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ocuk hekimleri, çocuklar›n cüssece küçük
eriﬂkinler olmad›klar›n› s›k s›k vurgulamaktan derin bir haz duyar. Bunun baﬂl›ca nedeni,
çocuk hekimli¤inin eriﬂkinlere sa¤l›k hizmeti
sunmaktan çok daha “meﬂakkatli” bir u¤raﬂ oldu¤unu belirtmek ve az›c›k da olsa böbürlenmektir. Ben de bir çocuk hekimi olarak, korkar›m bunu yapaca¤›m ve hastane infeksiyonlar›n›n eriﬂkinler ve çocuklar için ortak noktalar›n› anlatmak
ve Hastane ‹nfeksiyonlar› E¤itim Program›’n›n
benden önce dinledi¤iniz de¤erli konuﬂmac›lar›n›n bilgiyle dopdolu sunumlar›n› yinelemek yerine, çocuklar›n hastane infeksiyonlar› alan›nda
eriﬂkinlerden ayr›lan yönlerini göstermeye çal›ﬂaca¤›m.

Ç

ÇOCUK ve ER‹ﬁK‹N
HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI ARASINDAK‹
FARKLARIN NEDENLER‹
1. Yenido¤anlar›n, özellikle erken do¤anlar›n
ba¤›ﬂ›kl›k sistemleri, birçok yönden geliﬂimlerini tamamlamam›ﬂt›r; dolay›s›yla immünkompetan eriﬂkinlerde hastal›k etkeni olmayan mikroorganizmalar, bu yaﬂ grubunda infeksiyonlara
neden olur.

2. Yeni do¤an bebek, annenin do¤um kanal›ndaki mikroorganizmalar›n taﬂ›y›c›s› ve yay›c›s›d›r.
3. Do¤mal›k hastal›klar; ister Wiscott-Aldrich
sendromunda oldu¤u gibi hücresel veya salg›sal
ba¤›ﬂ›kl›¤› etkilesin, ister yar›k damak-dudak,
meningomiyelosel ve kistik fibroz örneklerinde
oldu¤u gibi vücut savunmas›n›n mekanik bariyerini bozsun, bir bebe¤in hastaneye yatma s›kl›¤›n›, hastanede yat›ﬂ süresini ve invaziv prosedür
say›s›n› art›r›r.
4. Erken do¤anlar, rotavirüs gibi hastane infeksiyonu etkeni olabilen birçok virüsü, iyileﬂtikten sonra bile daha uzun süre çevrelerine yayar.
5. Di¤er birçok canl›dan farkl› olarak insan
yavrusu do¤umda ve uzun bir süre daha, yaﬂamak için bak›m›n› üstlenen anne, baba ve bak›c›
gibi kiﬂilere ba¤›ml›d›r. Bu ba¤›ml›l›k, ister istemez bak›m üstlenenlerin kolonize olduklar› potansiyel patojenlerle daha s›k temas etmeyi beraberinde getirir.
6. Çocuklar, özellikle yenido¤anlar ve süt çocuklar›, mikroorganizmalarla yeni yeni tan›ﬂmaktad›r ve bir ba¤›ﬂ›kl›k repertuarlar› yoktur. Bu nedenle eriﬂkinlerin ba¤›ﬂ›k olduklar› mikroorganizmalarla meydana gelen hastal›klar, çocukluk
yaﬂ grubunda sorun oluﬂturur.
7. Hastanede yatan çocuklar›n önemli bir k›sm›, hastaneye infeksiyon nedeniyle yat›r›lm›ﬂt›r.
8. Hastanede yatan çocuklar›n önemli bir k›sm›, henüz idrar ve d›ﬂk› kontrolü kazanmam›ﬂt›r.
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Bu, idrarda bulunabilen sitomegalovirüs
(CMV)’ün ve enterik patojenlerin hastanede yay›lmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
9. Eriﬂkinlerden farkl› olarak y›lda sekiz civar›nda virüs infeksiyonu geçiren, aks›r›r veya öksürürken a¤›z ve burunlar›n› kapatmayan küçük çocuklar, çevreye daha fazla solunum virüsü saçar.
10. Henüz yürüyemeyen çocuklar, zeminle
daha s›k temas etmeleri sonucu kirli yüzeylerdeki patojenlerle daha s›k karﬂ›laﬂ›r.
11. Hastaneye yat›r›lmas› gereken çocuklar›n
muayene olduklar› odalar; sa¤lam çocuk poliklini¤inden, bekleme salonundan veya oyun için
ayr›lm›ﬂ alanlardan genellikle uzak de¤ildir. Bu
da eriﬂkin servislerinde s›k karﬂ›laﬂ›lmayan, k›zam›k, suçiçe¤i gibi bulaﬂ›c›l›¤› yüksek infeksiyonlar›n çocuk servisleri için sorun olmas› anlam›na
gelir.
SIKLIK
Hastane kökenli infeksiyon s›kl›¤›, klinik olarak tan› konmuﬂ viral infeksiyonlar da dahil edilirse, çocuklarda eriﬂkinlerden daha fazlad›r.
Eriﬂkinlerde hastaneye yatan her 100 hasta için
dört hastane infeksiyonu görülmekteyken, çocuklarda bu oran %6-7 civar›ndad›r. Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi ‹hsan Do¤ramac› Çocuk Hastanesindeki 2002 y›l› hastane infeksiyonu oranlar› tüm hastane için %4.13, genel servisler için %3.95, yenido¤an yo¤un bak›m ünitesi
(YBÜ) için %12’dir (1).
Yaﬂ küçüldükçe hastane infeksiyonu s›kl›¤›
artmaktad›r. Örne¤in; Toronto kaynakl› bir çal›ﬂmada bu s›kl›k beﬂ yaﬂ›ndan büyük çocuklarda
%2.6, iki-dört yaﬂ aras›ndakilerde %3.6, 24 aydan
küçüklerde ise %11.5 olarak saptanm›ﬂt›r (2).
YEN‹DO⁄AN YBÜ’LER‹
Hastane infeksiyonlar›, hastanelerin di¤er birimlerinde görülen infeksiyonlar gibi, yenido¤an
YBÜ’lerinin de en önemli sorunlar›ndan biri haline gelmiﬂtir. Yenido¤anlardaki hastane infeksiyonlar›n› daha büyük çocuklar veya eriﬂkinlerdeki hastane infeksiyonlar›ndan ay›ran baﬂl›ca
özellikler ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Do¤um yoluyla ba¤›ms›z bir birey haline
gelen yenido¤an, k›sac›k yaﬂam›nda ilk kez mikrop denen canl›larla karﬂ›laﬂmaktad›r. Do¤uma
kadarki dönemde endojen bir floras› yoktur. Do¤umdan sonra oluﬂan cilt ve mukoza floralar›,
bebe¤in annesinin genital bölgesinden, YBÜ
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personelinden ve bulundu¤u ortamdan edindi¤i
mikroorganizmalarla oluﬂur.
2. Hastane infeksiyonlar›n›n s›kl›kla preterm
ve ileri derecede hasta bebeklerde ortaya ç›kmakta olmas›n›n baﬂl›ca nedeni, optimal geliﬂimini tamamlamadan do¤an veya ileri derecede
hasta yenido¤anlar›n önceki on y›llarla k›yaslanamayacak kadar yüksek bir yaﬂama ﬂans›na sahip olmalar›d›r. Bu, son y›llarda geliﬂtirilen yeni
ve geniﬂ spektrumlu antibiyotikler, sürfaktan tedavisi ve mekanik ventilatörlerle verilen solunum deste¤i gibi farmakoloji ve biyofizik teknolojilerinde yaﬂanan h›zl› geliﬂmelerle mümkün
olmuﬂtur. Sa¤kal›m oranlar›nda kaydedilen art›ﬂ,
klinik durumlar› nedeniyle infeksiyon etkenlerine karﬂ› savunmalar› zay›f olan bu bebeklerden
daha fazlas›n›n yaﬂama devam etmesiyle ve bunun sonucu olarak, daha fazla oranda hastal›k etkeniyle ve invaziv giriﬂimle karﬂ›laﬂmalar›yla birlikte hastanede edinilen infeksiyon say›s›n›n da
artmas›yla sonuçlanm›ﬂt›r (3).
3. Yeni do¤an bebeklerin ba¤›ﬂ›kl›k dizgelerinin geliﬂimi henüz tamamlanmam›ﬂt›r. Vücudun
savunma sisteminin olmazsa olmaz bir parças›
olan derinin stratum korneumu erken do¤an bebeklerde, özellikle 32. haftan›n alt›nda do¤anlarda iyi geliﬂmedi¤i için cilt kolay hasar görür. Bebe¤in sahip oldu¤u immünglobulin (Ig)’ler, anneden rahim içi dönemde geçen IgG’den ibarettir. IgG geçiﬂi 34. haftada baﬂlad›¤› için 34 gebelik haftas›ndan önce do¤an bebeklerde IgG azd›r. Ayr›ca, yenido¤anlar›n granülosit depolar›
yetersiz, nötrofil ve monosit kemotaksileri kusurlu, T-hücre say›lar› yüksek olsa da sitotoksik
T-hücresi ve do¤al öldürücü hücre etkinlikleri
düﬂüktür.
4. Yenido¤anlarda hastal›k etkeninin do¤um
öncesinde mi, do¤um s›ras›nda m› ya da do¤um
sonras›nda m› al›nd›¤›n› belirlemek ve yenido¤an servislerindeki hastane infeksiyonu s›kl›¤›n›
tam anlam›yla bilmek güçtür; çünkü yenido¤anlarda hastane infeksiyonlar› bebek serviste yatarken ortaya ç›kabildi¤i gibi, beﬂ-yedi güne kadar bulgu vermeyen stafilokok infeksiyonlar›nda
oldu¤u gibi, hastanede k›sa süre kalan bebeklerde bebek taburcu olduktan sonra da görülebilir.
5. Yenido¤anlarda hastane infeksiyonlar›n›n
kayna¤›n› belirlemek de zorluk arz edebilir. Hastanede do¤an bebeklerde ilk bir haftada ortaya
ç›kan infeksiyonlar›n anneden al›nm›ﬂ olma olas›l›¤› yüksektir. Baz› yazarlar, do¤umu izleyen ilk
24-72 saat içinde geliﬂen infeksiyonlar› “erken
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baﬂlang›çl› infeksiyonlar” olarak adland›r›p anne
kaynakl› olarak gösterirken, üçüncü günden sonra baﬂlayan infeksiyonlar› “geç baﬂlang›çl› infeksiyonlar” olarak hastane kökenli mikroorganizmalara atfetmektedir. Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’ndeki “Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)” ise, hastanede do¤an bebeklerdeki CMV ve toksoplazma gibi plasental geçiﬂi kan›tlanm›ﬂlar d›ﬂ›ndaki bütün infeksiyonlar›
hastane infeksiyonu olarak kabul etmektedir (4).
Geç baﬂlang›çl› bir B grubu streptokok infeksiyonu örne¤inde oldu¤u gibi, infeksiyon do¤um s›ras›nda veya sonras›nda anneden al›nm›ﬂ olabilece¤i gibi, servis personelinden veya personelin elleri arac›l›¤›yla servisteki baﬂka bebeklerden edinilmiﬂ olabilir.
YER‹NE GÖRE
PED‹ATR‹K HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Eriﬂkin YBÜ’lerinde en s›k görülen hastane
infeksiyonu, idrar yolu infeksiyonudur. Richards
ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›ndaki verilere göre,
çocuk YBÜ’lerindeki hastane infeksiyonlar›nda
ilk s›ray› kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› almakta,
onu pnömoni ve idrar yolu infeksiyonlar› izlemektedir. Kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›n›n di¤er
hastane infeksiyonlar›na oran›, iki aydan küçüklerde ve di¤er çocuk servislerine göre yenido¤an
YBÜ’lerinde daha belirgindir. ‹drar yolu infeksiyonlar›, hastane infeksiyonu olarak büyük çocuklarda, daha s›kt›r. Hastane idrar yolu infeksiyonlar›n›n eriﬂkinlerde daha s›k görülmesinin en
önemli nedeni, eriﬂkin YBÜ’lerinde idrar sondas› kullan›m oran›n›n çocuk YBÜ’lerindekinin iki
kat›ndan fazla olmas›d›r. Cerrahi yara infeksiyonlar›, özellikle deri infeksiyonlar› ve mediastenit;
çocuklarda, özellikle de yenido¤anlarda daha
s›kt›r. Bunun nedeni do¤mal›k anomaliler için
yap›lan ameliyatlard›r. Pnömoni d›ﬂ›ndaki alt solunum yolu hastane infeksiyonlar›, çocuk YBÜ’lerinde (%12) eriﬂkinlere göre (%4.4) daha s›k görülmektedir. Filebit gibi kalp-damar dizgesine
ait hastane infeksiyonlar›n›n görülme oran› çocuklarda büyüklere göre daha s›kt›r (5).
Yenido¤an YBÜ’lerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar› yine en s›k rastlanan pediatrik hastane infeksiyonu olmuﬂ (do¤um a¤›rl›¤›na göre %32-49), bunu %12-18’lik bir
s›kl›kla pnömoni ve %8-21 oran›yla kulak burun
bo¤az (KBB) infeksiyonlar› izlemiﬂtir (6).
Solunum yolu ve mide-ba¤›rsak dizgesine ait
hastane infeksiyonlar›, küçük yaﬂtaki çocuklarda
daha s›kt›r.
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ETKEN‹NE GÖRE
ÇOCUK HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Pediatrik hastane infeksiyonlar›ndaki mikrobiyal etken da¤›l›m›, eriﬂkinlerdekinden farkl›d›r.
Richards ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmaya
göre, gram-negatif bakteriler çocuk YBÜ’lerinde
(%25) eriﬂkin YBÜ’lerine (%17) göre daha s›k görülmektedir. Kan dolaﬂ›m› infeksiyonlar›nda en
s›k rastlanan etkenler koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) (%37.8), enterokoklar (%11.2),
Staphylococcus aureus (%9.3) ve Enterobacter (%6.2)
türleridir. Görüldü¤ü gibi, çocuk YBÜ’lerinde birincil baktereminin ve kalp-damar dizgesi infeksiyonlar›n›n en s›k gram-pozitif etkeni S. aureus,
en s›k gram-negatif etkeni Enterobacter türleridir.
Hastane kökenli pnömonide en s›k etkenler S.
aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Haemophilus influenzae olarak bulunmuﬂtur. ‹drar yolu infeksiyonlar›nda Escherichia coli ilk s›rada olup, Candida albicans,
P. aeruginosa ve Enterobacter türleri toplamda idrar
yolu patojenlerinin %10’unu teﬂkil etmektedir.
Cerrahi alan infeksiyonlar› (CA‹)’nda önde gelen
patojenler S. aureus, P. aeruginosa ve KNS’lerdir
(5). Yenido¤an YBÜ’lerinde yap›lan bir çal›ﬂmada
da benzer sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r (6).
BA⁄IRSAK PATOJENLER‹
En s›k etkenler rotavirüs, enterik adenovirüsler ve astrovirüslerdir. E. coli ve Shigella da hastane infeksiyonu yapabilir. Rotavirüs gibi ba¤›rsak
patojenleri oyuncaklar›n ve t›bbi cihazlar›n yüzeylerinde uzun süre kalmakta ve fekal kontaminasyona neden olarak hastanenin kontaminasyon tehlikesinin daha yüksek oldu¤u bölümlerinde (örne¤in; süt çocu¤u bölümü) infeksiyonlara neden olmaktad›r. Rotavirüs, yüzeylerde yedi
aya kadar, sularda haftalarca ve ellerde saatlerce
kalabilir (1).
SOLUNUM YOLU PATOJENLER‹
Çocuk servislerinde hastane kökenli infeksiyonlara neden olan patojenler, genellikle respiratuar sinsityal virüs (RSV), parainfluenza ve influenza virüsü, adenovirüs ve rinovirüs gibi toplumda yayg›n olan virüslerdir. Bunun yan›nda
yüksek bulaﬂt›r›c›l›¤a sahip varisella zoster virüsü (VZV)’nü de unutmamak gerekir. Salg›n dönemleri olan kas›m-nisan aylar›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %61’inin yaklaﬂ›k üç gün boyunca RSV
taﬂ›d›klar› gösterilmiﬂtir. RSV yüzeylerde yedi
saat, eldiven üzerinde beﬂ saat, k›yafetlerin üzerinde iki saat ve deri üzerinde 30 dakika boyunca yaﬂam›n› sürdürebilir (1).
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DO⁄RUDAN TEMASLA BULAﬁAN
PATOJENLER
Hijyen koﬂullar›n›n yeterli olmad›¤› kiﬂilerde
veya sa¤l›k kuruluﬂlar›nda daha s›k görülen bu
etkenler aras›nda herpes simpleks virüsü (HSV),
Tricophyton gibi cilt mantarlar›, uyuz etkeni olan
Sarcoptes scabiei ve baﬂ biti olan Pediculus capitis say›labilir.
ÇOCUKLARDA
V‹RAL HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Çocuklarda görülen hastane infeksiyonlar›n›n
eriﬂkinlerdekilerden bir fark› da, virüslerin çocuklarda önemli oranda nozokomiyal morbiditeye yol açmalar›d›r (5). On yedi Avrupa ülkesini
kapsayan bir çal›ﬂmada, virüs infeksiyonlar›n›n
çocuklarda hastane infeksiyonlar›n›n %22’sinden
sorumlu oldu¤u gösterilmiﬂtir. Gerçek nisbi s›kl›k muhtemelen daha da yüksektir; çünkü hastanede edinilmiﬂ viral infeksiyonlar›n %16’s›, oda¤› belirsiz ateﬂ tan›s› konarak geçiﬂtirilmektedir.
Virüs kaynakl› hastane infeksiyonlar›n›n dikkat çekici özelli¤i, çok hasta çocuklarla s›n›rl› olmamas›d›r; nitekim yukar›da sözü edilen Avrupa
çal›ﬂmas›nda viral hastane infeksiyonlar›n›n tüm
hastane infeksiyonlar›na oran› çocuk YBÜ’lerinde %4.8, yenido¤an YBÜ’lerinde %19.5, onkoloji
servisinde %17.7 ve genel serviste %86.5 olarak
bulunmuﬂtur.
En s›k rastlanan etkenler RSV, CMV, adenovirüs ve rotavirüstür (7). RSV’nin hava yolundan
çok, kontamine salg›larla do¤rudan temas yoluyla bulaﬂt›¤›n›n anlaﬂ›lmas›; maske kullan›m› yerine temas bariyer önlemlerine ve kohortlamaya
önem verilmesini sa¤lam›ﬂ ve bu sayede birçok
hastanede RSV infeksiyonu s›kl›¤› %40’a varan
oranlarda azalm›ﬂt›r (8,9).
Viral hastane infeksiyonlar› genellikle sporadiktir; ancak Kanada’da 18 gün içinde bir yenido¤an YBÜ’deki hastalar›n %35’ine yay›lan influenza A örne¤inde oldu¤u gibi, salg›nlar da yapabilir (10).
ÇOCUKLARDA ANT‹B‹YOT‹KLERE D‹RENÇL‹
PATOJENLERLE MEYDANA GELEN
HASTANE ‹NFEKS‹YONLARI
Antibiyotiklere dirençli infeksiyon etkenleri,
çocuk ve yenido¤an YBÜ’lerinin önemli sorunlar›ndand›r. Geniﬂlemiﬂ spektrumlu beta-laktamaz
(GSBL) üreten gram-negatif patojenler; dirençli
Klebsiella türleri ve E. coli; AmpC beta-laktamaz
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üreten Enterobacter, Serratia ve Citrobacter; Acinetobacter baumannii; P. aeruginosa; fermantatif olmayan
gram-negatif bakterilerden Stenotrophomonas, Comamonas ve Chyseobacteria türleri önde gelen dirençli hastane infeksiyonu etkenleridir.
Metisiline dirençli S. aureus (MRSA), çocukluk
ça¤›ndaki hastane infeksiyonlar›nda eriﬂkinlerden daha az s›kl›kla ortaya ç›kar. Buna karﬂ›n çocuk hastalarda metisiline duyarl› S. aureus
(MSSA) bakteremisi mortalitesinin %2, MRSA
bakteremisinin mortalitesinin ise %50 oldu¤u
gerçe¤ini ak›ldan ç›karmamak gerekir (11). MRSA
ile en s›k olarak kan dolaﬂ›m› ve akci¤er infeksiyonlar› meydana gelmektedir; yara infeksiyonlar›, menenjit, osteoartiküler infeksiyonlar ve idrar
yolu infeksiyonlar› da bildirilmiﬂtir. MRSA, art›k
hastane infeksiyonu yönünden risk taﬂ›mayan
çocuklarda görülmeye ve toplumdan edinilmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Toplumdan edinilmiﬂ MRSA oran›
yükselmektedir.
Vankomisine dirençli enterokoklar (VRE),
hastaneler için bir kabus olmaya devam etmektedir. VRE’lerin ço¤u, VanA fenotipine sahip Enterococcus faecium’lard›r. VRE’ler, pediatride genellikle kan dolaﬂ›m› infeksiyonuna neden olur. Kolonize olan hastalarda infeksiyon riski, olmayanlar›n beﬂ kat›d›r (12). Yenido¤anlarda VRE infeksiyonu geliﬂtirme tehlikesi, düﬂük do¤um a¤›rl›¤›
ve uzun süreli antibiyotik alma ile paralellik gösterir (13). VRE’nin büyük çocuklardaki epidemiyolojik ve klinik özellikleri, yetiﬂkinlerdeki özellikleriyle benzerdir; yani hastalar›n ço¤u VRE ile
kolonize, ancak asemptomatik olup altta yatan
önemli bir hastal›¤› olanlarda infeksiyona ba¤l›
mortalite yüksektir (%25). Eriﬂkinlerde hastanede ç›kan VRE salg›nlar›n› kontrol alt›na almak zor
olmas›na karﬂ›n, yenido¤an YBÜ’lerinde VRE ile
kolonizasyon oran› çok düﬂük olup, geliﬂebilecek VRE salg›nlar›n› kohortlama ve bariyer izolasyonu gibi basit yöntemlerle kontrol alt›na almak mümkün olabilmektedir (14).
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