerdir (2-5). ‹nfeksiyon için risk faktörü olarak tan›mlanan medikal
tedaviler aras›nda; sedatifler, kas gevﬂetici ve
paralitik ajanlar, antiasitler ve H2 reseptör blokerleri, kortikosteroidler ve sitostatik ajanlar ile
sindirim sisteminin selektif dekontaminasyonu
say›labilir (4,6). YBÜ’de kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u
da pek çok çal›ﬂmada risk faktörü olarak rapor
edilmiﬂtir (3,7,8).
Bu çal›ﬂmada hastanemiz anesteziyoloji ve
reanimasyon YBÜ’de on dört ay boyunca yatan
hastalar infeksiyon yönünden prospektif olarak
izlenmiﬂ; bu ünitede edinilmiﬂ infeksiyonlar,
alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ve infeksiyon geliﬂimi için risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
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MATERYAL ve METOD
Bu çal›ﬂma, 1 Aral›k 2003-1 ﬁubat 2005 tarihleri aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara D›ﬂkap› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Ünitesinde dört yatakl› YBÜ’de yap›ld›.
Reanimasyon YBÜ’ye yat›ﬂ› yap›lan her hasta çal›ﬂma kapsam›na al›nd›. Hastalar yat›ﬂlar›n›n ilk günü fizik muayene ve laboratuvar bulgular› ile de¤erlendirilerek primer infeksiyonlar›n›n olup olmad›¤›, yat›ﬂ tan›s› ve baﬂlanan tedaviler kaydedildi. Günlük vizitlerde ateﬂ, o güne ait fizik muayene ve laboratuvar bulgular›
de¤erlendirilerek, uygulanan tedavi ve invaziv
giriﬂimler kaydedildi. Eksitus olan veya
YBÜ’den taburcu edilen hastalar YBÜ’de yat›ﬂlar› süresince, YBÜ’den servislere nakli yap›lan
hastalar ise nakil sonras› beﬂ gün süreyle izlendi. Bu hastalarda aﬂa¤›daki parametreler de¤erlendirildi:
‹nfeksiyonun varl›¤› ve yoklu¤u ile infeksiyon
bölgesi kaydedildi. Tespit edilen infeksiyonlar
toplum kökenli, primer nozokomiyal ve YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon olarak s›n›fland›r›ld›. Nozokomiyal infeksiyonlar›n tan›mlanmas›nda “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”
taraf›ndan belirlenen hastane infeksiyonlar› tan›
kriterleri kullan›ld› (9-10).
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon oranlar› ve alet
iliﬂkili infeksiyon oranlar› 1000 hasta gününe ve
1000 alet gününe göre hesapland›.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aç›s›ndan risk
faktörleri hastan›n yat›ﬂ›nda ve yat›ﬂ› süresince,
haz›rlanan formlara kaydedildi. ‹ntrensek risk
faktörleri; yaﬂ, cinsiyet, yat›ﬂ tan›s›, altta yatan
hastal›k [diabetes mellitus (DM), konjestif kalp
yetmezli¤i (KKY), kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› (KOAH), malignite, travma, cerrahi giriﬂim], Glaskow koma skalas› ve YBÜ’ye kabulde
infeksiyonun varl›¤› olarak belirlendi. Ekstrensek risk faktörleri ise; intravasküler kateter varl›¤› ve süresi, üriner kateter varl›¤› ve süresi, NG
sonda varl›¤› ve süresi, parenteral beslenme
varl›¤› ve süresi, mekanik ventilasyon (MV) varl›¤› ve süresi, H2 reseptör blokeri kullan›m›, steroid kullan›m›, önceden antibiyotik kullan›m› ve
kal›ﬂ süresi olarak al›nd›.

237

Piﬂkin N, Tütüncü E, Aydemir H,
Yalç› A, Gürbüz Y, Türky›lmaz R.

Reanimasyon Yo¤un Bak›m Ünitemizde Görülen
Nozokomiyal ‹nfeksiyonlar ve ‹nfeksiyon Risk Faktörleri

‹statistiksel de¤erlendirme SPSS 11.0 paket
program›nda yap›ld›. Risk faktörlerinin araﬂt›r›lmas›nda, iki nitelikli de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂki kikare testi ile incelendi. Tek de¤iﬂkenli analizde
anlaml› bulunanlar çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizine al›nd›. Ba¤›ms›z risk faktörleri için,
geriye dönük eleme yöntemiyle çok de¤iﬂkenli
lojistik regresyon analizi uyguland›. Tek de¤iﬂkenli analizlerde rölatif risk (RR), çok de¤iﬂkenli
analizlerde odds oran› (OR) %95 güven aral›¤›
(GA) verilerek hesapland›. Say›sal de¤iﬂkenlerin
normal da¤›l›ma uygunluklar› Shapiro-Wilk testi
ile incelendi. Veriler normal da¤›l›m göstermedi¤i için iki grubun karﬂ›laﬂt›rmas›nda Mann-Whitney U testi kullan›ld›. Bütün testlerde en küçük
anlaml›l›k s›n›r› 0.05 (p< 0.05) olarak al›nd›.
BULGULAR
Çal›ﬂma kapsam›na al›nan 61 hastan›n 31
(%50.8)’i erkek, 30 (%49.2)’u kad›nd›. Hastalar›n
yaﬂlar› 15-91 y›l aras›nda de¤iﬂmekteydi ve ortalama yaﬂ 53.69 ± 22.10 olarak bulundu. Hastalar›n yat›ﬂ nedenlerine göre da¤›l›mlar› Tablo 1’de,
infeksiyon durumlar›na göre da¤›l›mlar› ise Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 1. Hastalar›n Yat›ﬂ Nedenlerine Göre Da¤›l›m›.
Yat›ﬂ nedeni

Say›

%

KOAH + KKY

19

31.1

Cerrahi + travma

17

27.9

‹ntoksikasyon

10

16.4

Nörolojik hastal›k

7

11.5

Di¤er

8

13.1

Toplam

61

100

KOAH: Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›,
KKY: Konjestif kalp yetmezli¤i.

Tablo 2. Yo¤un Bak›m Ünitesindeki Hastalar›n
‹nfeksiyon Durumlar›na Göre Da¤›l›m›.

Toplam 940 hasta gününde, YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon geliﬂen 31 hastada 77 infeksiyon epizodu saptand›. ‹nfeksiyon oran› 81.9/1000 hasta
günü olarak bulundu. YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonlar›n yerlerine göre da¤›l›mlar› Tablo 3’te görülmektedir.
Ventilatöre ba¤lanan 51 hastan›n (830 ventilatör günü) 29’unda 51 pnömoni epizodu saptand› ve tümü ventilatör iliﬂkili pnömoni (V‹P) olarak de¤erlendirildi (V‹P oran›= 61.4/1000 ventilasyon günü). MV uygulanmayan 10 olguda pnömoni geliﬂmedi.
Hastalar›n tamam›na üretral sonda tak›ld›;
930 üriner kateter gününde, 15 hastada 22 üriner
kateter iliﬂkili üriner sistem infeksiyonu (ÜS‹)
saptand› (ÜS‹ oran› 23.7/1000 üriner kateter günü). Dört yüz altm›ﬂ santral venöz kateter (SVK)
gününde, toplam üç hastada, dört SVK iliﬂkili
primer bakteremi saptand› (SVK iliﬂkili bakteremi oran› 8.7/1000 SVK günü).
Tek de¤iﬂkenli analiz sonras›nda YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi araﬂt›r›lan hastayla ilgili olas› risk faktörlerinden; altta yatan hastal›k varl›¤› ve yat›ﬂ süresi infeksiyon geliﬂimi
için risk faktörü olarak saptand›. Yat›ﬂta infeksiyon varl›¤›n›n ise nozokomiyal infeksiyon geliﬂimini azaltt›¤› belirlendi. YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi araﬂt›r›lan invaziv giriﬂim ve tedavilerden; MV ve parenteral beslenme uygulanmas› infeksiyon geliﬂimi için risk faktörü olarak
saptand›. Tüm hastalara periferik venöz kateter
ve üriner kateter uyguland›¤› için periferik venöz kateter ve üriner kateterin risk faktörü olup
olmad›¤› istatistiksel olarak de¤erlendirilemedi
(Tablo 4). YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkisi
araﬂt›r›lan sürekli de¤iﬂkenler Tablo 5’te verilmiﬂtir.

Tablo 3. Yo¤un Bak›m Ünitesinde Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonlar›n Yerlerine Göre Da¤›l›m›.

‹nfeksiyon durumlar›

Say›

%

‹nfeksiyon geliﬂmeyen

22

36.1

‹nfeksiyon

Toplum kökenli

2

3.3

Primer nozokomiyal

6

YBÜ’de edinilmiﬂ
Toplam
YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi.
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Say›

%

Pnömoni

51

66.2

9.8

ÜS‹

22

28.6

31

50.8

Primer bakteremi

4

5.2

61

100

Toplam

77

100

ÜS‹: Üriner sistem infeksiyonu.
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Tablo 4. Yo¤un Bak›m Ünitesinde Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonla ‹liﬂkili Risk Faktörleri.
Yo¤un bak›m ünitesinde
edinilmiﬂ infeksiyon
Risk faktörleri

Say›

%

≤ 60 (n= 32)

14

43.8

> 60 (n= 29)

17

58.6

Kad›n (n= 30)

13

43.3

Erkek (n= 31)

18

58.1

Altta yatan hastal›k* (n= 50)

31

62

Yat›ﬂta infeksiyon varl›¤›* (n= 8)

0

0

≤ 10 (n= 41)

22

53.7

> 10 (n= 20)

9

45

≤ 7 gün (n= 26)

4

15.4

> 7 gün (n= 35)

27

77.1

Nazogastrik sonda* (n= 34)

17

Santral venöz kateter* (n= 23)
Mekanik ventilasyon* (n= 51)

p

RR

%95 GA

< 0.05

2.63

1.84-3.75

< 0.05

0.41

0.30-0.57

< 0.001

3.70

1.97-6.95

50.0

> 0.05

-

-

15

65.2

> 0.05

31

60.8

< 0.001

2.55

1.81-3.58

≤ 7 gün (n= 16)

4

25

= 0.001

3.28

1.67-6.42

> 7 gün (n= 35)

27

77.1

Total parenteral beslenme*(n= 35)

22

62.9

< 0.001

2.66

1.41-5.02

H2 reseptör blokeri* (n= 54)

28

51.9

> 0.05

-

-

Steroid kullan›m›* (n= 17)

12

70.6

> 0.05

-

-

Antibiyotik kullan›m›*(n= 34)

20

58.8

> 0.05

-

-

Hasta ile ilgili risk faktörleri
Yaﬂ
> 0.05

Cinsiyet
> 0.05

Glaskow koma skalas›
> 0.05

Yat›ﬂ süresi

‹nvaziv giriﬂim ve tedavilerle
iliﬂkili risk faktörleri

Mekanik ventilasyon süresi

RR: Rölatif risk, GA: Güven aral›¤›.
*‹ncelenen parametrenin olmad›¤› hasta grubundaki infeksiyon oran›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkili ba¤›ms›z risk faktörlerini saptamak için geriye dönük
eleme yöntemiyle çok de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizi yap›ld›. MV süresinin tek ba¤›ms›z
risk faktörü oldu¤u bulundu (p< 0.001, OR= 1.22,
%95 GA= 1.08-1.38). MV süresinin bir gün uzama-
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s›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini 1.22 kat
artt›rd›¤› saptand›. YBÜ’de yatan 61 hastan›n 39
(%63.9)’u öldü.
TARTIﬁMA
YBÜ infeksiyonlar›n›n tan›mlanmas› gerek
epidemiyolojik özelliklerin belirlenmesi, ge239
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Tablo 5. Yo¤un Bak›m Ünitesinde Edinilmiﬂ ‹nfeksiyonla ‹liﬂkisi ‹ncelenen Sürekli De¤iﬂkenler.

Risk faktörü de¤iﬂken
Yaﬂ

YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon
Var
Yok

p

57.7 ± 21.2

49.6 ± 22.6

> 0.05

6.8 ± 4.5

8.9 ± 3.9

> 0.05

Yat›ﬂ süresi

23.6 ± 18.2

6.9 ± 5.7

< 0.001

SVK süresi

12.9 ± 19.1

2.0 ± 4.0

< 0.05

Üriner kateter süresi

18.6 ± 28.6

8.6 ± 9.5

< 0.001

NG sonda kullan›m süresi

11.8 ± 15.8

4.5 ± 7.5

> 0.05

Parenteral beslenme süresi

17.5 ± 18.7

2.0 ± 4.9

< 0.001

MV süresi

23.8 ± 17.0

5.2 ± 7.3

< 0.001

Glaskow koma skalas›

YBÜ: Yo¤un bak›m ünitesi, SVK: Santral venöz kateter, NG: Nazogastrik. MV: Mekanik ventilasyon.

rekse tedavi yaklaﬂ›m› aç›s›ndan oldukça
önemlidir (1). On yedi Avrupa ülkesindeki 1417
YBÜ’yü içeren “European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC)” çal›ﬂmas›nda
10.038 hastan›n %13.7’sinde toplum kökenli,
%9.7’sinde primer nozokomiyal ve %20.6’s›nda
ise YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon oldu¤u saptanm›ﬂt›r (8). Brezilya’da yap›lan çok-merkezli bir
nokta prevalans çal›ﬂmas›nda da %20.8 toplum
kökenli, %33.3 primer nozokomiyal ve %30.6
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon saptanm›ﬂt›r (11).
Literatürle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çal›ﬂmam›zdaki
toplum kökenli ve primer nozokomiyal infeksiyon oranlar›n›n düﬂüklü¤ü, hastanemiz reanimasyon YBÜ’de çal›ﬂmam›z döneminde kabul
edilen hastalar›n büyük ço¤unlu¤unu, acil cerrahi veya travma geçiren ve KOAH’› olup akut
solunum yetmezli¤i nedeniyle MV deste¤i gerektiren hastalar›n oluﬂturmas›na ba¤lanabilir.
YBÜ’de edinilmiﬂ en yayg›n infeksiyonlar;
pnömoni, ÜS‹, bakteremi ve cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’d›r (1). Bizim çal›ﬂmam›zda da infeksiyonlar›n da¤›l›m› literatürle uyumlu bulunmuﬂtur (5,8,12,13).
Çeﬂitli çal›ﬂmalarda genel infeksiyon oranlar›
11.6-90/1000 hasta günü gibi de¤iﬂik oranlarda
bildirilmiﬂtir (14-16). Alet iliﬂkili infeksiyon oranlar› ile ilgili literatür incelendi¤inde ise; V‹P
oranlar› 5.6-50.9/1000 ventilatör günü, üriner kateter iliﬂkili ÜS‹ oranlar› 1.8-36.5/1000 üriner ka-
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teter günü, SVK iliﬂkili bakteremi oranlar› 2.835.3/1000 SVK günü olarak bildirilmiﬂtir (17-22).
Literatür verileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, çal›ﬂmam›zdaki yüksek infeksiyon oranlar› YBÜ’deki
hasta profiline, invaziv giriﬂimlerin s›k ve uzun
süreli kullan›lmas›na ve kal›ﬂ sürelerinin uzunlu¤una ba¤l› olabilir.
YBÜ’ye kabul edilen hastalar gerek altta yatan ciddi hastal›klar›n›n olmas› gibi intrensek
faktörler, gerekse yap›lan invaziv giriﬂim gibi
ekstrensek faktörler nedeniyle yüksek infeksiyon riski taﬂ›rlar (1). Çeﬂitli çal›ﬂmalarda de¤iﬂik
faktörler risk faktörü olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Yaﬂ ve cinsiyet pek çok çal›ﬂmada çal›ﬂmam›zdakine benzer ﬂekilde risk faktörü olarak tan›mlanmam›ﬂt›r (3,8,20,23).
Yat›ﬂta infeksiyon varl›¤›n›n risk faktörü olup
olmad›¤› çeﬂitli çal›ﬂmalarda incelenmiﬂ ve farkl› sonuçlar elde edilmiﬂtir. Fernandez-Crehuet
ve arkadaﬂlar› çal›ﬂmalar›nda, infeksiyon nedeniyle YBÜ’ye yatan hastalarda YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon riskini daha fazla bulmuﬂlard›r (24).
Legras ve arkadaﬂlar›n›n Fransa’da yapt›klar› çal›ﬂmada ise baﬂvuruda infeksiyon varl›¤›n›n
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için koruyucu oldu¤u ve infeksiyon riskini azaltt›¤› bulunmuﬂtur
(OR= 0.49, %95 GA= 0.319-0.778) (3). Benzer ﬂekilde Y›lmaz ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da
yat›ﬂta infeksiyonu olanlarda YBÜ’de edinilmiﬂ
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infeksiyon RR’si 2.27 kat daha az bulunmuﬂtur
(20). Bizim çal›ﬂmam›zda da yat›ﬂta infeksiyon
varl›¤›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon geliﬂimi
için riski 2.44 kat azaltt›¤›n› bulduk. Ancak hasta
say›m›z›n az olmas› nedeniyle, konunun daha
net bir ﬂekilde ortaya konulabilmesi için daha
detayl› araﬂt›rmalara ihtiyaç oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Altta yatan hastal›k varl›¤›, pek çok çal›ﬂmada
çal›ﬂmam›zdakine benzer ﬂekilde YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak tan›mlanm›ﬂt›r (7,8,23,24).
Antibiyotik kullan›m› ile YBÜ’de edinilmiﬂ
infeksiyon iliﬂkisini inceleyen çal›ﬂmalarda
farkl› sonuçlar bildirilmiﬂtir. Meksika’da yap›lan çok-merkezli çal›ﬂmada antibiyotik profilaksisinin YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini
azaltt›¤› bulunmuﬂtur (7). Esen ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda ise profilaktik antibiyotik kullan›m› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla iliﬂkili
bulunmam›ﬂt›r (23). Bizim çal›ﬂmam›zda da
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon ile önceden antibiyotik kullan›m› aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla hastal›k ciddiyet skorunun iliﬂkisi benzer çal›ﬂmalarda ço¤unlukla “Acute Physiologic Assessment and
Chronic Health Evaluation (APACHE)-II” skoru
kullan›larak araﬂt›r›lm›ﬂ ve baz› çal›ﬂmalarda
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyonla APACHE-II skoru
aras›nda iliﬂki oldu¤u gösterilmiﬂse de, ço¤u
çal›ﬂmada YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk
faktörü olarak bulunmam›ﬂt›r (3,7,8,15,23,25,26).
Biz ise çal›ﬂmam›zda hastanemiz reanimasyon
YBÜ’sünde rutin olarak kullan›lan skorlama olmas› nedeniyle hastal›k ciddiyet skoru olarak
Glaskow koma skalas›n› kulland›k ve anlaml›
iliﬂki saptamad›k.
YBÜ’de kal›ﬂ süresinin uzunlu¤u YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon aç›s›ndan en önemli risk faktörlerindendir. EPIC çal›ﬂmas›nda YBÜ’de üçdört gün kalanlarda, bir-iki gün kalanlara göre
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskinin üç kat artt›¤›, 21 gün kalanlarda ise 33 kat artt›¤› rapor
edilmiﬂtir (8). Pek çok çal›ﬂmada da çal›ﬂmam›zdakine benzer ﬂekilde yat›ﬂ süresi YBÜ’de edi-
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nilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak rapor
edilmiﬂtir (7,25-27).
SVK özellikle bakteremi olmak üzere YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak tan›mlanmaktad›r (7,8). Toufen ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmas›nda ise SVK risk faktörü olarak saptanmam›ﬂt›r (11). Biz çal›ﬂmam›zda SVK uygulamas›n› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü
olarak saptamad›k. Ancak, SVK süresini YBÜ’de
edinilmiﬂ infeksiyon için sürekli de¤iﬂken olarak
inceledi¤imizde risk faktörü olarak saptad›k.
MV uygulamas› ve süresi özellikle pnömoni
baﬂta olmak üzere YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyona
zemin haz›rlar (4,6). EPIC çal›ﬂmas›nda MV’nin
YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini 1.35 kat artt›rd›¤›, Fransa’da Legras ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çok-merkezli bir çal›ﬂmada da MV uygulamas›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini 3.06 kat
artt›rd›¤› rapor edilmiﬂtir (3,8). Benzer ﬂekilde
ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalardan da; Erbay ve
arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda MV’nin YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini 16.35 kat artt›rd›¤› rapor
edilmiﬂtir (15). Bizim çal›ﬂmam›zda da MV uygulamas› risk faktörü olarak bulunmuﬂ ve MV süresinin bir gün uzamas›n›n YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon riskini 1.23 kat artt›rd›¤› saptanm›ﬂt›r.
Meksika’da Leon-Rosales ve arkadaﬂlar›n›n
yapt›¤› nokta prevalans çal›ﬂmas›nda parenteral
beslenme YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk
faktörü olarak tan›mlanm›ﬂ ve infeksiyon RR’sini
3.4 kat artt›rd›¤› rapor edilmiﬂtir (7). Öztoprak ve
arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda da parenteral beslenme risk faktörü olarak saptanm›ﬂt›r (27). Biz
de çal›ﬂmam›zda parenteral beslenme uygulamas›n› YBÜ’de edinilmiﬂ infeksiyon için risk faktörü olarak bulduk ve infeksiyon RR’sini 2.66 kat
artt›rd›¤›n› hesaplad›k.
H2 reseptör blokeri kullan›m›, steroid kullan›m› ve NG sonda varl›¤› ile ilgili literatürlerde
farkl› sonuçlar bildirilmiﬂtir (7,8,11,20,23-25). Bizim çal›ﬂmam›zda ise bu faktörler risk faktörü
olarak saptanmam›ﬂt›r.
Görüldü¤ü gibi nozokomiyal infeksiyonlar›n
geliﬂmesinde pek çok faktör rol almaktad›r. ‹nfeksiyon kontrol politikalar›n›n oluﬂturulabilmesi için nozokomiyal infeksiyon insidans›n›n ve
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geliﬂimine neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Her ünitede sürveyans sonuçlar› düzenli olarak de¤erlendirilmeli ve gerekli önlemler al›nmal›d›r.
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