
Hastane kökenli pnömoni (HKP) hastane infek-
siyonları içinde en önemli morbidite ve mortalite ne-
denlerinden biridir. Bu infeksiyonlar hastane infeksi-
yonlarının %13-18’ini oluşturmakta, genellikle üri-
ner sistem infeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta
görülmekte ve hastaneye yatırılan hastalarda %0.4-
0.7 oranında gelişmektedir. Yoğun bakım ünitelerin-
de ise ilk sırada yer almakta ve %10-25 oranında
görülmektedir[1,2].

HKP’nin neden olduğu mortalite %20-50 arasın-
da değişmekte ve özellikle Acinetobacter bauman-
nii ve Pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu

pnömonilerde mortalitede belirgin yükseklik dikkati
çekmektedir. Ayrıca hastanede kalma süresinin art-
ması, ciddi bir maliyet artışını da birlikte getirmekte-
dir[3,4]. 

Bu çalışmada 1997 yılında hastanemizde takip
edilmiş olan HKP olguları sunuldu.

MATERYAL ve METOD 

Hastane İnfeksiyonları Kontrol Komitesi’nin sür-
veyans sistemi içindeki kliniklerde prospektif olarak
hastane kökenli pnömoniler değerlendirildi. Sürve-
yans bakteriyoloji laboratuvar kayıtları ve infeksiyon
hastalıkları konsültasyonları temel alınarak yapıldı.
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ÖZET

Bu çal›flmada 1997 y›l›nda hastanemizde takip edilmifl hastane kökenli pnömoni (HKP) olgular› sunulmufl-
tur. Sürveyans sistemi içindeki kliniklerde 10 983 hasta takip edilmifl ve 163 HKP ata¤› (%1.4) saptanm›flt›r.
HKP %23.9 oran› ile hastane infeksiyonlar› içinde ikinci s›rada yer alm›flt›r. Olgular›n %70’i ventilatörle iliflkili
pnömonidir. HKP yo¤un bak›m ünitelerinde %9.5 oran›nda, kliniklerde ise %0.5 oran›nda saptanm›flt›r. 
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SUMMARY

Hospital Acquired Pneumonia

In this study, we present hospital acquired pneumonia cases hospitalized at Uluda¤ University School of
Medicine in 1997. In the clinics covered by the surveillance system 10 983 patients were followed up, and
hospital acquired pneumonia was observed in 163 (1.4%) patients. Hospital acquired pneumonia was found
to be the second common cause of nosocomial infections with the rate of 23.9%. Ventilator-associated pne-
umonia was found in 70% of all the cases involved in the study. Hospital acquired pneumonia was seen in
9.5% of cases in ICU, whilst only 0.5% of the cases was from other clinics.

Key Words: Hospital acquired pneumonia, Nosocomial infections, Pneumonia



Hastane kökenli pnömoni tanısı CDC kriterleri-
ne göre konuldu. Akciğerlerle ilgili klinik veya radyo-
lojik bulgulara ek olarak, pürülan balgam veya bal-
gam karakterinde değişiklik olması veya kan kültü-
ründen mikroorganizmanın izolasyonu temel alın-
dı[5]. Entübe hastalarda endotrakeal aspirat örneği
incelendi. Aspirasyon sondası endotrakeal tüp aracı-
lığı ile 30 cm sokularak derin trakeal aspirat örneği
alındı. 2-3 mL aspirat, vortekslenerek karışması sağ-
landıktan sonra, 0.01 mL’lik öze ile koloni sayımı
için kanlı agar ve EMB agar besiyerine ekildi. Gram
boyalı direkt preparat hazırlanarak epitel hücreleri,
polimorf nüveli lökosit (PNL) sayısı ve bakteriyolojik
açıdan değerlendirildi. x100 büyütme ile epitel hüc-
re sayısı 10’dan az ve PNL sayısı 25’den fazla olan
örneklerdeki 105 CFU/mL ve üzerindeki üremeler
klinik ve radyolojik olarak pnömoni düşünülen olgu-
larda etken olarak kabul edildi[6-10]. Entübe ve venti-
latör desteği alan tüm olgularda sukralfat kullanıldı
ve ventilatör devreleri 48 saatten önce değiştirilme-
di[11,12].

BULGULAR

İnfeksiyon Kontrol Komitesi’nin 1997 yılı sürve-
yans çalışma kapsamında yer alan 14 klinikte top-
lam 10 983 hasta takip edildi. Beşyüziki hastada,
682 (%6.22) hastane infeksiyon atağı saptandı.

Tüm hastane infeksiyon atakları göz önüne alın-
dığında, HKP’ler, üriner sistem infeksiyonlarından
(%26.1) sonra, 163 olgu ve %23.9 oranı ile ikinci sı-
rada gelmekte idi. Hastanemizdeki HKP oranı izle-
nen tüm olgular (10 983 olgu) gözönüne alındığında
%1.4 olarak bulundu. Bu oran yoğun bakım ünitele-
rinde %9.5, diğer kliniklerde ise %0.5 olarak sap-
tandı. İki kez pnömoni atağı geçiren olgu saptanma-
dı. 163 olgudan 132 (%80)’sinde HKP ilk infeksiyon
atağı olarak saptandı. Yirmi olguda ikinci, 11 olgu-
da ise üçüncü hastane infeksiyon atağı idi.

Olguların %67 (110)’si erkek ve %33 (53)’ü ka-
dın idi. Yaş ortalaması 47 ± 21 (ort ± SD,15-83 ara-
sında) olarak bulundu. Olguların 115 tanesi (%70)
yoğun bakım üniteleri, 48 tanesi (%30) ise, diğer kli-
niklere ait idi. Olguların kliniklere göre dağılımı Tab-
lo 1’de gösterilmiştir. 

Pnömoni gelişme riski açısından değerlendirildi-
ğinde ise; ilk sırada %18.6 oranı ile reanimasyon
ünitesi, %9 ile beyin-cerrahi yoğun bakım ünitesi
ikinci ve %8.4 ile nöroloji yoğun bakım ünitesi üçün-
cü sırada yer almıştır. 

Olguların 115 tanesi (%70) ventilatörle ilişkili
pnömoni idi. Kırkbeş olguda (%28) steroid kullanı-

mı, 86 (%53) olguda enteral beslenme saptandı. Ol-
gulara yapılan değişik girişimler ve oranları Tablo
2’de gösterilmiştir.

Beyin damar hastalığı (BDH), travma, abdominal
cerrahi gibi bağımsız risk faktörleri hastaların yarısın-
dan fazlasında altta yatan hastalık olarak saptandı.
Hastaların primer hastalıklarının dağılımı Tablo 3’te
gösterilmiştir.

109 olguda (%67) etken izole edildi. Dokuz olgu-
da etyoloji polimikrobiyal olarak değerlendirildi.
HKP’lerde etken olarak izole edilen mikroorganiz-
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Tablo 1. HKP saptanan olguların kliniklere göre
dağılımı

Klinik HKP Oran
sayısı (%)

Reanimasyon ünitesi 33 20

Beyin cerrahisi yoğun bakım 29 17

Nöroloji yoğun bakım 21 13

Genel cerrahi yoğun bakım 21 13

Hematoloji 13 8

Onkoloji 11 7

Göğüs kalp damar cerrahisi ve 

yoğun bakımı 11 7

Ortopedi 6 4

Üroloji 5 3

Genel cerrahi 5 3

Fizik tedavi ve rehabilitasyon 5 3

Beyin cerrahisi 3 2

Toplam 163 100

Tablo 2. HKP saptanan olgulara yapılan girişim-
ler 

Yapılan girişim Sayı (%)

• Entübasyon 132 81

• Nazoenteral tüp 126 77

• Ventilatör 115 70

• Batın cerrahisi 30 19

• Kalp cerrahisi 5 3

• Trakeostomi 43 26

• Tüp torakostomi 31 19

• Endoskopi 8 5
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malar içinde %24 oranı ile A. baumannii (28 izolat)
ilk sırayı almış ve bunu P. aeruginosa ve Klebsiella
pneumoniae izlemiştir (Tablo 4). Otuziki olguda
(%20) sekonder bakteremi saptandı. Alınan endotra-
keal aspirat örneğinin değerlendirilmesi sonucunda
belirlenen kriterlere uymayan (32 olguda), önceden
antibiyotik alımına bağlı olarak üreme olmayan (10
olguda) veya kültür sonucu normal üst solunum yolu
florası olarak değerlendirilen (12 olguda) toplam 54
olgunun etken analizi değerlendirme dışı bırakıldı. 

İlk atağı pnömoni olan olgular incelendiğinde,
22 olguda (%16) ilk 4 gün içinde, 110 olguda (%84)
ise geç dönemde geliştiği görüldü. Ortalama pnömo-
ninin ortaya çıkma zamanı 14 (3-45 arasında) gün
olarak bulundu. Ayrıca haftalara göre olguların orta-
ya çıkma zamanları irdelendiğinde; %39’unun ilk
hafta içinde, %31’inin 2. hafta içinde, %16’sının 3.
hafta içinde ve %14’ünün de 3. haftadan sonra ge-
liştiği saptandı.

HKP olan olgularda ortalama yatış süresi 36 gün
olarak bulundu. Prognoz açısından 151 olgu değer-
lendirildiğinde; pnömoni ve/veya altta yatan hastalı-
ğa bağlı ölüm 68 hastada (%45) saptandı. 

TARTIŞMA

HKP, hastanede edinilmiş infeksiyonlar içinde
genellikle ikinci ya da üçüncü sırada yer almakla be-
raber, mortalite açısından ilk sırada yer almaktadır.
Yoğun bakım ünitelerinde HKP [özellikle ventilatörle
ilişkili pnömoni (VİP)] ilk sırada yer almaktadır[2]. En-
tübasyonla birlikte ventilatör desteği pnömoni geliş-
me riskini 7-21 kat arttırmaktadır[13,14]. Çalışmamız-
da yoğun bakım ünitesinde izlenen hastalar içinde
HKP oranı %9.5 iken, diğer klinikler için bu oran
%0.5 idi. Dolayısıyla yoğun bakım ünitelerinde yak-
laşık 20 kat risk artışı saptadık. 

HKP, özellikle yatırılan tüm hastaların ventilatör
desteğinde ve altta yatan ciddi hastalıkların olduğu
reanimasyon ünitesinde tüm yatan hastalar içinde
%18.6 oranında saptandı. Bunu merkezi sinir siste-
mi patolojileri (kafa travması, subaraknoidal kana-
ma, beyin damar hastalığı vd.) ve ventilatör desteği
gibi bağımsız risk faktörlerinin sık olduğu beyin cer-
rahisi yoğun bakım ünitesi %9 oranı ile ve nöroloji-
yoğun bakım ünitesi %8.4 oranı ile takip etmiştir.
Yapılan çalışmalarda 60 yaşın üzerinde olmak, kro-
nik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), koma ve-
ya bilinç bozukluğu, travma veya kafa yaralanmala-
rı, endotrakeal entübasyon, üst batın ya da toraks
operasyonu, düşük serum albumin düzeyi, bronkos-
kopi, nazogastrik sonda, nöromusküler hastalıklar
bağımsız risk faktörleri olarak saptanmışlardır[1]. Bu
bağımsız risk faktörleri yukarıda HKP’nin sık görül-
düğü kliniklerdeki durumu açıklamaktadır. 

Pnömoninin ortaya çıkış zamanına bakıldığında;
ortalama 14 gün (3-45) olarak bulundu. Rello ve ar-
kadaşları mekanik ventilasyon ile ilişkili pnömoniler-
de ilk pnömoni atağı için geçen süreyi ortalama 7.9
(2-40) gün, Fagon ve arkadaşları ise ortalama 7 (3-
22) gün olarak saptamışlardır[3,4]. Bizim olgularımız-
da bu sürenin daha uzun olması, tüm incelenen ol-
guların ventilatörle ilişkili pnömoni olmamasından
kaynaklanabilir. Özellikle mekanik ventilasyonun 2
günden fazla olması VİP için bağımsız bir risk faktö-
rü olarak bulunmuştur[15].

Yapılan çalışmalarda HKP’lerin %60-85’inde
gram negatif basillerin etken olduğu saptanmıştır. K.
pneumoniae, Enterobacter spp., P. aeruginosa ve
özellikle son yıllarda yoğun bakım ünitelerinde önem
kazanan A. baumannii en sık saptanan mikroorga-

Tablo 3. HKP saptanan hastalarda primer hasta-
lıkların dağılımı 

Altta yatan hastalık Sayı Oran (%)

Beyin-damar hastalığı ve 

cerrahi girişim 35 21

Batın cerrahisi 30 19

Multipl travma 22 13

Kafa travması 10 6

KOAH 6 4

Kalp cerrahisi 5 3

Diğerleri 55 34

Toplam 163 100

Tablo 4. HKP’li olgularda izole edilen mikroor-
ganizmaların dağılımı

Mikroorganizma Sayı Oran (%)

Acinetobacter baumannii 28 24

Pseudomonas aeruginosa 27 23

Klebsiella pneumoniae 20 17

Staphylococcus aureus 17 14

Escherichia coli 7 6

Diğerleri 19 16

Toplam 118 100



nizmalardır. Ayrıca Staphylococcus aureus ve özel-
likle erken dönem pnömonilerde Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis ve Haemophi-
lus influenzae etken olarak karşımıza çıkmakta-
dır[16,17]. 

Gür ve arkadaşları Haziran 1994-Şubat 1995 ta-
rihleri arasında dokuz farklı hastanedeki yoğun ba-
kım ünitelerinde yatan hastalardan alınan ardışık kül-
türlerde izole edilen ve etken olma koşulu aranma-
yan gram negatif bakteriler içinde ilk beş sıradaki da-
ğılımını, %30 Pseudomonas spp., %25 Klebsiella
spp., %18 E. coli, %9 Enterobacter spp.ve %9
oranında Acinetobacter spp. ve non-fermentatifler
olarak saptamışlardır[18]. Bu çalışmada mikroorga-
nizmaların hangi örneklerden izole edildiği belirtil-
memiş olmakla birlikte, yoğun bakım ünitelerinde
yatan hastalardan izole edildiklerinden dolayı büyük
bir bölümünün solunum yolu örneklerinden olduğu
düşünülebilir. 

Uzel ve arkadaşları ise 1994 yılında yoğun bakım
ünitelerinde endotrakeal aspiratın kalitatif olarak de-
ğerlendirildiği bir çalışmada, ventilatörle ilişkili pnö-
moni etkeni olabilecek bakterilerin ilk dört sıradaki
dağılımını %27 oranında P. aeruginosa, %23 K.
pneumoniae, %20 Acinetobacter spp. ve %12 me-
tisilin dirençli S. aureus (MRSA) olarak bildirmişler-
dir[19]. 

Çalışmamızda da A. baumannii, P. aeruginosa
ve K. pneumoniae en sık etken olarak saptadığımız
mikroorganizmalar idi. Özellikle olgularımızın büyük
çoğunluğunun yoğun bakım ünitelerinde gelişen
ventilatörle ilişkili pnömoniler olmasının, bu mikro-
organizma dağılımının saptanmasında önemli rol oy-
nadığını düşünmekteyiz. Yukarıdaki çalışmalarla kar-
şılaştırdığımızda çalışmamızda yöntem ve değerlen-
dirme farklılıkları olmasına karşın, ülkemizde özellik-
le ventilatörle ilişkili pnömoni etkeni olan veya olma-
sı muhtemel mikroorganizmaların dağılımlarının be-
lirgin bir farklılık göstermediğini görmekteyiz.

Çalışmamızda bakteriyolojik tanıda endotrakeal
aspirat örneği kantitatif olarak değerlendirilmiştir.
Eşik değer olarak 105-106 CFU/mL alındığında bu
yöntemin duyarlılığı %67-91, özgüllüğü ise %59-92
arasında değişmektedir[6-9]. Özellikle mekanik olarak
ventile edilen hastalarda bakteriyolojik tanı için kul-
lanılan yöntemlerdeki duyarlılık, özgüllük ve örnek
alımında kullanılacak yöntemlerin seçimi konusu tar-
tışmalı olarak kalmaya devam etmektedir. Bakteriyo-
lojik tanı burada sadece etyoloji açısından değil,
pnömoninin varlığına karar vermek açısından da ol-
dukça önem taşımaktadır. Bronkoskopik tekniklerle

alınan örneklerin kantitatif olarak değerlendirilmesi
tanıda daha değerli olmakla birlikte, endotrakeal as-
pirat örneğinin kantitatif olarak değerlendirilmesi ve
eşik değerin yüksek tutulmasıyla duyarlılık ve özgül-
lüğünün arttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur.
Bronkoskopik tekniklerin avantajları yanında invaziv
olmaları, zaman alma ve maliyet gibi dezavantajları
da mevcuttur[20,21]. 

Hastane kökenli pnömonilerde mortalite oranı
%20-60 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir.
Çalışmamızda tüm olgularda toplam mortalite oranı
%45 olarak bulundu. Bildirilen mortalite oranlarına
baktığımızda büyük oranda bunların özellikle pnö-
moniye ait mortalite oranları olmadığını ve olguların
çoğunluğunda altta yatan ciddi hastalıkların varoldu-
ğunu görmekteyiz[22-24]. Fagon ve arkadaşları tara-
fından yapılan bir çalışmada pnömoniye (VİP) atfedi-
len mortalite oranı %27.1 olarak bulunmuştur. Aynı
çalışmada A. baumannii veya P. aeruginosa’nın ne-
den olduğu pnömonilere atfedilen mortalite oranı ise
%42.8 olarak saptanmıştır[3].

Yapılan çalışmalarda HKP’nin hastanede kalış
süresini 7-10 gün uzattığı saptanmıştır. Fagon ve ar-
kadaşları yaptıkları çalışmada yoğun bakım ünitesin-
de VİP’li hastalarda hastanede kalış süresini ortala-
ma 34 gün, pnömonisi olmayan hastalarda 21 gün
olarak bulmuşlardır[3,16,22]. Çalışmamızda ise bu sü-
reyi 34 gün olarak saptadık. 

HKP, tüm hastanelerde ve özellikle yoğun bakım
ünitelerindeki ventilatör desteği alan hastalarda
önemli bir morbidite, mortalite ve ekonomik kayıp
nedeni olmaya devam etmektedir. Tanıda kullanılan
yöntem ve kriterlerdeki tartışmaların devam etmesi
de ayrıca aşırı HKP tanısı konulması veya gerçek ol-
guların atlanması gibi problemleri birlikte getirmek-
tedir. Entübe hastalardan alınan örneklerin mikrobi-
yolojik olarak dikkatle değerlendirilmesi klinisyene
yol gösterici olacaktır. HKP’nin önlenmesi için ge-
rekli koşulların en üst seviyede sağlanmasının ve ta-
nıya yönelik çalışmalarda kolay, invaziv olmayan ve
ucuz yöntemlerin hedeflenmesinin sorunun çözümü-
ne büyük katkıda bulunacağı inancındayız. 
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