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nin al›nmas›; kiﬂiden kiﬂiye, kontamine aletler,
cihazlar, sa¤l›k personelinden
Diyaliz ile iliﬂkili geliﬂen en s›k infeksiyonlar:
• Giriﬂ yeri infeksiyonu,
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ronik böbrek hastalar›n›n pek ço¤unun
transplant öncesi geçirmek zorunda kald›klar› bir süreç olan diyaliz, yarar›n›n yan› s›ra baz›
s›k›nt›lara da yol açan bir uygulamad›r. Hemodiyaliz hastalar›nda y›ll›k mortalite %23’tür ve infeksiyonlar ölüm nedenlerinin %14’ü ile ikinci en
s›k nedendir. Septisemi mortaliteye yol açan en
s›k infeksiyondur. Bu hastalarda infeksiyon riskleri birkaç nedenle artm›ﬂt›r:

K

1. Kronik böbrek hastalar› immünsüpresiftir
ve genellikle altta yatan bir hastal›k veya durum
vard›r. Diyabet, kardiyovasküler hastal›klar, immünsüpresif tedavi vb.
2. Genellikle haftada iki-üç kez hastanedeki
veya sadece özel hemodiyaliz uygulanan merkezlere gitmek durumundad›r. S›k invaziv giriﬂim gereksinimi vard›r.
3. Uzun süreli vasküler kateter ile yaﬂamak
zorundad›r.
4. Diyaliz prosedürünün çeﬂitli basamaklar›nda kontaminasyon veya intrensek kontaminasyon olas›l›¤› vard›r.
5. Pek çok hastan›n peﬂi s›ra diyalize girdi¤i
bu merkezlerde çevreden infeksiyon etkenleri-

• Bakteremi,
• Peritonit,
• Pirojenik reaksiyon,
• Kan yolu ile geçen infeksiyonlar [hepatit B
virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV), insan immünyetmezlik virüsü (HIV)].
Bakteriyel patojenler ekzojen (kontamine diyalizat s›v›s›, musluk suyu, di¤er ekipmanlar,
hastan›n çevresindeki cans›z objeler vb.) veya
endojen (hastan›n kendi floras›nda bulunan veya sonradan yerleﬂmiﬂ bakteriler) kaynaklardan
gelir. ‹nfeksiyon riskinin azalt›lmas› infeksiyon
kontrol önlemlerinin al›nmas›yla olur. S›k› aseptik teknikler, dezenfeksiyon uygulamalar›n›n
do¤ru yap›lmas›, bakteriyel kontaminasyonun
dikkatle takip edilmesinin özel önemi vard›r. Temas yolu ile geçiﬂ, en önemli geçiﬂ yoludur. Hastalar aras›nda, sa¤l›k personeli arac›l›¤›yla geçiﬂ
önemlidir. Yan› s›ra hastan›n çevresi, yata¤›, masas›, tansiyon aleti gibi ortak kullan›lan aletler
de temas yolu ile geçiﬂe katk›da bulunur. Çevrenin, hastan›n ve sa¤l›k personelinin kontaminasyonu hemodiyaliz iﬂlemleri s›ras›nda makineden, makine arac›l›¤›yla hastadan ve çevreden
olur. O zaman bu infeksiyon kontrol önlemleri;
hastan›n aﬂ›lanmas›, çevrenin temizli¤i, aseptik
tekniklerin dikkatle uygulanmas›, standart ön71
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lemlerin uygulanmas›, hemodiyaliz makinelerinin ve kullan›lan su ve diyaliz s›v›lar›n›n kontrolü ve dezenfeksiyonu gibi pek çok uygulamay›
içermektedir.
Hemodiyalizin temel komponentleri bir su
kayna¤›, su ve yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ diyaliz s›v›s›n› kar›ﬂt›ran bir sistem ve diyaliz s›v›s›n› yapay böbre¤e pompalayan bir makineden oluﬂur. Diyalizer içine hastan›n kan› pompalan›r ve kanda istenmeyen ürünler buradaki bir membran arac›l›¤› ile uzaklaﬂt›r›l›r. Hemodiyaliz makineleri,
komponentleri ve bunlar›n d›ﬂ yüzeyleri hastadan hastaya, sa¤l›k personeli arac›l›¤›yla patojen
bakterilerin geçiﬂini kolaylaﬂt›r›r.
SU ve D‹YAL‹Z MAK‹NES‹
Su Kayna¤›, Su Temizleme, Da¤›t›m ve
Depolama Sistemleri
Hemodiyaliz makineleri ile iliﬂkili s›v›lar›n
gram-negatif bakteriler ile kontaminasyon olas›l›¤› yüksektir. Her ne kadar hemodiyaliz s›v›s›n›n
steril olmas›na gerek olmasa da, kontaminasyon
ve kimyasal yap›da de¤iﬂiklikler özellikle gramnegatif bakterilerin yo¤un üremesine neden olabilir. Bu mikroorganizmalar yüzeylere yap›ﬂarak
biyofilm oluﬂumuna neden olur. Bu durumda
eradikasyonlar› imkans›zd›r. Kontrol stratejileri
bakterilerin konsantrasyonlar›n›n en aza indirilmesini ve tekrar üremelerini engellemeyi hedefler. Ayr›ca, gram-negatif bakterilerin endotoksinlerine ba¤l› geliﬂen pirojenik reaksiyonlar da
unutulmamal›d›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda, nontüberküloz mikobakteriler de etken olabilir. Bu mikroorganizmalar›n kimyasal dezenfektanlara dirençli
olmas› önemlidir.
Çeﬂme suyu kullan›ld›¤›nda su ister kuyudan
ister yüzeyden gelsin, bakteri ve endotoksin ile
kontamine olabilir. Klorin veya monokloramin
ile dezenfekte edildi¤inde bakteri say›s›n›n düﬂece¤i, ama elimine edilemeyece¤i de bilinmelidir. Musluk suyunun diyalizde kullan›lmas› için
baz› aﬂamalardan geçmesi gerekir. Bunlar deiyonizasyon, filtre kullan›m›, ultraviyole (UV) radyasyon, reverz ozmozdur. Yumuﬂat›c›lar ve deiyonizerler endotoksinleri uzaklaﬂt›rmaz. Ayr›ca
gram-negatif bakteriler için de uygun ço¤alma
ortam› oluﬂturur. Yine sediment ve karbon filtrelerde gram-negatif bakteriler kolonize olabilir ve
endotoksinler için geçirgen olabilir. Dezenfekte
edilmez veya düzenli de¤iﬂtirilmez ise h›zla
gram-negatif bakteriler ile kolonize olur. UV’nin
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endotoksinler üzerine etkisi yoktur ve bakteri
kontaminasyonunu azaltabilir, ama baz› gramnegatifler dirençlidir. Reverz ozmoz en etkin su
iyileﬂtirme yöntemidir. Bu yöntem ile hem endotoksinler hem de bakteriler uzaklaﬂt›r›l›r. Yine
de az say›da gram-negatif bakteri ve nontüberküloz mikobakteriler bu bariyeri penetre edebilir veya reverz ozmoz sisteminin alt k›s›mlar›n›
kolonize edebilir. Bu sistem rutin olarak dezenfekte edilmelidir. Sonuç olarak, bakteri ve endotoksinin ç›kar›lmas› için hiçbir sistem %100 etkili
de¤ildir. Bu nedenle suyun endotoksinler ve
bakteriler aç›s›ndan sürekli izlenmesi gerekir.
Su ve diyalizat›n da¤›t›lmas›nda ya su iﬂlem
sonras›nda hasta baﬂ›ndaki istasyonlara da¤›t›l›r
ve burada konsantre diyalizat ile kar›ﬂt›r›l›r veya
merkezi bir istasyonda su ve diyalizat kar›ﬂt›r›l›p
plastik borular ile hastalara da¤›t›l›r. Plastik (polivinil klorid) borulardan yap›lm›ﬂ bir da¤›t›m
sistemi kullan›lmal›d›r. Metal olanlar bak›r, çinko
gibi kimyasallar ile muamele edildiklerinde yüzeyleri bozulup kontamine olabilir. Borular›n
dirsek ve T birleﬂim noktalar› minimal olmal›d›r.
Ç›k›ﬂlar sistemin en üst noktas›nda olmal›d›r ki,
kullan›lan dezenfektan sistemin her noktas›na
ulaﬂabilmelidir. Borularda suyun beklemesi (bir
gece) özellikle gram-negatif bakterilerin ço¤almas›na yol açar. Biyofilm oluﬂtu¤unda ise temizleme ve dezenfeksiyon güçtür. Biyofilm oluﬂmas› için diyaliz s›v›s›nda 103 koloni oluﬂturan birim
(kob)/mL bakteri olmal›d›r.
Baz› merkezlerde depolama tanklar› kullan›lmaktad›r. Depolama tanklar› bakteriyel kontaminasyonun miktar›n›n artmas›na katk›da bulunur.
Mümkün oldu¤u kadar bu sistem kullan›lmamal›d›r. Kullan›l›yorsa en küçük boyuttaki tanklar
kullan›lmal›, ak›m›n sürekli oldu¤u ve suyun durgun kald›¤› bölgeleri içermeyen ﬂekilde yap›lm›ﬂ
olmal›d›r. Hava geçirmez kapak kullan›larak hava
geçirmemesi sa¤lanmal›d›r. Kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve durulanabilir olmal›d›r. Ayr›ca, tank›n distal ucuna filtre tak›lmas› da
önerilir.
Tüm borular ve depolama tanklar› düzenli
olarak (haftada bir kez) dezenfekte edilerek
bakteri say›s›n›n su ve diyalizatta istenilen seviyelerde tutulmas› sa¤lanmal›d›r. Yukar›da belirtilen aﬂamalar›n birinden geçmiﬂ (tercihan reverz ozmoz) suyun mikrobiyal yönden izlenmesi
en az ayda bir yap›lmal›d›r. Gerek görüldü¤ünde
bu iﬂlem s›klaﬂt›r›labilir. Diyalizat haz›rlamak için
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kullan›lan su diyaliz makinesine en yak›n noktadan al›nmal›d›r (diyalize girece¤i noktadan).
Tekrar iﬂlem s›ras›nda hemodiyalizerlerin temizlenmesinde kullan›lan veya germisidleri dilüe
etmek için kullan›lan sudan da örnek al›nmal›d›r.
Diyalizat örnekleri diyaliz s›ras›nda veya sonunda veya diyalizatlar›n hemodiyalizerlerden ayr›ld›¤› noktadan al›nmal›d›r.
M‹KROB‹YOLOJ‹K ‹NCELEME
• Total say› ya plaklara yay›larak veya membran filtre tekni¤i ile yap›lmal›d›r. Kalibre edilmiﬂ
öze çok az miktarda su içerdi¤i için tercih edilmez.
• Örnek triptik soy agara 30 dakika ekilmelidir. Olmuyorsa 24 saat 5ºC buzdolab›nda bekleyebilir.
• Kültür plaklar› 35-37ºC 48 saat inkübe edilmelidir.
Diyalizat haz›rlamak veya hemodiyalizerin
tekrar iﬂleminde suda total bakteri say›s› mL’de
50’yi geçmemelidir. Diyalizatlar için ise mL’de
2000’i geçmemelidir. Geçerse diyalizat ekipman›
dezenfekte edilip kültür tekrarlanmal›d›r.
Hemodiyaliz ünitelerinde su ve diyalizat›n izlenmesi, temizleme ve dezenfeksiyon iﬂlemleri
yaz›l› kurallar halinde belirlenmeli ve bu iﬂten
sorumlu bir personel ayr›lmal›d›r. Bu kiﬂiye tüm
su temizleme, da¤›t›m ve depolama sistemleri
hakk›nda bilgisi olmas› için gerekli e¤itim verilmelidir.
D‹YAL‹Z S‹STEMLER‹N‹N
DEZENFEKS‹YONU
Dezenfeksiyon iﬂleminden su temizleme, da¤›t›m sistemleri ve diyaliz makinesinin temizlenmesi anlaﬂ›l›r. Buradaki sorun, sistemin tüm parçalar›n›n yeterli konsantrasyonlarda dezenfektan ile temas edemeyiﬂidir.
Üretici firman›n önerdi¤i konsantrasyonlarda
klor bazl› dezenfektanlar etkindir. Ancak korozivdir ve 20-30 dakika temastan sonra durulama
gerektirir. Durulama suyu ise gram-negatif bakteri içerebilir ve bir gece bekleme süresinde say›ca artabilir. Bu nedenle klor ile yap›lan temizleme diyaliz sisteminin baﬂlang›c›nda yap›labilir
ama gün sonu temizleme için uygun de¤ildir. Yine vardiyalar halinde çal›ﬂma diyaliz merkezlerinde hasta aras›ndaki temizlemelerde de sodyum hipoklorit uygundur. Ancak günün sonunda
glutaraldehid, peroksiasetik asit, formaldehid
gibi di¤er dezenfektanlar tercih edilmelidir.
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Aköz formaldehid koroziv de¤ildir ve sistemde uzun süre kald›¤› için bakterilerin tekrar artmas›na da olanak vermez. Ama kanserojen ve
çevreye zararl› olmas›, kullan›m s›ras›nda personelde deri ve mukozada irritasyona yol açmas›
nedeniyle tercih edilmesi giderek azalm›ﬂt›r.
Glutaraldehid, hidrojen peroksit ve peroasetik
asit etkili ve kullan›m› kolayd›r. Özellikle son iki
dezenfektan›n yan etkileri daha azd›r.
Makinenin özelli¤ine göre durulama ve dezenfeksiyon günün sonunda veya baﬂ›nda yap›labilir ya da her kullan›m öncesi yap›lmal›d›r.
Ama kan s›z›nt›s› olunca mutlaka di¤er hastaya
kullanmadan önce temizleme, durulama dezenfeksiyon iﬂlemlerinin yap›lmas› gereklidir. Yine
baz› sistemlerde su 80ºC kadar ›s›t›l›p tüm sistemden geçirilmektedir. Bakteriyel kontaminasyonu kontrol etmek için en iyi sistemlerden biridir. Ayr›ca baz› sistemlerin parçalar› otoklava girebilecek nitelikte olabilir.
Makinenin d›ﬂ yüzü düﬂük seviyeli dezenfektanlar ile temizlenebilir.
Kan borular›ndan bakteri kontaminasyonunu önlemek için yap›lmas› gerekenler:
• Venöz borular› direkt olarak at›k kaplar›na
yak›n olmamal›d›r.
• Ultrafiltrat at›¤›na temas sonras› daima eldiven giyme ve el y›kama kurallar›na uyulmal›d›r.
• Ultrafiltrasyon at›k kaplar› günlük dekontamine edilmelidir.
• Diyaliz makineleri temizlenmelidir (makineye göre günün baﬂ›nda veya sonunda veya her
hasta aras›nda).
• Venöz bas›nç transuderler koruyucular› her
hastada ayr› ayr› kullan›lmal›d›r. Kontaminasyon
varsa makine kullan›m d›ﬂ›na al›p 1/100 oran›nda
sodyum hipoklorit veya tüberkülosid etkili “Environmental Protection Agency (EPA)” onayl› bir
dezenfektan ile temizlenmelidir. Venöz bas›nç
transuderlerinde filtre kullan›lmal› ve bu filtreler
tek kullan›ml›k olmal›d›r.
Diyalizerlerin Yeniden Kullan›m›
E¤er talimatlara s›k› s›k›ya uyulursa diyalizerlerin tekrar kullan›m› emin ve ucuzdur. HBV ve
HCV geçiﬂ riskini artt›rmamakla birlikte, pirojenik reaksiyonlara yol açabilir. Su kalitesinde gerekli standartlar›n sa¤lanmamas› veya dezenfektanlar›n konsantrasyonunun iyi ayarlanmamas›
nedeniyle sorunlar yaﬂanabilir. Tekrar kullan›m73
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da sterilizasyon yerine yüksek düzeyde dezenfeksiyon yap›l›r. Formaldehid eskiden en s›k kullan›lan dezenfektan idi. Ama art›k yan etkileri
daha az olan “Food and Drug Administration
(FDA)” onayl› perasetik asit veya glutaraldehid
içeren dezenfektanlar kullan›lmaktad›r. Kullan›lan dezenfektana ba¤l› olarak pirojenik reaksiyonlar 20 kat fazlad›r. Klorin dioksit de bazen
kullan›lmakla birlikte, hem pirojenik reaksiyon
hem de bakteremi daha s›k görülmektedir. Ayr›ca, selüloz diyaliz membran bütünlü¤ünü de
bozmaktad›r. Uygun dezenfeksiyon yap›lmad›¤›nda mikobakteri infeksiyonlar› salg›nlar› görülebilmektedir.
Yeniden kullan›m›n güvenli¤i sürekli kontrol
edilmelidir. Bunun için:
• Çevre örneklerinden rutin kantitatif kültür
al›nmal›d›r. Diyalizat haz›rlanmas›nda, durulanmas›nda ve dezenfektan suland›r›m›nda kullan›lan suyun kültürü yap›lmal›d›r. Su ve diyalizattaki bakteri say›s› yukar›da verilen s›n›rlar› geçmemelidir.
• Hemodiyaliz hastalar›nda aktif sürveyans
yap›lmal›d›r. Pirojenik reaksiyonlar ve di¤er
komplikasyonlar kay›t alt›na al›nmal›d›r.
• Yeniden kullan›lan diyaliz sistemlerinde
mikrobiyolojik “challenge” testler veya “airpressure leak” testi uygulanmal›d›r.
• Su da¤›t›m sistemi uygun ﬂekilde dezenfekte edilmelidir. Ayda bir önerilmekle birlikte,
çevre kültürleri veya lüzum halinde daha s›k yap›labilir.
ÇEVRE H‹JYEN‹
Hemodiyaliz ünitelerinde yüzeyin temizli¤i
ve dezenfeksiyonu için de yaz›l› protokoller olmas› gereklidir. Öncelikle bu protokollerdeki uygulamalar›n her ad›m›n›n uygulanmas›na dikkat
edilmelidir. Dikkatlice yap›lan mekanik temizlik
sonras› yap›lan dezenfeksiyon yeterlidir. Di¤er
baz› özellikli merkezlerden farkl› olarak fazla
miktarda kan ile kontamine olma olas›l›¤›n›n olmas› nedeniyle prosedürlerden ödün verilmemesi gereklidir. Bu ünitelerde vasküler sisteme
aseptik koﬂullarda müdahale etme gere¤i nedeniyle basit bir klinik odas›ndan çok, bir cerrahi
giriﬂim alan› gibi de¤erlendirilmelidir. Bu nedenle temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon gereksinimleri de¤erlendirilirken kritik, yar›kritik ve kritik olmayan malzeme tan›mlamalar›na s›k› s›k› uyulmal›d›r. Öncelikle kir ve at›klar›n
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ortadan kald›r›lmas› ve böylece infeksiyöz materyallerin birikmesinin önlenerek kontaminasyona izin verilmemesi gerekir. Böylece hasta bak›m› için emin bir ortam sa¤lanabilir.
Bir diyaliz merkezinin güvenli çal›ﬂmas› için
her kademedeki eleman›n›n infeksiyon kontrol
önlemleri konusunda e¤itilmiﬂ ve denetleniyor
olmas› gerekir. Bu hem kendilerini hem de hastalar› korumalar› yönünden gereklidir. Çok yo¤un hastas› olan bir merkezde personel say›s›n›n az olmas›, infeksiyon kontrol önlemlerinin
kaç›n›lmaz olarak aksamas›na yol açacakt›r.
Her hastadan sonra s›k temas olan yüzeyler
(hasta yata¤›, sandalye, masa, diyaliz makinesinin d›ﬂ yüzeyi gibi yerler), mutlaka iyi bir deterjan ile veya germisid etkisi olan bir deterjan ile
temizlenmelidir. Hastan›n derisinin dezenfeksiyonu için kullan›lan antiseptiklerin (heksaklorofen, klorheksidin, povidin iyot vb.) bu iﬂ için kullan›lmamas› gerekir. ‹ki hasta aras› kullan›lan
tansiyon aleti, stetoskop, klep, makas, hemostat,
kan bas›nç kaflar› gibi aletler e¤er kanla bulaﬂmad› ise temizlenmeli ve sonra bir (düﬂük seviyeli olabilir) dezenfektan kullan›lmal›d›r. Ama
kanla bulaﬂt› ise orta düzeyde bir dezenfektan
(tüberkülosid etkili olmal›) kullan›lmal›d›r.
Kan dökülen bir yer önce orta düzey bir dezenfektan (1/100 çamaﬂ›r suyu veya tüberkülosid
baﬂka bir dezenfektan) ile ›slat›lm›ﬂ bir bezle temizlenmeli, sonra yine dezenfektan ile ›slat›lm›ﬂ
baﬂka bir bez kan›n döküldü¤ü yerde bir süre
bekletilmelidir. Bu iﬂlemi yapan personel mutlaka eldiven kullanmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda hemodiyaliz ünitelerinde zemin temizli¤i düzenli yap›lmal›d›r. Burada hastanenin di¤er bölgelerinden ayr› bir uygulamaya gerek yoktur. Düﬂük veya orta seviyeli bir dezenfektan içeren iyi bir deterjan ile temizleme yeterlidir.
EK ‹NFEKS‹YON KONTROL ÖNLEMLER‹N‹N
ALINMASI GEREKEN DURUMLAR
• ‹nfekte, drene olan deri ve yumuﬂak doku
infeksiyonu olan hasta ve bu lezyonu kapal› de¤il ise,
• Fekal inkontinans veya diyare- hastan›n
kontrol edemedi¤i durumlar.
Bu durumlarda hastan›n mümkünse di¤er hemodiyaliz gören hastalardan olabildi¤i kadar
uzak ve ayr› bir yere al›nmas› ve bu hasta ile u¤raﬂan personelin ayr› bir önlük giymesi, al›nmas›
gereken ek önlemlerdir. Bu hastan›n iﬂi bitince o
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1
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bölmenin temizli¤i tamamlanmadan di¤er bir
hastan›n al›nmamas›na özen gösterilmelidir.

enjektör vb.) baﬂka bölmelere götürülmemeli ve
baﬂka hasta için kullan›lmamal›d›r.

Diyaliz Uygulanmas› S›ras›nda Her Hastada
Al›nmas› Gereken Önlemler

• Yine hasta için kullan›lan tedavi tablolar›,
tepsiler gibi araçlar asla hastan›n baﬂ›ndan baﬂka bir yere taﬂ›nmamal›d›r.

Standart önlemlerden ödün verilmemelidir.
El y›kama ve koruyucu bariyer uygulamalar› asla
aksat›lmamal›d›r. Personel daima koruyucu
ekipman ile çal›ﬂmal›d›r: S›v›ya dayan›kl› önlük,
maske ve gözlük vb.
El y›kanmal›d›r:
• Diyaliz makinesine dokunmadan önce ve
sonra,
• Noninvaziv teknikleri uygulamadan önce ve
sonra,
• Eldivenleri ç›kard›ktan sonra,
• Eller görünür olarak kirlendikten sonra,
• Bir hastan›n diyaliz istasyonundan ayr›l›rken ve yeni bir hastan›n diyaliz istasyonuna girerken.
Aseptik olarak el y›kanmal›d›r:
• Herhangi bir invaziv giriﬂim öncesi,
• AV fistül arac›l›¤› ile hasta ve makine aras›nda ba¤lant›y› kurmadan önce ve sonra,
Alkol bazl› el dezenfektanlar› görünür kirlenme yok ise ve su-musluk durumu yetersiz ise
kullan›labilir.
Eldiven giyilmelidir:
• Hasta bak›m› s›ras›nda ve hastan›n ekipman›na dokunma s›ras›nda eldiven giyilmelidir.
Nonsteril eldiven noninvaziv iﬂlemler uygulan›rken, temizleme veya dezenfeksiyon iﬂlemleri s›ras›nda (aletler, makineler ve çevre) kullan›lmal›d›r.
• Steril eldiven ise invaziv iﬂlemler s›ras›nda
ve hasta ile makine aras›nda ba¤lant› sa¤larken
kullan›lmal›d›r.
Di¤er önlemler:
• Heparin her hasta için ayr› haz›rlanmal›d›r.
ﬁiﬂeler hastalar aras›nda paylaﬂ›lmamal›d›r.
• ‹ntravenöz (IV) olarak uygulanan tedaviler
önceden haz›rlan›p bekletilmemelidir. Her hasta
için ayr› ayr› olmal› ve artan ilaçlar bir ﬂiﬂede
toplanmamal›d›r.
• Bir hastan›n diyaliz makine bölmesinde
kullan›lmam›ﬂ ilaçlar, materyaller (alkol, pamuk,

Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1

• Hastan›n e¤itimi önemlidir. Hasta fistül bölgesine, diyaliz makinesi ve parçalar›na dokunmamal›d›r.
• Personel asla diyaliz ünitesinde yemek yememeli ve bir ﬂeyler içmemelidir. Ama hasta yiyip içebilir. Kullan›lan tabak, tepsi, çatal vb. malzemeler temizlendikten sonra kullan›lmal›d›r.
TRANSPLANT ÜN‹TELER‹
Solid organ veya kemik ili¤i transplantasyonu
yap›lan hastalar için özellikle ilk bir y›l infeksiyonlar en önemli komplikasyondur. Bu infeksiyonlar›n ço¤u hastaneden kazan›l›r. Bu hastalarda oluﬂturulan immünsüpresif durum f›rsatç› patojenler ile geliﬂen infeksiyonlar›n s›kl›¤›n›n yan›
s›ra konvansiyonel nozokomiyal patojenler ile
geliﬂen infeksiyonlar›n oranlar›n›n da art›ﬂ›na
neden olur. Hastane kökenli infeksiyonlar en s›k
çevre veya endojen (hastane floras› kolonize olmuﬂtur) kaynakl›d›r. Transplant›n ilk aylar›nda
genellikle geliﬂen infeksiyonlar bakteriyeldir.
Nozokomiyal bakteriyel infeksiyonlar›n art›ﬂ›na
paralel olarak antibiyotiklere dirençli bakteriler
de s›kl›kla bu kliniklerde saptan›r, hatta ilk bu
bölgelerde ortaya ç›kar. Ayn› hastanede nozokomiyal infeksiyonlar transplant klini¤inde di¤er
kliniklere göre daha s›k görülür. Örne¤in Legionella ile geliﬂen infeksiyonun atak h›z› böbrek
transplant klini¤inde %50 iken di¤er klinikte
%0.4’tür. Yine geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaza sahip Escherichia coli ile infeksiyon geliﬂme
s›kl›¤›, hastaneden al›nan bakteri ile tüberküloz
geliﬂme olas›l›¤› transplant hastalar›n›n bak›ld›¤›
kliniklerde daha fazlad›r.
Transplant Hastalar›nda Geliﬂen Nozokomiyal
‹nfeksiyonlar›n Kaynaklar› ve ‹nfeksiyonlar
• Vericiden al›nan infeksiyonlar:
Vericideki latent infeksiyonlar: HBV, HCV,
herpes virüsler, HIV, “Human T-cell Leukemia”
virus tip 1, Mycobacterium tuberculosis, Toxoplasma
gondii (özellikle kalp transplantasyonu).
Vericinin ald›¤› infeksiyonlar: Hastanede bulundu¤u süre içinde ald›¤› infeksiyonlar. Örne¤in; Staphylococcus aureus’a ba¤l› bakteremi, Candida/Aspergillus türleri ile kolonize verici organlar›.
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Organ›n Temini S›ras›nda Oluﬂan
Kontaminasyona Ba¤l› ‹nfeksiyonlar
• Kan ürünleri ile kazan›lan infeksiyonlar:
Sitomegalovirüs (CMV), HCV.
• Çevreden kazan›lan infeksiyonlar: Pek çok
infeksiyöz ajan›n kazan›ld›¤› kaynak olan çevrenin
komponentleri cans›z yüzeyler, hava, su ve insanlardan (baﬂka hastalar ve sa¤l›k personeli) oluﬂur.
Hastanenin portabl su da¤›t›m sistemi, buz makineleri ve Legionella, Aspergillus, Fusarium, Aeromonas,
Pseudomonas, saprofitik mikobakteriler vb., hastaneden renovasyon, inﬂaat ve Aspergillus, ›s›tma ve
so¤utma amaçl› kullan›lan klimalar ve Aspergillus
türleri, hastan›n çevresindeki yüzeyler ve vankomisine dirençli enterokok (VRE), metisiline dirençli S. aureus (MRSA), Clostridium difficile, taze sebze, meyve, çiçekler ve Pseudomonas türleri en bilinen örneklerdir. Son zamanlarda Acinetobacter türleri ve çevre kontaminasyonu da hastanelerde
önem kazanm›ﬂt›r. Mikroorganizmalar›n çevreden
hastalara ulaﬂt›r›lmas›nda en önemli arac›lar, sa¤l›k personelinin elleridir. Yine kontamine losyonlar, a¤›z çalkant› sular›, sabunlar vb. de önemli
çevresel kaynaklard›r. Tozlar arac›l›¤› ile küf mantarlar›n›n yay›l›m› sonucu A. flavus ve A. fumigatus’a
ba¤l› infeksiyonlar bildirilmiﬂtir. Bu mantarlar›n
havadaki sporlar›n›n miktar› ile invaziv aspergilloz s›kl›¤› aras›nda do¤ru orant› vard›r.
Transplantasyon Yap›lan Hastalarda
‹nfeksiyonlar›n Önlenmesinin Ana Baﬂl›klar›
1. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n e¤itimi,
2. Hastan›n ve yak›nlar›n›n e¤itimi,
3. Ameliyathane güvenli¤inin sa¤lanmas›,
4. Transplantasyon tipine uygun hasta odas›n›n (örne¤in; allojeneik kemik ili¤i transplantasyonu için havaland›rman›n daha özel olmas›) haz›rlanmas› ve hastaya özel ekipman›n (stetoskop, derece vb.) sa¤lanmas›,
5. Donörün serolojisi ve öyküsü,
6. Aﬂ›lama, profilaksi ve uygun antibiyotik
kullan›m›,
7. Hastan›n hastanede kald›¤› süre içinde her
türlü hareketinin infeksiyonlar›n önlenmesi yönünden planlanmas›. Örne¤in; radyolojiye gidiﬂ,
8. Hastan›n izolasyon ve bariyer önlemlerinin
titizlikle uygulanmas› (özellikle renovasyon, inﬂaat vb. varsa ek önlemler),
9. Her merkezin infeksiyon kontrol önlemlerini yaz›l› olarak bulundurmas›.
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Çevreden Bulaﬂ›n Azalt›lmas›
Hava: Özellikle kemik ili¤i al›c›lar› ve karaci¤er transplantasyonu yap›lan hastalarda invaziv
aspergilloz önemlidir. Transplant ünitelerinde
havan›n filtre edilmesi önemlidir. Bunlar 2-3
µm’lik sporlar› filtre edebilmelidir. Özellikle allojeneik kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T) yap›lan hastalar›n odalar›n›n havas› > 12 kez/saat de¤iﬂmeli ve 0.3 µm’lik partikülleri > %99 uzaklaﬂt›ran “High Efficiency Particulate Air (HEPA)” filtresinden geçmelidir. Otolog K‹T için ise e¤er nötropeni süresi uzayacak ise HEPA filtreli odalar
önerilir. Yine taﬂ›nabilir HEPA sistemi kullan›ld›¤›nda da odan›n ortas›na yerleﬂtirilmesi uygun
olur. Özellikle hastanede inﬂaat varsa HEPA önerilir. Hasta odas›ndan d›ﬂar› ç›kacak ise, yak›nda
inﬂaat varsa hastan›n N95 maske takmas› uygun
olur. Laminar hava ak›m› odan›n bir duvar›ndan
girip di¤er duvardan d›ﬂar› ç›kar. Paralel ve tek
yönlü hava ak›m› vard›r. Rutin kullan›mda önerilmemekle birlikte, özellikle inﬂaat olan hastanelerde Aspergillus infeksiyonlar›na karﬂ› koruyucu
olabilir. Bu hastalar›n odalar›nda pozitif hava bas›nc›n›n olmas› gereklidir. Havaland›rma sistemlerinin kontrolleri düzenli olmal›, havaland›rman›n bak›m ve onar›m› s›ras›nda ve tekrar havaland›rman›n baﬂlamas›ndan önce küf sporlar› yönünden kontrol edilmelidir.
‹nﬂaat, renovasyon: Özellikle Aspergillus ile
geliﬂen infeksiyonlar için uygun bir ortam oluﬂturur. Böyle durumlarda al›nmas› gereken ek önlemler ilgili k›lavuza göre al›nmal›d›r. Hastan›n
mümkün ise bu alanlardan geçmemesi gerekir.
Hatta hastan›n yan›na giren sa¤l›k personeli ve
ziyaretçilerin bile bu alanlarda dolaﬂmamas›
önerilir. Hasta inﬂaat yak›nlar›nda bir yere giderken de N95 maske kullanmal›d›r. Bu iﬂlerin planlamas› yap›l›rken daha baﬂ›nda ve inﬂaat s›ras›nda hastane infeksiyon kontrol komitesinin önerileri mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Hava filtreleri
daha s›k denetlenmeli ve temizlenmelidir. E¤er
hasta inﬂaat› yeni tamamlanm›ﬂ bir odaya girecek ise mutlaka inﬂaat art›¤› kalmayacak ﬂekilde
iyice temizlenmelidir.
‹zolasyon ve bariyer önlemleri: Hastalar›n
özel tek kiﬂilik odalara al›nmas›n›n yan›nda endike oldu¤unda temas, hava ve damlac›k önlemlerinin al›nmas› gereklidir. Bu konuda “Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)/Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)” izolasyon önlemleri dikkatle
uygulanmal›d›r. Bu önlemlerin dikkatle uygulanHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1
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mas›nda sa¤l›k personeli kadar hasta ve refakatçilerin de e¤itilmesi ve izlenmesi gereklidir.
Hastan›n odas›na girerken önlük ve eldiven giyilmesi ve odadan d›ﬂar› ç›karken bunlar›n buradaki at›k kutular›na at›lmas› gerekir. Burunu da
kapatan koruyucu gözlüklerin kullan›m› respiratuar sinsityal virüs (RSV) infeksiyonlar›n› azaltmaktad›r. Hastan›n engreftment öncesi oda d›ﬂ›na ç›kt›¤› durumlarda maske kullanmas› önerilir.
Sa¤l›k personeli de kan ve vücut s›v›lar› ile temas olas›l›¤› varsa maske takmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda hem hasta hem sa¤l›k personeli temas, hava ve damlac›k yolu ile geçen durumlarda gerekli izolasyon kurallar›na uymal›d›r.
El hijyeni: Sa¤l›k personeli veya refakatçi
odaya girmeden önce ve ç›kt›ktan sonra ellerini
y›kamal›d›r. Yine hasta ve hastan›n eﬂyalar›na
veya çevreye temas öncesi ve sonras› da ellerin
y›kanmas› gerekir. Su ve sabun kullan›labilece¤i
gibi, görünür kir olmad›kça alkol bazl› el dezenfektanlar› da kullan›labilir. Eldiven giymeden
önce ve sonra personel elini y›kamal›d›r. Eldivenini hastalar aras›nda, temiz bir bölgeye dokunmadan önce de¤iﬂtirmelidir. Hasta da yemek öncesi-sonras›, tuvalet sonras›, yaras›na dokunmadan önce ve sonra el y›kamas› konusunda uyar›lmal›d›r. Sa¤l›k personeli yapay t›rnak, uzun t›rnak, yara bandaj› gibi mikroorganizmalar›n yerleﬂmesini kolaylaﬂt›racak ve uzaklaﬂt›r›lmas›n›
zorlaﬂt›racak ﬂeylerden kaç›nmal›d›r.
Hastada kullan›lan ekipmanlar: Hastan›n
bak›m›nda kullan›lan ekipmanlar MRSA, VRE ve
C. difficile baﬂta olmak üzere kontamine olabilir.
Bunlar hastaya ve sa¤l›k personeline temas
eden ekipmanlar oldu¤u için çapraz kontaminasyon aç›s›ndan önemlidir. Hastaya özel ekipmanlar›n kullan›m› önemlidir. Ayr›ca, pansumanlar›n
özellikle mantar kontaminasyonu yönünden
günlük kontrolü önemlidir. Hasarlanm›ﬂ, kirlenmiﬂ, nemlenmiﬂ tüm pansuman materyalinin ve
bandajlar›n hemen de¤iﬂtirilmesi gerekir. Steril
pansuman materyali kullan›lmal›d›r. Hastalar
aras› ekipmanlar›n dezenfeksiyonunda EPA
onayl› dezenfektanlar uygun konsantrasyonlarda
kullan›lmal›d›r.
Bitkiler, çiçekler ve vazolar: Bunlar bakteri
ve mantar (Aspergillus türleri) bar›nd›rmalar› nedeniyle hastane ortam›nda bulundurulmas› istenmeyen objelerdir. Özellikle immünsüprese
hastalar için daha da önemlidir. Suya konan taze
çiçeklerin suyunda üç gün içinde mL’de 1013 kob
bakteri saptan›r. Bu suda P. aeruginosa, BurkholdeHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 1
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ria cepacia, Aeromonas hydrophila, Acinetobacter türleri, E. coli, Klebsiella türleri, Flavobacterium türleri,
Proteus mirabilis gibi pek çok çeﬂit bakteri izole
edilebilir. Ayr›ca vazolar da özellikle mantarlar
ve çok ilaca dirençli bakteriler için önemli kaynaklard›r. Hematopoietik kök hücre transplantasyonu olmayan veya nötropenik olmayan hastalar›n bulundu¤u kliniklerde taze çiçekler ve
vazolar mantarlar için önemli bir kaynak olarak
gösterilmemiﬂtir. Ama e¤er çiçe¤e izin verilirse
vazodaki suyun 48 saatte bir de¤iﬂtirilmesi ve
hasta taburcu olduktan sonra terminal dezenfeksiyon yap›lmas› önerilir.
Oyun alanlar› ve oyuncaklar: Oyun alanlar›
haftal›k olarak dezenfekte edilmelidir. Sadece
dezenfekte edilebilen oyuncaklar›n kemik ili¤i
transplantasyonu yap›lan hastalara verilmesine
izin verilmelidir.
Sa¤l›k personeli: Her hastanede, ama özellikle transplant merkezlerinde çal›ﬂan personelin immünizasyon takvimi son k›lavuzlara uygun
olarak ve yaz›l› olarak belirlenmelidir. Temas ve
hava, damlac›k yolu ile geçen hastal›¤› olanlar
geçici süre farkl› iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Örne¤in; Varisella zoster virüs (VZV) infeksiyonu, dudak veya parmakta herpes simpleks virüs (HSV)
infeksiyonu, infeksiyöz diyare gibi. Bu konuda
son k›lavuzlara göre önlemlerin al›nmas›na dikkat edilmelidir.
Sa¤l›k personelinin maske kullan›m› rutin
olarak önerilmez.
Ziyaretçi ve refakatçiler: Bu konuda e¤itimlerle kiﬂilerin bilgilendirilmesi önemlidir. Bu kiﬂiler toplumdan baz› infeksiyonlar› getirebilir.
Örne¤in; üst solunum yolu infeksiyonu, grip benzeri klinik tablolar, VZV infeksiyonu, suçiçe¤i aﬂ›s›n›n yap›lmas›ndan sonra alt› hafta içinde VZV
benzeri tablosu olanlar, önceki alt› hafta içinde
oral polio aﬂ›s› olanlar gibi. El y›kama kurallar›
en kat› ﬂekilde uygulanmal›d›r. Bu konuda her
merkezin yaz›l› protokollerinin olmas› önerilir.
Temizlik: Toz kontrolünün sa¤lanmas› önemlidir. Günde ≥ 1 kez temizlenmelidir. Tüm yüzeyler, pencere kenarlar›, çerçeveler, EPA onayl› bir
dezenfektan ile nemlendirilerek silinmelidir. Yüzeylerin temizli¤i gibi tabanlar da dezenfektanlarla nemlendirilmiﬂ moblar ile günlük olarak temizlenmelidir. ‹sopropil alkol ve pek çok dezenfektan (sodyum hipoklorit, penelik ve kuarterner
amonyum bileﬂikleri gibi) VRE’ye karﬂ› etkilidir.
C. difficile için fenol içeren dezenfektanlar kullan›la77
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bilir. Hasta odalar›nda süpürme iﬂlemi oda kap›s› kapanarak makine ile yap›l›r. Makinelerde HEPA filtre olmal›d›r. Yüzeyler pürüzsüz, kolay y›kanabilir ve f›rçalanabilir olmal›d›r. Su s›z›nt›lar›
hemen kurulanmal› ve ar›zalar 72 saat içinde
onar›lmal›d›r. Yetmiﬂ iki saatten uzun sürerse
mantar kontaminasyonu riski artar, temas eden
yüzey ve eﬂyalar›n temizli¤i bu durum göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
Su ve yiyecekler: Su yolu ile özellikle Legionella infeksiyonunun önlenmesine yönelik tedbirlerin al›nmas› önemlidir. Hastan›n güvenli su
ile banyo yapmas›, diﬂ f›rçalamas›, nazogastrik
tüplerin y›kanmas› yap›lmal›d›r. Bu iﬂlemler için
musluk suyu kullan›lmamal›, steril su kullan›lmal›d›r. Bunun için fazla ›s›tma ve bas›nçl› su uygulamas› veya klor miktar›n›n artt›r›lmas› en s›k al›nan önlemlerdir. Transplant üniteleri olan hastaneler su sistemlerini, borular›n› ve varsa depolar›n› periyodik olarak gözden geçirmeli ve standartlara uygun olarak temizlemelidir.
Yiyecekler; özellikle allojeneik transplant yap›lm›ﬂ hastalar için baz› otörler steril yiyecek
önerir. Yiyeceklerin uygun haz›rlanmas› ve saklanmas› önemlidir. Listeria’ya ba¤l› salg›nlar
transplant ünitelerinde epidemilere yol açabilir.
Yiyecekler günlük olarak haz›rlanmal› ve tüketilme zaman›na kadar uygun bir ﬂekilde saklanmal›d›r. ‹yice piﬂirilmeli, piﬂmiﬂ yiyeceklerin piﬂmemiﬂ sebzelerle temas› önlenmelidir. Her bir yemek malzemesini do¤rad›ktan sonra kesme tahtas› su ve sabunla y›kanmal›d›r. Kesme için kullan›lan b›çaklar da ayr› olmal› veya iyice y›kanmal›d›r. Et ürünlerinin kesilmesi için kullan›lan
tahta, b›çak vb. ile sebzeler için kullan›lan ayr›
olmal›d›r. Yine et ürünleri ile muameleden sonra yemek haz›rlayanlar ellerini dikkatle y›kamal›,
sonra di¤er yiyecekleri haz›rlamal›d›r. Düﬂük seviyeli mikrobiyal diyet otolog K‹T’ten sonra üç ay
kadar, allojeneik K‹T için ise immünsüpresif
ajanlar kesilene kadar devam eder. ‹yi piﬂmiﬂ et
olmal›d›r. Mayonez Salmonella enteritidis riski nedeniyle yasakt›r. Yine deniz ürünleri de iyi piﬂmiﬂ olmal›d›r (Vibrio ve Cryptosporidium parvum).
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