
Pediatri servis ve polikliniklerinde görülen çocuk-
ların yaklaşık %40’ında infeksiyon hastalıkları

vardır. Viral üst solunum yolu infeksiyonları, kızamık
ve su çiçeği gibi döküntülü hastalıklar ve enteritler
çocuklarda sık görülür ve pediatri servisinde kolaylık-
la hastadan hastaya bulaşıp salgınlara neden olabilir-
ler. Buna rağmen birçok pediatri servisinde koğuş
sistemi mevcut olup, yeterli sayıda izolasyon odası
bulunmamaktadır. İzolasyon özellikle yenidoğan,
oyun çağı ve okul öncesi servislerde daha önemlidir.
Ayrıca, çocukların yanında kalan refakatçiler, za-
manlarının büyük kısmını çocukları ile birlikte geçirir
ve servis içindeki tüm faaliyetlere katılırlar. Refakat-
çiler infeksiyonların bulaşması açısından ek risk oluş-
tururlar. 

Erişkin ve pediatrik yaş grubu arasında nozoko-
miyal infeksiyonların tipleri açısından da farklar
mevcuttur. Erişkin servislerinde üriner sistem infeksi-
yonları (ÜSİ)’na daha sık rastlanırken, pediatri ser-
vislerinde kan akımı, gastrointestinal ve solunum sis-
temi infeksiyonlarına daha sık rastlanır. Pediatri ser-
vislerinde nozokomiyal infeksiyonlarla yaş arasında
ters ilişki vardır. İki yaşın altındaki çocuklarda %11.5
olan nozokomiyal infeksiyon oranı, 2-4 yaş arasında
%3.6, 5 yaş üzerinde %2.6 olarak bulunmuştur[1].
Yaş ile nozokomiyal infeksiyonlar arasındaki ters

oran; kan akımı, gastrointestinal ve solunum sistemi
infeksiyonlarında daha belirgindir. Hastanede yatış
süresi uzadığında nozokomiyal infeksiyon riski artar.
Toronto’da yapılan bir çalışmada, pediatri servisle-
rinde nozokomiyal infeksiyon gelişme süresi ortala-
ma 15.3 gün bulunurken, merkezi sinir sistemi in-
feksiyonlarında bu süre 8.4 gün, kan akımı infeksi-
yonlarında 29.4 gün olarak saptanmıştır[2]. Yenido-
ğan yaş grubu haricinde çocuklarda nozokomiyal in-
feksiyon riski hematoloji/onkoloji, pediatrik nöroşi-
rürji ve pediatrik yoğun bakım servislerinde yüksek
bulunmuştur. Marmara Üniversitesi Hastanesi pedi-
atri, pediatrik ve neonatal yoğun bakım servislerinin
tamamında, taburcu olan her 100 hasta başına dü-
şen nozokomiyal infeksiyon sayısı 1998, 1999,
2000 ve 2001 yılları için sırasıyla 9.0, 5.7, 6.2 ve
4.6 olarak gerçekleşmiştir. Bakteremiler en sık no-
zokomiyal infeksiyon olarak karşımıza çıkmış, onu
pnömoni ve ÜSİ izlemiştir. Yenidoğan yoğun bakım
ünitesi (YBÜ)’nde bu oranlar %10.5 ile %14 arasın-
da değişmiştir. Bu ünitede üriner infeksiyonlar ilk sı-
rayı almış, bunu bakteremi ve pnömoni izlemiştir.

PEDİATRİ ve YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 
ÜNİTELERİNDE NOZOKOMİYAL 
İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

İster erişkin ister çocuk olsun kritik hastalığı olan-
lar nozokomiyal infeksiyonlar açısından risk altında-
dır. Bu hastalarda en önemli risk faktörleri altta ya-
tan hastalığın ciddiyeti, konağın bağışıklık sisteminin
bozulması, endojen floranın özellikle antibiyotik kul-
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lanımına bağlı olarak değişmesi ve invaziv girişimler-
dir. Pediatrik YBÜ’de nozokomiyal infeksiyon oran-
ları %3-27 arasında değişkenlik gösterir[3]. Bir yaş
altındaki çocuklarda nozokomiyal infeksiyon oranı
%7-9 iken, 10 yaş altındaki çocuklarda bu oran
%1.5-4 arasında değişir[4]. Avrupa’da 1996-1997
yılları arasında yapılan çok merkezli bir çalışmada
nozokomiyal infeksiyon oranı pediatrik YBÜ’de
%23.6 olarak bulunmuştur[4]. Bu çalışmada en sık
görülen nozokomiyal infeksiyon %53 oranı ile pnö-
moni iken, bunu %20 ile bakteremi, %15 ile üriner
infeksiyonlar, %7 ile cerrahi yara infeksiyonları ve
%4 ile gastrointestinal sistem infeksiyonları izlemiş-
tir. Kan akımı infeksiyonları pediatrik YBÜ’de nozo-
komiyal infeksiyonların yaklaşık olarak %30’unu
oluşturmaktadır. Bu infeksiyonların mortalite oranla-
rı %10.7 olarak bulunmuştur[3]. Bu çalışmada tespit
edilen ajanlar içinde ilk sırayı koagülaz-negatif stafi-
lokoklar (KNS) almıştır. Fakat tüm hastane infeksi-
yonları gözönüne alındığında nozokomiyal infeksi-
yonlarda en sık rastlanılan ajan gram-negatif basiller
(GNB)’dir. Pediatrik YBÜ’lerde morbiditenin en sık
nedeni intravasküler kateter kullanımıdır. Bir çalış-
mada kan akımı infeksiyonlarının %41.2’si intrave-
nöz kateteri olan hastalarda görülmüştür[5]. Genel
olarak intravasküler katetere bağlı kan akımı infeksi-
yonu oranı %2 bulunmuştur[6]. 

Marmara Üniversitesi Hastanesi pediatri servisle-
rinde en sık rastlanan nozokomiyal infeksiyon etken-

leri Şekil 1’de, yenidoğan YBÜ’deki etkenlerin sıklı-
ğı da Şekil 2’de sunulmuştur. 

Pediatrik cerrahi servislerinde yatan hastalar di-
ğer servislerde yatan hastalarla aynı derecede nozo-
komiyal infeksiyon riski taşırlar. Yalnız bu hastalarda
nozokomiyal infeksiyonların tipi farklıdır. Bhattac-
haryya ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışma-
da nozokomiyal infeksiyon oranı, 608 pediatrik cer-
rahi hastasında %6.2 olarak bulunmuştur[7]. Bunlar
içinde cerrahi yara infeksiyonu (%17.2) ilk sırada yer
alırken bunu; kan akımı infeksiyonu, pnömoni ve
ÜSİ takip etmiştir. Nozokomiyal infeksiyon birden
fazla cerrahi girişim geçiren ve birden fazla hastalığı
olan çocuklarda daha sık görülür. Staphylococcus
epidermidis en sık bakteremi ajanı iken, GNB’ler
ÜSİ’de ve pnömonilerde en sık tespit edilen ajanlar-
dır. Cerrahi yara infeksiyonlarında ise GNB’ler ve
gram-pozitif koklar sık rastlanılan ajanlardır. Marma-
ra Üniversitesi Hastanesi pediatrik cerrahi servisinde
nozokomiyal infeksiyon oranı, 1998-2001 yıllarında
%6.7 ile %11.8 arasında değişmiştir. Bu serviste ay-
nı yıllarda en sık rastlanan nozokomiyal infeksiyon
etkenleri Şekil 3’te sunulmuştur. Cerrahi yara infek-
siyonu bu serviste bakteremi ve ÜSİ’den sonra üçün-
cü sıklıkta görülmektedir.

Yenidoğanlar

Yenidoğan döneminde infeksiyonların birden
fazla kaynağı mevcuttur. Fetal flora doğum sonrasın-
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Şekil 1. 1998-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon et-
kenlerinin sıklığı (EGNB: Enterik gram-negatif basiller).



da anneden, hastane personelinden, ziyaretçilerden
ve çevreden kazanılan ajanlar ile oluşur. Term sağlık-
lı yenidoğanların bakterilerle kolonizasyonu doğum
sonrası 2.-3. günlerde olmaktadır. Burun ve göbek
S. epidermidis ve alfa-hemolitik streptokoklarla,
gastrointestinal sistem Escherichia coli, Lactobacil-

lus ve anaerop bakterilerle kolonize olur. Yenidoğan
YBÜ’ye yatışı yapılan yenidoğanlarda ise daha fark-
lı kolonizasyon paterni vardır. Klebsiella, Entero-
bacter, Citrobacter ve E. coli dışkı florasında en sık
bulunan ajanlardır ve burun, boğaz ve göbeği kolo-
nize ederler. Yenidoğan YBÜ’de uzun süre kalan be-
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Şekil 2. 1998-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi yenidoğan YBÜ’de nozokomiyal infeksiyon
etkenlerinin sıklığı (EGNB: Enterik gram-negatif basiller).
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Şekil 3. 1998-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi çocuk cerrahisi servisinde nozokomiyal infeksi-
yon etkenlerinin sıklığı (EGNB: Enterik gram-negatif basiller).
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beklerde nozokomiyal ajanlar ile ağır bir şekilde ko-
lonizasyona sık rastlanılır. Sağlıklı yenidoğanların
hastanede kalış süreleri çoğunlukla 72 saatten azdır.
Bu yüzden bunlarda infeksiyon riski %1’den daha
azdır[8]. Bunun yanında düşük doğum ağırlıklı bebek-
ler ise haftalarca hatta aylarca yenidoğan YBÜ’de
kalabilmekte ve bu hastalara çok sayıda invaziv giri-
şim yapılmak zorunda kalınmaktadır. 

Yenidoğan YBÜ’de nozokomiyal infeksiyon oran-
ları %5-25 arasında değişir[9]. Hemming ve arkadaş-
larının 904 yenidoğan üzerinde yapmış olduğu çalış-
mada %15.3 oranında nozokomiyal infeksiyon sap-
tanmıştır[10]. Bunların %29’unu pnömoni, %14’ünü
kan akımı infeksiyonu, %8.1’ini cerrahi yara infeksi-
yonu, %4.5’ini üriner infeksiyon ve %4.5’ini me-
nenjitler oluşturmuştur. Nozokomiyal infeksiyonlar
1500 g’ın altındaki yenidoğanlarda daha sık görülür.
Sürfaktan kullanılmaya başlamasından sonra prema-
türelerin ve çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanla-
rın yaşam şansları artmaya başlamıştır. Bu artış in-
feksiyon riskini de beraberinde getirmiştir.

Yenidoğan YBÜ’de çok düşük doğum ağırlığı,
respiratuar distres, H2-bloker kullanımı ve uzamış
intravasküler kateter kullanımı kan akımı infeksiyon-
larını arttıran faktörlerdir. Yenidoğan YBÜ’de
KNS’lerin neden olduğu kan akımı infeksiyonları,
çoğunlukla hayatın 2. veya 3. haftalarında görülür.
İntravasküler kateter kullanımı ve total parenteral
beslenme KNS’ye bağlı bakteremi riskini arttırır.
Bunların yanında son 20 yıl içinde yenidoğan
YBÜ’lerde fungal infeksiyonlarda da artış olmuştur.
Hastanede yatış süresinin uzaması, sık ve uzun süre-
li antibiyotik kullanımı, santral kateterlerin varlığı ve
intravenöz lipid kullanımı yenidoğanlarda fungal ko-
lonizasyonu arttıran etmenlerdir. Yenidoğan YBÜ’de
en sık karşılaşılan fungal ajanlar Candida albicans
ve Candida parapsilosis’tir. 1960’lı yıllarda yenido-
ğan YBÜ’de Staphylococcus aureus ve grup A
streptokoklar en önemli epidemi etkenleri iken,
1970’li yıllarda GNB’ler bunların yerini almıştır. Gü-
nümüzde ise KNS’ler ve GNB’ler en sık rastlanılan
etkenlerdir. 

PEDİATRİDE NOZOKOMİYAL 
KAN AKIMI İNFEKSİYONLARI

Nozokomiyal kan akımı infeksiyonu (KAİ), hasta-
neye yatışın 48. saatinden sonra kan kültüründe bak-
teri veya mantar üremesi olarak tanımlanır. Kan kül-
türünde üreyen mikroorganizma ile hastanın klinik
bulguları uyumlu değilse ve çok sayıda kan kültürü
içinde sadece birinde üreme varsa kontaminasyon
olarak değerlendirilir. Fakat her pozitif kan kültürü,

kontaminasyon olduğuna karar verilmeden önce dik-
katli bir şekilde değerlendirilmelidir. KNS’ler deri
kontaminantı olarak ele alınmasına rağmen son yıl-
larda KNS’lere bağlı KAİ’lerde artış sözkonusudur.
Nozokomiyal KAİ’ler primer ve sekonder olmak üze-
re ikiye ayrılır. Primer KAİ, kan kültüründe üreyen
mikroorganizmaya bağlı vücudun başka bir bölgesin-
de infeksiyon odağı olmaması ile karakterizedir. Se-
konder KAİ’lerde ise kan kültüründe üreyen mikroor-
ganizmaya bağlı vücudun başka bir bölgesinde infek-
siyon odağı vardır. İntravenöz veya arteryel kateterle-
re bağlı olarak gelişen bakteremiler ise primer KAİ
olarak kabul edilir. Psödobakteremi (yalancı baktere-
mi) veya kontaminasyon ise hastanın kan akımından
kaynaklanmayan üremelerdir. Alınan kan kültürlerin-
deki üremelerin yarıya yakınının kontaminasyona
bağlı olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, psödobak-
teremi insidansı kesin olarak bilinmemektedir. Psödo-
baktereminin nedenleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Psödobakteremi olarak değerlendirilen mikroor-
ganizma üremeleri çoğunlukla beklenmeyen ve pa-
tojen olarak düşünülmeyen etkenlerdir. Bunlar için-
de gram-negatif organizmalar (Acinetobacter türle-
ri, Enterobacter türleri, Serratia marcescens, Kleb-
siella pneumoniae, Ewingella americana, Aero-
monas hydrophila, bazı Pseudomonas türleri, Mo-
raxella nonliquefaciens), gram-pozitif koklar (S.
aureus, KNS, streptokoklar), aerobik gram-pozitif
çomaklar (Bacillus türleri, streptomyces türleri) ve
anaerobik gram-pozitif çomaklar (Clostridium sor-
dellii) ve Corynebacterium türleri bulunmakta-
dır[11]. 

Pediatrik YBÜ erişkin YBÜ’den yapısal olarak
farklıdır. Pediatrik YBÜ’ler multidisipliner çalışan bö-
lümlerdir. Pediatrik YBÜ’lerde erişkin YBÜ’den
farklı olarak hastalar arasında genellikle bariyerler
mevcut değildir. Erişkin YBÜ’de yatan hastalarda
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Tablo 1. Psödobaktereminin nedenleri

• Kan kültürü vasatının kontamine olması

• Kan kültürü alan sağlık personelinin elinden veya
sekresyonlarından mikroorganizmanın kültür vasatına
bulaşması

• Kan kültürü alınırken kullanılan eldivenlerden bulaşma

• Kan kültürü alınırken kullanılan deri antiseptik solüs-
yonlarından bulaşma

• Laboratuvar ortamında kültür vasatının kontamine
olması



kronik ve dejeneratif hastalıklar daha sık görülür. Pe-
diatrik YBÜ’lerde ise tedavi edilebilen ve kronik has-
talığı olmayan hastalar çoğunluktadır. YBÜ’lerde
bakteremi ve fungemi görülme ihtimali hastanenin
diğer servislerine göre en az 8 kat daha fazladır[5].
Ayrıca, bu infeksiyonların mortalite ve morbiditesi
YBÜ’lerde daha fazladır. Nozokomiyal KAİ’ler tüm
nozokomiyal infeksiyonların yaklaşık %30’unu oluş-
turur. Pediatrik YBÜ’lerde nozokomiyal infeksiyon
oranları 1000 yatışta 60 ile 110 arasında değişmek-
tedir[5]. Mortalitesi ise yaklaşık %10’dur. Yenidoğan
YBÜ’de ise bu oran %14-17 arasında değişmekte-
dir[11]. 

Pediatrik YBÜ’lerde nozokomiyal KAİ’ye yol
açan etkenlerin sıklığı ülkeden ülkeye hatta merkez-
ler arasında değişkenlik göstermektedir. 1992-1997
yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
pediatrik YBÜ’de yapılan bir çalışmada tespit edilen
nozokomiyal infeksiyonların %28’ini KAİ’lerin oluş-
turduğu saptanmıştır[2]. Nozokomiyal KAİ’ler içinde
KNS’ler en sık (%38) tespit edilen etken olmuştur.
Bunu %25 ile gram-negatif aerobik basiller, %9 ile
S. aureus ve %9 ile kandida türleri takip etmektedir.
Avrupa’da 1996-1999 yılları arasında yapılan çalış-
mada da KNS, nozokomiyal KAİ’lerde en sık etken
olarak tespit edilmiştir[4]. İntravenöz kateter varlığı
pediatrik YBÜ’deki morbiditenin en sık nedenidir.
Yapılan çalışmalarda intravenöz katetere bağlı KAİ
oranı %1.6-2 arasında değişkenlik göstermektedir[6].

Yenidoğan YBÜ’lerde görülen KAİ’ler toplum
kaynaklı bakteremi ve hastaneden kazanılan bakte-
remi olarak ikiye ayrılabilir. Bu ayrımda en önemli
faktör infeksiyonun başlangıç zamanıdır. Hastane-
den kazanılan KAİ’ler hastaneye yatışın 48. saatin-
den sonra ortaya çıkan infeksiyonlardır. Doğumdan
sonra ilk 48 saat içinde ortaya çıkan infeksiyonlar
ise çoğunlukla maternal kaynaklı infeksiyonlardır.
Buna rağmen bazen hastaneden kazanılmış infeksi-
yonlar ile maternal kaynaklı infeksiyonların ayrımın-
da güçlük çekilir. Yenidoğan döneminde ortaya çı-
kan sepsis erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı sepsis
olarak ikiye ayrılmaktadır. Erken başlangıçlı sepsis
hayatın ilk 4 günü içinde ortaya çıkan infeksiyondur.
Bu infeksiyonlar, multisistemik tutulum gösterir, ful-
minan seyirlidir, çoğunda doğum sırasında ortaya çı-
kan komplikasyonlar rol oynar. Erken membran yır-
tılması, koriyoamniyonit, doğumun erken başlaması
ve antepartum maternal ateş predispozan faktörler-
dir. Erken başlangıçlı sepsiste bakteri doğum kana-
lından kazanılmakta, mortalitesi %5-50 arasında de-
ğişmektedir[12]. Geç başlangıçlı sepsis ise doğumun

5. günü ve sonrasında ortaya çıkan infeksiyonlardır.
Bu infeksiyonlarda doğuma bağlı komplikasyonlar
nadirdir. Mortalite oranı %2-6 arasında değişmekte-
dir[12]. E. coli, grup A ve B streptokoklar, Listeria
monocytogenes hem erken hem de geç başlangıç-
lı sepsisten sorumlu olabilir[12]. S. aureus, KNS ve
P. aeruginosa ise geç başlangıçlı infeksiyonlardan
sorumludur[12].

KAİ’ler yenidoğan YBÜ’de en sık görülen nozo-
komiyal infeksiyonlardır, sıklığı %5-32 arasında de-
ğişmektedir. Bunu pnömoni ve ÜSİ’ler takip eder.
Yenidoğan ünitelerinde nozokomiyal infeksiyonları
kolaylaştıran faktörler Tablo 2’de sunulmuştur.

Yenidoğan YBÜ’lerde KAİ’nin en sık etkeni
KNS’dir. Bunu GNB’ler, S. aureus ve kandida türle-
ri takip eder. Yenidoğan YBÜ’lerde nozokomiyal in-
feksiyonlara sebep olan etkenlerde zaman içinde de-
ğişiklikler olmuştur. Son yıllarda KNS ve kandida in-
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Tablo 2. Yenidoğan döneminde KAİ’yi kolaylaş-
tıran faktörler

• Konağa ait faktörler

Bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma

Doğal savunma mekanizmalarının azlığı

Gelişmekte olan endojen mikroflora

Düşük gestasyonel yaş

Altta yatan hastalığın ağırlık derecesi

Altta yatan diğer hastalıklar, konjenital organ 
sistem hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları

• Çevreye ait faktörler

Fetal deri elektrotları

Umbilikal, arteryel, santral venöz kateterler

Mekanik ventilasyon

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu

Ventrikülo-peritoneal şant

Total parenteral beslenme, intravenöz lipid 
kullanımı

Kan ürünleri nakli

Solunum sistemi bakımı

İntravenöz steroid kullanımı

H2-bloker kullanımı

Hastanede uzun yatış süresi

Servisin kalabalık olması, yeterli sayıda sağlık 
personelinin olmaması

Kontamine cihaz ve aletler



feksiyonlarında belirgin artış görülmektedir. Bunun
sebepleri çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin ya-
şam oranlarında artış, artmış intravasküler kateter
kullanımı, parenteral nütrisyon, intravenöz lipid kul-
lanımında artış ve KNS’ye bağlı gerçek bakteremile-
rin tespiti gelmektedir. KNS’lere bağlı sepsiste mor-
talite gram-negatiflere göre çok daha düşüktür.
KNS’ye bağlı bakteremilerde klinik bulgular nonspe-
sifiktir ve bu patojene bağlı infeksiyonlar nadir ola-
rak ölüme sebep olurlar. Ateş, apne, bradikardi, bes-
lenme intoleransı, letarji, trombositopeni ve abdomi-
nal distansiyon gibi klinik bulgular KNS’lere bağlı
bakteremilerde en sık görülen klinik bulgulardır.
GNB’lere bağlı KAİ’lerde mortalite daha yüksektir.
E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter türleri en sık
izole edilen GNB’lerdir. Bunları daha az sıklıkla P. ae-
ruginosa, Serratia türleri ve Acinetobacter türleri
izlemektedir. 

Son yıllarda kandida türleri yenidoğan YBÜ’ler-
de sepsis olgularında en sık rastlanılan 3. etken ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Kandida infeksiyonları
yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Kan-
dida septisemisine bağlı mortalite %15-50 arasında
değişkenlik göstermektedir. Yenidoğan YBÜ’de ya-
tan düşük doğum ağırlıklı bebeklerin %3-7’sinde in-
vaziv kandida infeksiyonları gelişir[13]. Bunun yanın-
da doğum ağırlığı 2500 g üzerinde olan bebeklerde
invaziv kandida infeksiyonu riski %0.6 olarak bulun-
muştur[13]. YYBÜ’lerde kandida infeksiyonları için
en önemli risk faktörleri uzamış hastane yatışı, pre-
matürite, uzamış antimikrobiyal ajan kullanımı (3.
kuşak sefalosporinler, vankomisin, imipenem), sant-
ral venöz kateter varlığı, hiperalimentasyon, intrave-
nöz lipid kullanımı, entübasyon, steroid kullanımı,
H2-bloker kullanımı ve kandida kolonizasyonu-
dur[14]. Kandida türleri içinde C. albicans en sık rast-
lanılan patojen olarak saptanırken, bunu Candida
parapsilosis ve diğer kandida türleri takip etmekte-
dir. C. parapsilosis C. albicans’a göre daha az virü-
landır. C. albicans infeksiyonlarında mortalite C. pa-
rapsilosis’e göre 6 kat daha fazladır[14]. Fakat intra-
venöz kateter varlığında veya yüksek intravenöz gli-
koz konsantrasyonlarının kullanılması C. parapsilo-
sis infeksiyonlarının morbidite ve mortalitesini arttı-
rabilir. Sistemik kandida infeksiyonlarının bulguları
nonspesifiktir ve çoğunlukla bakteriyel sepsisten
ayırt edilmesi güçtür. Vücut sıcaklığında değişiklik,
hipotansiyon, apne, bradikardi, solunum sıkıntısı,
abdominal distansiyon gibi klinik bulgular olabilir. Bu
bulgular intermittant, olabileceği gibi bazı hastalar
asemptomatik olabilir. Sistemik kandida infeksiyon-

larında çoğunlukla organ tutulumları vardır. Özellikle
ÜSİ’ye eğilim vardır. Hematüri, proteinüri ve piyüri
kandidürinin bulgularıdır. Kandida piyelonefritinde,
renal papiller nekrozda ve çoğul parankim apselerin-
de fungus topunun üriner sistemde obstrüksiyon
yapmasına bağlı olarak akut oligüri gelişebilir. Renal
arter obstrüksiyonuna bağlı sekonder hipertansiyon
nadir olarak gelişir. Kandida hematojen yolla göze
ulaşarak endoftalmit yapabilir. Lezyonlar hızlı bir şe-
kilde tüm vitröz sıvıya yayılır. Bu lezyonların erken
tespiti önemlidir. Erken tedavi ile kalıcı körlük önlen-
miş olur. Septik artrit ve osteomiyelit nadir olarak
gelişir. Karaciğer ve dalak tutulumu, kandida endo-
karditi, menenjiti, ventriküliti ve serebral apseleri de
sistemik kandida infeksiyonlarına bağlı olarak gelişe-
bilir. 

Tanı ve Tedavi İlkeleri

KAİ tanısı bakteri ve fungusların kan kültürlerin-
de üretilmesi ile konur. Basit bir işlem olmasına rağ-
men kan kültürü alınmasında sağlık personeli infek-
siyon kontrol kurallarına uymadığı zaman yalancı
pozitif sonuçlar elde edilir. Bunların önlenmesinde
kan kültürünün alınacağı yer, aseptik tekniklere uy-
gun kan kültürü alınması, yeterli hacimde kan örne-
ğinin alınması ve yeterli sayıda kan kültürü örneğinin
alınması büyük önem taşır.

Kan kültürü alınması: Kan kültürü arter veya
venlerden alınabilir. Arter ve ven arasında pozitif kan
kültürü açısından fark yoktur. Genelde daha kolay ol-
duğu için kan kültürü alınması amacıyla periferal
venler kullanılır. Bunun yanında örneğin alınacağı
venin bulunduğu vücut bölgesi önemlidir. Femoral
damarlar veya deri hastalığı olan bölgeden alınan
kan kültürü örneklerinde kontaminasyon riski ante-
kübital venler ve üst ekstremite damarlarına göre da-
ha fazladır. Son yıllarda intravasküler santral kateter-
lerden kan kültürü alınmasında artış gözlenmektedir.
Bu kateterlerden kan kültürü alınabilir. Eğer bu kate-
terlerden kültür alınacaksa diğer bir kültür örneği de
periferik damardan alınmalıdır.

Derinin temizlenmesi: Kan alınacak ven seçil-
dikten sonra deri %70’lik izopropil alkol veya etil al-
kol ile temizlenip kısa bir süre kurumaya bırakılmalıdır.
Daha sonra %1-2’lik iyotlu solüsyonlar veya %10’luk
providon-iyot solüsyonları ile tekrar temizlenmeli ve
bir süre kuruması beklenmelidir. İyotlu çözeltiler 30
saniyede kurur, providon-iyot solüsyonları ise 1.5-2
dakikada kurur. Kan kültürü alınırken eldiven giyilme-
lidir. Eğer deri temizliği yapıldıktan sonra tekrar kan
alınacak olan damar palpe edilecek ise palpe eden
parmak iyotlu solüsyonlarla temizlenmelidir.
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Kan hacmi ve kan kültürü sayısı: Alınan ka-
nın hacmi ile kan kültürlerinde üreme oranı arasında
doğrudan ilişki vardır. Erişkin hastalar için ideal olan
hacim 20-30 mL’dir. Eğer bu miktar alınamıyorsa
en az 10 mL alınmalıdır. Daha az miktarda kan alın-
ması yanlış negatif sonuç verebilir. 30 mL’den fazla
kan alınması da hastalarda anemi gelişmesine yol
açabilir. Çocuklarda alınması gereken kan hacmi da-
ha azdır. Yenidoğanlarda 1-2 mL, süt çocuklarında
2-3 mL, okul çağı çocuklarında 3-5 mL ve daha bü-
yük çocuklarda 10-20 mL kan alınması yeterlidir. İki
veya üç kan kültürü örneğinin alınması önerilmekte-
dir. Kan kültürü sayısı arttıkça üreme olasılığı artar.

Kan kültürü alınma zamanı: Kan kültürü
alınması için en uygun zaman ateşle birlikte titreme-
nin başladığı zamandır. Fakat bu anın belirlenmesi
zor olduğu için kan kültürünün ateşin olduğu dönem-
de alınması yeterlidir. Eğer kan kültürü alındıktan
sonra antimikrobiyal tedavi başlanacaksa ayrı da-
marlardan iki kan kültürü örneği aynı anda alınmalı-
dır. Eğer empirik antibiyotik tedavisi başlanılması
sözkonusu değilse kan kültür örneklerinin arası açı-
labilir. 

Yenidoğanlarda sepsis bulguları nonspesifiktir.
Sepsis bulguları özellikle düşük doğum ağırlıklı be-
beklerde belirgin değildir. Bebeğin iyi görünmemesi,
emmeme veya hipoaktivite sepsisin erken bulguları
olabilir. Bunun yanında solunum sıkıntısı, apne, le-
tarji, ateş veya hipotermi, sarılık, kusma, ishal, pete-
şi, siyanoz ve sklerema gibi belirti ve bulgular görü-
lebilir. Yenidoğanlarda menenjit, pnömoni, üriner
infeksiyon, otit, septik artrit, osteomiyelit gibi lokal
infeksiyonların sepsis kaynağı olabileceği unutulma-
malıdır. Bakteremi veya sepsis düşünülen bebeklerde
kan kültürü örnekleri alınmalıdır. Yenidoğan sepsis
veya bakteremilerinde %20 oranında menenjit eşlik
ettiği için genel durumu uygun olan hastalara lomber
ponksiyon yapılıp beyin omurilik sıvısı incelenmeli
ve kültür gönderildikten sonra empirik antibiyotik te-
davisi başlanmalıdır. Daha büyük çocuklarda bakte-
remi düşündüren bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Empirik tedavi kan kültürleri alındıktan sonra başlan-
malıdır.

Yenidoğanlarda empirik antibiyotik tedavisinde
erken sepsis sözkonusu ise ampisilin ile birlikte bir
aminoglikozid başlanmalıdır. Geç neonatal baktere-
mi veya sepsis durumunda ve daha büyük bebek ve
çocuklarda vankomisin ile birlikte antipsödomonal
3. kuşak sefalosporin veya meropenem başlanmalı-
dır. Empirik tedavinin 48-72. saatinde hastanın kli-
niği ve kan ve/veya diğer kültür sonuçları değerlen-
dirilmelidir. Kültürlerde anlamlı üreme varsa üreyen

patojenin antibiyotik duyarlılık paterni gözönüne alı-
narak en dar spektrumlu antibiyotiğe geçilmelidir.
Üreme yoksa antibiyotik tedavisinin türü ve süresi
hastanın klinik bulgularına, risk faktörlerinin varlığı-
na, servisteki nozokomiyal infeksiyon etkenlerinin
türüne ve antibiyotik direnç oranlarına göre karar
verilmelidir. Örneğin; santral venöz kateteri olmayan
ve genel durumu hızla düzelen bir hastada 72. saatin
sonunda bakteremi saptanmamış ve hastanın klinik
bulguları infeksiyon dışı bir sebeple açıklanmış ise
antibiyotikleri kesilmelidir. Bir infeksiyon odağı (pnö-
moni, enterit, ÜSİ, kateter infeksiyonu, menenjit vs.)
saptanmışsa antibiyotikleri bu odağın tedavisine yö-
nelik olarak değiştirilmelidir. Böyle bir hastada kül-
türler negatif, infeksiyon odağı belirlenmemiş fakat
sepsisin klinik bulguları devam ediyorsa servisin no-
zokomiyal infeksiyon epidemiyolojisi dikkate alınma-
lı, gram-negatif bakterilerin sık, MRSA’nın nadir bu-
lunduğu servislerde glikopeptid 72. saatin sonunda
kesilmeli ve hastada diğer infeksiyon dışı nedenler
araştırılırken gram-negatif bakterilere etkili antibiyo-
tik birkaç gün daha devam edilmelidir. Eğer serviste
MRSA en sık görülen nozokomiyal infeksiyon etke-
ni ve hastalarda önceden antibiyotik kullanımı varsa
bu kez gram-negatif etkili antibiyotikler kesilip gliko-
peptid antibiyotiğe birkaç gün daha devam edilebilir.

Yenidoğan sepsisinin tedavisinde antibiyotik te-
davisine ek olarak intravenöz immünglobulin (İVİG)
de kullanılmaktadır. İVİG kullanımı konusundaki ça-
lışmalar özellikle düşük doğum ağırlıklı prematüreler
üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmalarda çelişkili sonuç-
lar elde edilmiştir. Buna rağmen yenidoğan sepsisin-
de İVİG verilmesi özellikle düşük doğum ağırlıklı pre-
matüreler için önerilmektedir[15].
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Tablo 3. Süt çocuğu ve daha büyük çocuklarda
bakteremi ve/veya sepsis klinik belirti ve bul-
guları

• Sadece ateş

• Titreyerek yükselen ateş

• İrritabilite veya letarji

• Bulantı, kusma, ishal

• Peteşi, ekimoz, büllöz lezyonlar

• Bilinç değişikliği

• Hiperventilasyon, taşikardi, takipne, zayıf periferik
nabızlar, soğuk ekstremiteler, hipotansiyon, oligüri

• Periferik perfüzyonda bozulma (siyanoz, kapiller do-
luşun 2 saniyeden uzun olması, kütis marmaratus)



Sepsiste destekleyici tedavi antibiyotik kadar
önemlidir. Hava yolu, solunum ve dolaşım sistemi
desteklenmeli, hastalar YBÜ’de monitörize edilerek
izlenmelidir. Hastanın dolaşım sisteminin düzenlen-
mesi için gününe uygun sıvı tedavisi yapılmalıdır. Ge-
rekli durumlarda taze donmuş plazma ile hastalar
desteklenmelidir. Eğer sıvı tedavisine rağmen perfüz-
yon düzelmiyorsa inotropik ve/veya vazopresör des-
tek verilmelidir. Kalp atım hacmini arttırmak için
inotropik ajanlardan dopamin veya dobutamin kulla-
nılmalıdır. 

PEDİATRİDE İNTRAVASKÜLER KATETERE 
BAĞLI İNFEKSİYONLAR

Son yıllarda özellikle YBÜ’de uzun süre tedavi
edilen hastalarda kalıcı ve kullanımı daha kolay olan
santral kateterlerin kullanılmasında artış gözlenmiş-
tir. Kateterlerin kullanılması ile birlikte bunlara bağlı
infeksiyonlarda artmıştır. Kateterler intravenöz sıvı
ve ilaç verilmesi, kan ürünlerinin verilmesi, parente-
ral beslenme ve hemodinamik durumun izlemi ama-
cı ile kullanılmaktadır. Kateterlerin çoğunluğunu pe-
riferal venöz kateterler oluşturmaktadır. Nozokomi-
yal KAİ’lerin büyük bir kısmı kateterle ilişkilidir. İnt-
ravenöz kateteri olan hastalarda olmayanlara göre
KAİ riski daha fazladır. Katetere bağlı KAİ’lerde
mortalite %10-20 arasında değişmektedir[16]. Mor-
talite S. aureus’a bağlı bakteremide daha yüksektir.
KNS bakteremisinde ise daha düşüktür. ABD Ulusal
Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi 1991 yı-
lı verilerinde pediatrik YBÜ’de santral venöz kateter
kullanılan hastalarda KAİ 1000 kateter gününde
11.4, santral venöz kateteri olmayan çocuklarda
1000 kateter gününde 0.4 olarak belirtilmiştir[17].
Aynı sürveyansta 1500 g ve üzerindeki bebeklerde
umbilikal veya santral katetere bağlı KAİ oranı 1000
kateter gününde 5.1, 1500 g altındaki bebeklerde
14.6 olarak belirtilmiştir. 

Patogenez

Katetere bağlı infeksiyonların gelişmesinde iki
önemli mekanizma mevcuttur. Bunlardan biri ekstra-
luminal kateter kolonizasyonu diğeri ise intraluminal
kolonizasyondur. Tünelli kateterler ve implante ci-
hazlarda kateter ağzının kolonizasyonu ve intralumi-
nal infeksiyon en sık gözlenen mekanizmalardır.
Bunlara ek olarak infüzyon sıvılarının kontaminasyo-
nu ve mikroorganizmaların hematojen yolla yayıl-
ması bilinen diğer infeksiyon mekanizmalarıdır. Ka-
tetere bağlı sık görülen patolojik durumlar şu şekilde
tanımlanır:

Kateter kolonizasyonu: Kateter ucu, cilt altı
kateter segmenti veya kateter ağzının kantitatif kültü-

ründe > 103 koloni, semikantitatif kültüründe ≥ 15
koloni mikroorganizma üremesi ve beraberinde kli-
nik bulguların olmamasıdır[18].

Filebit: Kateter çıkış yerinin etrafında inflamas-
yona bağlı endürasyon, eritem, ağrı, ısı artışı ve has-
sasiyet olmasıdır.

Kateter çıkış yeri infeksiyonu: Kateterin çı-
kış yerinin sonraki ilk 2 cm’lik cilt bölgesinde eritem,
endürasyon ve hassasiyet ile birlikte infeksiyon belir-
ti ve bulgularının (ateş, kateter çıkış yerinde püy) ol-
ması ve mikrobiyolojik olarak kateter çıkış yerinden
gelen eksüdada üremenin olmasıdır.

Tünel infeksiyonu: Tünelli kateterlerin çıkış
yerinden 2 cm ötesinden itibaren ciltte hassasiyet,
endürasyon veya eritemin olmasıdır.

Cep infeksiyonu: Tamamen deri altına implan-
te port kateterin bulunduğu derinin üzerinde eritem,
hassasiyet, endürasyon olması veya buradan drenaj
olması, nekroz gelişmesi veya rezervuar poşunda
pürülan eksüda bulunmasıdır.

Katetere bağlı bakteremi: Bakteremi semp-
tomları bulunan ve bu semptomları başka nedenler-
le açıklanamayan hastalarda, aynı organizmanın ka-
teter ucu semikantitatif kültüründe > 15 koloni veya
kantitatif kültürde ≥ 102 koloni ve perifer venöz kan
kültüründe üremesi veya kateterden alınan kantitatif
kan kültüründe, venöz kan kültürüne göre 4 kat da-
ha fazla üreme olması olarak tanımlanır[18]. Eğer la-
boratuvar olanağı yoksa, semptomların kateter çıka-
rıldıktan sonra kaybolması dolaylı kanıt olarak kabul
edilir. 

Tanı

Klinik tanı: Titreme ve ateş gibi klinik bulgular
katetere bağlı infeksiyonların tanınmasında çok yar-
dımcı değildir. İntravasküler kateterin etrafında infla-
masyon bulgularının olması, pürülan drenaj varlığı
veya KAİ’nin varlığı tek başına kateter infeksiyonu
tanısını kesin olarak koydurmaz. Kan kültüründe
S. aureus, KNS ve kandida türlerinin üremesi eğer
başka infeksiyon kaynağı yoksa kateter infeksiyonu-
nu akla getirmelidir.

Hızlı tanı: Lokal infeksiyonların tespiti için
gram yayması kullanılabilir. Fakat bu testin özgüllüğü
düşüktür. Akridin oranj ile boyanan preparatlarda
mikroorganizmanın saptanmasının pozitif prediktif
değeri %91, negatif prediktif değeri %97 olarak
saptanmıştır[19]. 

Kateter ucu kültürü: Semikantitatif ve kanti-
tatif kültürler tanı koymada yardımcıdır. En sık kulla-
nılan yöntem semikantitatif kültür yöntemidir. Bura-

Flora 2002;7(4):203-224210

Bakır M, Soysal A. Pediatride Nozokomiyal İnfeksiyonlar: Tanı, Tedavi, Korunma-I



da kateter distal segmenti agar plağı üzerinde yuvar-
lanarak konulup bir gece inkübasyondan sonra olu-
şan koloniler sayılır. Kantitatif kültür yönteminde ise
vorteks veya sonikasyon metodları kullanılır. Ya dis-
tal kateter segmentinin içinden sıvı besiyeri geçirilir
ya da besiyeri içine bırakılır, seyreltilir ve kanlı agar
plağına ekim yapılır. Semikantitatif kültürde 15 veya
daha fazla koloninin tespit edilmesi, kantitatif kültür
yönteminde ise 100’den fazla koloni tespit edilmesi
ile birlikte sistemik veya lokal infeksiyon bulgularının
olması katetere bağlı infeksiyon olarak tanımla-
nır[18].

İntravenöz kateterden alınan kan kültürü
ile periferal damardan alınan kan kültürü: İnt-
ravenöz kateter infeksiyonu düşünülen hastadan biri
kateter lümeninden diğeri ise periferal damarlardan
olmak üzere iki ayrı yerden kan kültürü alınmalıdır.
Kateter lümeninden ve periferal damardan alınan
kan kültürü örneklerinin pozitif prediktif değeri %63
ve %73 olarak saptanırken, negatif prediktif değer-
leri ise %99 ve %98 olarak saptanmıştır[18]. Bu yüz-
den kateter lümeninden alınan kan kültürü örneğin-
de üreme olduğunda bunun anlamlı olarak kabul edi-
lebilmesi için klinik ile uyumlu olması gerekmektedir.
Bunun yanında üreme olmaması büyük olasılıkla in-
feksiyonu ekarte ettirir. 

Santral venöz kateter ve periferal damar-
dan alınan kan kültürleri: Kan kültürlerinin kan-
titatif olarak çalışılması kateter infeksiyonu tanısının
konulmasına daha fazla yardımcı olur. Eğer santral
kateterin ağzından alınan kan kültüründeki üreme
periferal damardan alınan kan kültüründeki üreme-
nin 4 katından fazla ise kateter infeksiyonu olarak
kabul edilebilir[18]. Tünelli kateterlerde ise kateterden
alınan kan kültüründe en az 100 koloni bakteri üre-
mesi periferal damardan alınan kültür ile karşılaştır-
maya gerek duymadan kateter infeksiyonu tanısını
koydurur[18].

İnfüzyon sıvısına bağlı kan akımı infeksi-
yonu: İnfüzyon sıvısından ve periferal damardan alı-
nan kültür örneğinde aynı mikroorganizmanın üre-
mesi ve başka infeksiyon kaynağının olmadığı du-
rum infüzyon sıvısına bağlı KAİ olarak tanımlanır.

YBÜ’de Kullanılan İntravasküler 
Kateterler

Kısa periferal venöz kateterler: Çoğunlukla
ön kol ve el venlerine takılır, kısa süreyle kullanılır.
En sık kullanılan intravenöz kateterlerdir. Bu kateter-
lere bağlı KAİ gelişme riski çok düşüktür. Bu kateter-
lerin %10’u bakterilerle kolonize olur ve kolonize ka-
teterlerin %1’e yakınında infeksiyon gelişir[20]. Bu

tip kateterlerde en sık komplikasyon filebittir. Filebit
tablosu infeksiyöz nedenlerden çok fiziksel veya me-
kanik travmaya bağlı olarak gelişir. Kateterin yapıldı-
ğı madde, kateterin boyutu, kateter çıkış yeri, uygu-
layan kişinin tecrübesi, kalış süresi, kateterden veri-
len sıvının içeriği, bandajların değiştirilme sıklığı,
hastalığa ait faktörler ve YBÜ’de bulunma gibi ne-
denlere bağlı olarak filebit gelişme riski artar.

Perifer arter kateterleri: YBÜ’de hastaların
hemodinamik durumunu değerlendirmek amacı ile
kullanılır. Bu tip kateterlerde KAİ riski periferal ve-
nöz kateterlere göre daha azdır. Bunun nedeni bu
kateterlerde daha yüksek basınçlı kan akımına bağlı
olarak daha az bakteri kolonizasyonu gelişmesidir.
Perifer arter kateterlerinde KAİ riski, kateterin yer-
leştirildiği bölgeye, 4 günden daha uzun süre kalıp
kalmadığına, yerleştirilirken “cut-down” yapılmasına
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Orta hat (midline) kateterler: Proksimal bazi-
lik, sefalik veya subklavian venlere yerleştirilen 8-20
cm uzunluğunda silikon veya poliüretan-elastomer
hidrojel yapısında olan kateterlerdir. Bu kateterlerin
7 ile 49 gün süre arasında kullanıldığı bildirilmiş-
tir[21]. İki haftaya kadar güvenli olarak kullanılabilme-
sine rağmen belirlenmiş olan optimal kullanım süre-
si yoktur. Bu kateterlerde filebit riski kısa periferal
venöz kateterlere göre daha azdır. Ayrıca, santral ve-
nöz kateterlere göre de daha az infeksiyon riski ta-
şırlar. Bu kateterlere bağlı KAİ hızı 1000 kateter gü-
nünde 0.8 olarak bulunmuştur[20]. 

Tünelsiz santral venöz kateterler: En sık
kullanılan santral kateterlerdir. Katetere bağlı KAİ’le-
rin %90’ı santral venöz kateterlere bağlı olarak geli-
şir. Bu tip kateterlere bağlı KAİ riski santral katete-
rin yerleştirildiği bölgeye, kateterizasyon süresine ve
kateterin lümen sayısına bağlı olarak değişir. Birden
fazla lümeni olan kateterlerde infeksiyon riski artar.
İnternal juguler vene yerleştirilen kateterlerde infek-
siyon riski subklavian vene yerleştirilenlere göre 2-3
kat daha fazladır[22].

Santral arteryel kateterler: Bu tip kateterle-
re pulmoner arter kateteri (Swan-Ganz kateteri) ör-
nek verilebilir. Diğer santral kateterlerden yapıldıkla-
rı maddeler ve kullanım süresine göre farklılık göste-
rirler. Bu kateterler heparin kaplıdır. Heparin kaplı
olmaları tromboz riskini azalttığı gibi bakterilerin ya-
pışmasını da önlemektedir. Buna rağmen bu kateter-
ler de diğer santral kateterler gibi infeksiyon riski ta-
şımaktadır. Özellikle 3 günden fazla kateterizasyon
ve kateterin giriş yerindeki ciltte bakteriyel koloni-
zasyon infeksiyon riskini arttıran önemli faktörlerdir.
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Periferden yerleştirilen santral venöz ka-
teterler: Sefalik ve baziler venlerden yerleştirilip sü-
perior vena kavaya kadar uzanan kateterlerdir. Bu
kateterlerde tromboz, hemotoraks gibi mekanik
komplikasyonlar daha az görülür. Ayrıca, bu kateter-
lerin infeksiyon oranları diğer tünelsiz kateterlere göre
daha azdır. Bu tip kateterlerde filebit oranı %2.2-10
arasında değişmektedir[20]. Yapılan çalışmalarda bu
tip kateterlerin kullanım süresi 10-73 gün arasında
değişmektedir[20]. 

Tünelli santral venöz kateterler: “Hick-
man”, “Broviac”, “Groshong” ve “Quinton” gibi ka-
teterlerdir. Bunlarda infeksiyon oranı tünelsiz kate-
terlere göre daha düşüktür (1000 kateter gününde
2-3)[20]. 

Tamamen cilt altına implante edilen intra-
vasküler kateterler: Cilt altına yerleştirilmiş port
veya rezervuarı bulunan bu tip kateterlerde KAİ ora-
nı 1000 kateter veya cihaz gününde 0.20 olarak
saptanmıştır[23].

Hemodiyaliz kateterleri: Kronik böbrek has-
talarında arteryel-venöz fistül olgunlaşana kadar he-
modiyaliz işlemi geçici kateterler yardımıyla yapılır.
Subklavian yerleşimli hemodiyaliz kateterlerinin di-
ğer subklavian kateterlere göre infeksiyon oranı da-
ha fazladır. İnfeksiyon oranı 1000 kateter gününde
1.9-13.5 arasındadır[20]. Bunun nedeni tam olarak
açıklanabilmiş değildir. Bu hastalarda infeksiyon
oranları manipülasyon sıklığına, kateterizasyonun
süresine ve hemodiyaliz sıklığına bağlı olarak değiş-
kenlik gösterir. Son yıllarda juguler ven kateterleri
daha az mekanik komplikasyon geliştirdikleri için
hemodiyaliz hastalarında tercih edilmektedir. Hemo-
diyaliz kateter infeksiyonları çoğunlukla KNS’lere
bağlıdır. Bununla birlikte hemodiyaliz hastalarında
S. aureus kolonizasyonu sık görüldüğü için bu has-
talarda S. aureus’a bağlı kateter KAİ oranı diğer
hastalara göre daha yüksektir.

Umbilikal kateterler: Bu tip kateterler yenido-
ğan döneminde intravenöz tedavi, kan örneği alın-
ması ve hemodinamik durumun takibi amacı ile kul-
lanılmaktadır. Umbilikal ven ve arter kateterlerinde
bakteri kolonizasyonu ve infeksiyonu açısından fark
yoktur. Umbilikal arterde bakteri kolonizasyon oranı
%40-55 arasında değişmektedir[24,25]. Umbilikal
venlerde ise bu oran %22-59 arasında değişir[24,25].
Umbilikal arter kateterlerine bağlı KAİ oranı %5
iken, umbilikal ven kateterlerinde bu oran %3-8 ara-
sında değişir[24,25]. Bununla birlikte her iki kateter ti-
pinde infeksiyonu kolaylaştıran faktörler açısından

fark yoktur. Düşük doğum ağırlığı, uzamış umbilikal
kateterizasyon, uzamış antimikrobiyal tedavi, paren-
teral beslenme ve prematürite umbilikal katetere
bağlı KAİ’yi arttıran faktörlerdir. 

Tedavi

Hastanın klinik durumu, risk faktörleri ve olası
etkenler gözönüne alınarak empirik antibiyotik teda-
visi başlanır. MRSA’nın sık olduğu hastane ve servis-
lerde vankomisin veya teikoplanin ilk başlanacak an-
tibiyotiktir. Eğer GNB’ler etken olarak düşünülüyor-
sa, ciddi hastalık sözkonusu ise veya hasta immün-
kompromize ise bir 3. veya 4. kuşak sefalosporin
glikopeptid antibiyotiğe ek olarak başlanmalıdır.
Eğer hastalarda fungemi şüphesi varsa empirik flu-
konazol veya amfoterisin B başlanabilir. Daha sonra
kültür sonuçlarına ve antibiyograma göre antibiyotik
tedavisi düzenlenir. Hastanın genel durumu düzeldik-
ten sonra antibiyotik tedavisine oral olarak devam
edilebilir. Tedavinin süresi için belirlenmiş bir zaman
yoktur. Septik tromboz, endokardit ve osteomiyelit
gibi komplikasyonlar geliştirmiş olan hastalarda 4-8
hafta süre ile tedavi verilmelidir. Kateter çıkarılması-
na rağmen bakteremi veya fungemi devam ediyorsa
tedavi 4-6 haftaya kadar uzatılır. Bağışıklık sistemi
normal olan, ilk antibiyotik tedavisine yanıt veren,
risk faktörleri olmayan hastalarda tedavi süresi kate-
ter çıkarılmışsa 7-10 gün, çıkarılmamışsa 10-14
gündür[18]. 

Etkene yönelik tedavi: 

Metisiline duyarlı S. aureus (MSSA): İlk
tercih edilecek antibiyotikler nafsilin, oksasilin; alter-
natif antibiyotikler, sefazolin, sefuroksim, sulbak-
tam/ampisilin veya klindamisindir.

Metisiline dirençli S. aureus (MRSA):
Vankomisin veya teikoplanin ile tedavi edilir.

Metisiline duyarlı KNS: İlk tercih nafsilin,
oksasilin; alternatif antibiyotikler, 1. kuşak sefalos-
porinler.

Metisiline dirençli KNS: Vankomisin veya
teikoplanin ile tedavi edilir.

Enterococcus faecalis/Enterococcus fa-
ecium: Ampisiline duyarlı ise ampisilin ve aminog-
likozid, ampisiline dirençli ise vankomisin veya te-
ikoplanin ile birlikte aminoglikozid kullanılır.

E. coli ve Klebsiella: İlk tercih, 3. kuşak se-
falosporinlerdir.

Enterobacter türleri ve S. marcescens:
Karbapenemler veya sefepim ile tedavi edilebilir.



Acinetobacter türleri: Sulbaktam/ampisilin
veya karbapenem kullanılabilir.

P. aeruginosa: Üçüncü veya 4. kuşak antipsö-
domonal sefalosporinler, karbapenem veya antipsö-
domonal penisilinler ile bir aminoglikozid kombinas-
yonu önerilir.

C. albicans ve diğer kandida türleri: Am-
foterisin B veya flukonazol ile tedavi edilebilir.

Kateterin tedavisi: Katetere bağlı KAİ’lerin
yaklaşık olarak %65’inde kateterler uygun parente-
ral antibiyotik tedavisi ile kurtarılabilir[18]. Kateterin
tedavi ile kurtarılabilmesi bulunduğu bölgeye ve in-
fekte eden mikroorganizmaya göre değişir. Periferal
venöz kateteri, periferden yerleştirilen santral kate-
teri veya pulmoner arter kateteri olan hastalarda fi-
lebit, kateter çıkış yeri infeksiyonu ve sepsis gelişir-
se, kateter çıkarılır, başka bir damardan yenisi takılır
ve uygun antibiyotik tedavisi başlanır. Periferden
yerleştirilen santral kateteri, pulmoner arter kateteri,
santral venöz veya diyaliz kateteri olan hastalarda,
kateter infeksiyonu şüphesi var, fakat klinik bulgula-
rı yok veya kateter infeksiyonu kanıtlanamamış ise,
kateter yerinde bırakılabilir, antibiyotik tedavisi baş-
lanır, 48-72. saatte klinik veya mikrobiyolojik yanıt
alınırsa antibiyotik tedavisi en az 10 gün olacak şe-
kilde devam edilir. Bakteremi devam ediyorsa kate-
ter çıkartılır. Kateter çıkış yeri infeksiyonları, tünel ve
cep infeksiyonlarına oranla tedaviye daha iyi yanıt
verir. Ayrıca, KNS infeksiyonları S. aureus ve P. ae-
ruginosa infeksiyonlarına oranla tedaviye daha iyi
cevap verir. Kandida türleri, vankomisine dirençli
enterokok (VRE), Bacillus türleri, Corynebacterium
jeikeium, P. aeruginosa ve Stenotrophomonas
maltophilia’nın neden olduğu tünel ve poş infeksi-
yonlarında sistemik antimikrobiyal tedaviye yanıt
olasılığı düşüktür. Bunun yanında tedaviye iyi yanıt
verseler de kateter çekilmeden tedavi edilen hastala-
rın %20’sinde kateter infeksiyonları tekrarlarken, bu
oran kateteri çekilen hastalarda %3 civarındadır[26].
Kateter infeksiyonlarında tedavi başarısızlıklarının
nedeni kateteri infekte eden mikroorganizmaların
kateter içinde üreme paternleridir. Biyofilm (slime)
şeklinde üreme gösteren bakterilerin temizlenebil-
mesi için yüksek konsantrasyonda antibiyotik seviye-
sine gerek vardır ve çoğu zaman bu seviyeye ulaşıla-
maz. Biyofilm şeklinde üreyen mikroorganizmaların
tedavi edilebilmesi için planktonik şeklinde üreme
yapanlara göre 100-1000 kat daha fazla antibiyotik
konsantrasyonu gereklidir[18]. Bu yüzden birçok
araştırmacı yeterli antibiyotik konsantrasyonlarını
sağlamak amacı için antibiyotikleri belirli süre ile ka-

teter içinde tutarak tedavi etmeyi amaçlamıştır. Bu
metoda antibiyotik “lock” (antibiyotik kilit) tedavisi
denilir. Birçok çalışmada tünelli kateter infeksiyonla-
rında parenteral antibiyotik tedavisi ile beraber veya
tek başına antibiyotik kilit tedavisi ile kateterlerin
%82 oranında kurtarıldığı saptanmıştır[18]. Bunun
yanında mantar infeksiyonları antibiyotik kilit tedavi-
sine dirençli olabilir. “Slime” oluşturan S. epidermi-
dis ile yapılan in vitro çalışmada parenteral vanko-
misin tedavisi ile 5 kateterden hiçbirisi kurtarılamaz-
ken, antibiyotik kilit tedavisi ile 5’i de kurtarılabilmiş-
tir[18]. Katetere bağlı KAİ’lerde antibiyotik kilit teda-
visi ile birlikte sistemik tedavinin de verilmesi kateter
lümeninde yeterli antibiyotik konsantrasyonunu sağ-
lamaktadır. Genelde antibiyotik kilit tedavisinde kul-
lanılacak olan antibiyotikler 1-5 mg/mL olacak şekil-
de ayarlanır ve 50-100 U heparin veya normal salin
ile karıştırılarak yeterli miktarda olacak şekilde kate-
ter lümeni veya rezervuarına verilir ve orada katete-
rin kullanılmadığı zaman içinde bekletilir[18]. Örne-
ğin; her gece 12 saat süre ile bekletilebilir. Vankomi-
sin 1-5 mg/mL, gentamisin ve amikasin 1-2 mg/mL
olacak şekilde 2-5 mL total hacimde kateter içine bı-
rakılabilir. Antibiyotik kilit tedavisi için kesin olarak
belirlenen bir tedavi süresi yoktur. Yapılan çalışma-
larda 2 haftalık tedavinin yeterli olacağı vurgulan-
mıştır[18]. Antibiyotik kilit tedavisinin kateter infeksi-
yonunun tedavisinde sistemik tedavi ile aynı sonuç-
ları verdiği saptanmışsa da bu tedavi her hastada kul-
lanılamaz. S. aureus’a bağlı infeksiyonlarda, nötro-
penik hastalarda, ağır hastalığı olanlarda antibiyotik
kilit tedavisi tek başına önerilmez, sistemik tedavi ile
birlikte kullanılması daha uygun olur. Ayrıca, intralu-
minal infeksiyonu olmayan kateterlerin tedavisinde
antibiyotik kilit tedavisi etkili olmaz. Bu yüzden ekst-
raluminal infeksiyonların tedavisinde sistemik antibi-
yotik tedavisi gereklidir.

İntravasküler Katetere Bağlı
İnfeksiyonların Önlenmesi

1. Sağlık personelinin eğitimi: YBÜ’lerde çalışan
sağlık personeli intravenöz kateterlerin yerleştirilme-
si ve bakımı hakkında eğitilmelidir.

2. Mümkün olduğunca kateter kullanımından ka-
çınılmalıdır.

3. Kateteri damara yerleştiren sağlık personeli-
nin deneyimi infeksiyon riski bakımından son dere-
ce önemlidir. Deneyimsiz kişilerce konulan kateterle-
rin infekte olma riski yaklaşık 2 kat daha fazladır.
Acil koşullarda takılan kateterler 24 saat içinde mut-
laka değiştirilmelidir. Kateterin takılması, pansuma-
nı, değiştirilmesi gibi işlemler servis personeli yerine
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bu konuda deneyimli bir kateter ekibi tarafından ya-
pıldığında infeksiyon oranlarında belirgin azalma ol-
duğu gösterilmiştir.

4. Katetere bağlı infeksiyonların sürveyansı:
YBÜ’de intravasküler katetere bağlı spesifik infeksi-
yon hızlarının belirlenmesi ve infeksiyon kontrol yön-
temlerine uyum takip edilmelidir. Günlük olarak kate-
terin çıkış yeri hassasiyet açısından palpe edilmelidir.
Ayrıca, kateterin bulunduğu cilt bölgesi günlük ola-
rak infeksiyon bulguları açısından gözlenmelidir. Ka-
teterin takıldığı tarih kateterin yakınında bir yere ya-
zılmalıdır. Rutin olarak intravasküler kateterlerden
sürveyans kültürlerinin alınmasına gerek yoktur.

5. Teflon, poliüretan veya çelik iğneli kateterler
tercih edilmelidir. Ekstravazasyona neden olabilece-
ği için, doku nekrozuna yol açma riski olan ilaçların
verilmesinde çelik iğneli kateterler kullanılmamalıdır.
Tek lümenli kateterler tercih edilmelidir. Total paren-
teral beslenme için çok lümenli kateterler kullanılma-
lıdır. Hiperalimentasyon sırasında tek bir lümen sa-
dece hiperalimentasyon için kullanılmalıdır. Hemodi-
yaliz kateterleri sadece hemodiyaliz için kullanılmalı-
dır. Kateter sistemlerine gereksiz yere stopkak takıl-
masından kaçınılmalı, kan alma vb. işlemler nede-
niyle kapalı sisteme giriş minimumda tutulmalıdır.

6. Katetere hangi amaçla olursa olsun dokunma-
dan önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalı veya al-
kol içeren solüsyonlarla el dezenfeksiyonu yapılmalı-
dır. Kateter yerleştirilirken eldiven giyilmelidir. Kate-
ter yerleştirilmeden önce cilt uygun antiseptik ajan-
larla (%70 alkol, %10 providon-iyot, %2 iyot gibi) si-
linip kurumaya bırakılmalıdır. %2’lik iyot solüsyonu
ile deri temizliği yapılmışsa, sonra deri alkol ile tek-
rar silinmelidir. Kateter yerleştirilirken “cut-down” iş-
lemi mümkün olduğunca tercih edilmemelidir. Ço-
cuklarda bacak, kol ve antekübital bölgeler yerine
kafa derisi, el ve ayak venleri tercih edilmelidir. Sant-
ral venöz ve arteryel kateterler steril şartlar altında
yerleştirilmelidir. İşlem sırasında steril eldiven, mas-
ke, önlük ve steril örtüler kullanılmalıdır. Umbilikal
kateter yerleştirilmeden önce antiseptik solüsyonlar-
la cilt temizlenmelidir. İyotlu solüsyonlar yenidoğan-
larda potansiyel hipotiroidi riski nedeniyle cilt temiz-
liği için uygun değildir. Kateterin üzerindeki gazlı bez
ve bandaj değiştirilirken eldiven (steril olmasına ge-
rek yok) giyilmelidir. Kateter yerleştirilirken veya kul-
lanım sırasında kolonizasyonu ve infeksiyonu önle-
mek amacı ile profilaktik antibiyotik kullanılmamalı-
dır. Kateter giriş yeri pansumanı kesinlikle ıslak bıra-
kılmamalı, pansuman için steril gazlı bez dışında ma-
teryal kullanılmamalı ve pansumanlar 48-72 saatte
değiştirilmelidir.

7. Mayi setleri 72 saatte bir değiştirilmelidir.
Kan, kan ürünleri ve lipid solüsyonları için kullanılan
setler 24 saatte bir değiştirilmelidir. Katetere enjek-
siyon için kullanılan enjeksiyon portları enjeksiyon
öncesinde %70’lik alkol veya providon-iyot ile te-
mizlenmelidir.

8. Erişkinlerde filebit riskini azaltmak için perife-
ral venöz kateterlerin her 48-72 saatte bir yerleri de-
ğiştirilmelidir. Çocuk hastalarda ise önerilen bir deği-
şim zamanı yoktur. Altı günden daha uzun süreli ka-
teterizasyona ihtiyaç duyulan hastalarda orta hat ka-
teterleri tercih edilmelidir. Orta hat kateterlerinin ru-
tin olarak değiştirilmesine yönelik yeterli bilgi yoktur.
Dört yaş veya daha büyük hastalarda 30 günden da-
ha uzun süreli kateterizasyon gerekli ise, santral ve-
nöz kateter, tünelli kateter (“Hickman” veya “Brovi-
ac”) veya implante edilen kateterler (port) tercih edil-
melidir. Dört yaşın altındaki çocuklarda uzun süreli
kateterizasyon gerekli ise implante edilen kateterler
(port) tercih edilmelidir. Çocukluk yaş grubu için an-
timikrobiyal veya antiseptik ajanlarla kaplanmış olan
kateterlerin kullanılmasına yönelik yeterli bilgi mev-
cut değildir. Santral venöz kateter yerleştirilmesi için
kontrendikasyon teşkil eden durumlar (koagülopati,
anatomik deformite) dışında subklavian venler jugu-
ler ve femoral venlere tercih edilmelidir. Tünelsiz
santral venöz kateterlerin ve periferal santral venöz
kateterlerin belli aralıklarla değiştirilmesi ile ilgili bil-
gi mevcut değildir. Cilt altı portların veya port iğne-
lerinin belli aralıklarla değiştirilmesine ait bilgi yok-
tur. Pulmoner arter kateterleri 5 günde bir değiştiril-
melidir. Çocuklarda periferal arter kateterlerinin de-
ğiştirme sıklığı ile ilgili bilgi olmamakla birlikte, eriş-
kin hastalarda 4 günden daha uzun kullanılması öne-
rilmez. Umbilikal venöz kateterlerin belli aralıklarla
değiştirilmesine yönelik bilgi mevcut değildir.

9. Periferik venöz kateterlerin bulunduğu cilt böl-
gesinde filebit bulgusu gelişirse kateter çıkartılmalı-
dır. Ateşi olan ve belirli bir odak saptanmayan be-
beklerde umbilikal venöz kateterin değiştirilmesi ve-
ya çıkarılmasına gerek yoktur.

10. Periferal venöz kateter lümenlerinin irrigas-
yonu için heparinsiz %0.9 serum fizyolojik solüsyon-
ları kullanılmalıdır. Filebit riskini azaltmak için topikal
venodilatörle (gliseril trinitratlar) veya antiinflamatu-
var ajanlar (streoidler) kullanılmamalıdır. Filebit riski-
ni azaltmak amacı ile parenteral solüsyonların içine
steroidler veya heparin konulmasına gerek yoktur.
“Hickman” ve “Broviac” gibi santral venöz kateter-
lerin lümenleri antikoagülan ajanlar ile irrige edilme-
lidir.
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11. Topikal antimikrobiyal kremlerin kateter gi-
riş yerine sürülmesine gerek yoktur. Umbilikal kate-
terlerin bulunduğu ciltte topikal antimikrobiyal ajan-
ların kullanılması önerilmez. 

YENİDOĞAN ve PEDİATRİ YOĞUN BAKIM 
ÜNİTELERİNDE PNÖMONİLER

Hastanede yatan hastalarda tespit edilen akciğer
infeksiyonları toplumdan edinilebileceği gibi hasta-
nede de kazanılabilir. Nozokomiyal pnömoni (NP),
hastaneye yatıştan 48 saat sonra akciğer paranki-
minde gelişen yeni infeksiyon olarak tanımlanır.
Ventilatöre bağlı pnömoni (VBP), mekanik solunum
uygulanmakta iken, ortaya çıkan nozokomiyal bak-
teriyel pnömoni olarak tanımlanır. VBP, trakeal en-
tübasyondan sonra ortaya çıktığı güne ve sorumlu
mikroorganizmaların özelliklerine bağlı olarak iki ay-
rı gruba ayrılabilir. Hastaneye yatışın ilk 4 gününde
oluşana erken başlangıçlı NP denir. Hastaneye yatı-
şın 4. gününden sonra oluşana ise geç başlangıçlı
NP denir.

Hastane infeksiyonlarının %13-18’ini NP’ler
oluşturur[27]. YBÜ’de yatan hastalarda NP riski diğer
servislerde yatan hastalardan daha yüksektir. Meka-
nik solunum yapılan hastalarda NP riski 6 ile 20 kat
daha fazladır[28]. Daha önce geniş spektrumlu antibi-
yotik kullanımı, MRSA, P. aeruginosa, Acinetobac-
ter ve diğer antibiyotik dirençli bakterilerin koloni-
zasyonu ve infeksiyonu için risk faktörüdür[28]. Kırk-
sekiz saatten uzun süren mekanik solunum, geniş
spektrumlu antibiyotik kullanımı, uzamış hastanede
veya YBÜ’de kalma süresi, altta yatan hastalığın
ağırlığı, erişkin tipi solunum sıkıntısı sendromu
(ARDS) varlığı ve diğer altta yatan sağlık problemle-
ri NP gelişmesi için risk faktörleridir[28]. NP’lerde ça-
lışılan hasta grubuna ve NP’nin ortaya çıkma zama-
nına bağlı olarak mortalite %10-50 arasında deği-
şir[28]. 1986-1990 yılları arasında yapılan Amerikan
Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Çalışma-
sı’nda VBP sıklığı pediatrik YBÜ’de 1000 ventilas-
yon gününde 4.7 olarak tespit edilirken, yanık yo-
ğun bakım ünitelerinde bu oran 34.4 olarak bulun-
muştur[27]. Mekanik ventilasyona bağlı olmayan NP
PYBÜ’de 1000 günde 0 iken, travma yoğun bakım
ünitelerinde 3.2 olarak saptanmıştır[27].

Patogenez

Bakteriler alt solunum yollarına orofarenks içeri-
ğinin aspirasyonu, aerosol bakterilerin inhalasyonu
ile ve nadir olarak hematojen yayılma ile ulaşabil-
mektedir. Bunun yanında gastrointestinal sistemden
translokasyon ile de ulaşabileceği ileri sürülmüştür.
Tüm bu mekanizmalar içinde aspirasyon en önemli-

sidir. Yapılan çalışmalarda sağlıklı erişkinlerin
%45’inin uyku sırasında aspire ettiği gösterilmiş-
tir[29]. Bilinç durumu bozuk olan, solunum sistemi
enstrümantasyonu yapılan, mekanik ventilasyon te-
davisi alan hastalar, gastrointestinal sistem enstrü-
mantasyonu veya hastalığı olan kişilerde, cerrahi gi-
rişim yapılan hastalarda yutma fonksiyonu bozukluk-
ları olabilir. Bu hastalarda aspirasyon riski daha faz-
ladır.

Hastanede yatan hastalarda GNB’lere bağlı pnö-
moni farenks kolonizasyonu sonucu oluşur. Hasta-
nede yatan hastalarda kolonizasyonu arttıran faktör-
ler içinde hipotansiyon, koma, asidoz, azotemi, di-
yabet, lökositoz, lökopeni, pulmoner hastalık, nazo-
gastrik veya endotrakeal tüp ve antimikrobiyal teda-
vi sayılabilir. 

Orofarengeal veya trakeobronşiyal kolonizas-
yon, gram-negatif bakterilerin epitel hücrelerine ya-
pışmasıyla başlar. Bakterilerin yapışması pili, siliya
ve kapsül varlığına, elastaz ve müsinaz üretilmesine
bağlıdır. Bunun yanında konağın epitel özelliklerine,
yüzeysel proteinlerine, polisakkaridlerine ve çevresel
faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Etyoloji

Hastanede edinilmiş pnömoni (HEP)’ye sebep
olan ajanlar hastaneye, hasta popülasyonuna ve kul-
lanılan tanı metodlarına göre değişir. YBÜ’lerde olu-
şan HEP’lerin etkenleri virüsler, bakteriler ve fungus-
lardır. HEP’lerin etkenleri ile toplumdan edinilmiş
pnömoni (TEP)’lerin etkenleri birbirinden farklıdır.
İki yaşın altındaki çocuklarda TEP etkenleri içinde
respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve diğer solunum sis-
temi virüsleri çoğunluktadır[30]. Bu yaş grubu içinde
en sık rastlanılan bakteriyel etkenler pnömokoklar
ve H. influenzae tip b’dir. HEP’in en sık karşılaşılan
etkenleri P. aeruginosa, H. influenzae, S. aureus,
Klebsiella türleri, Enterobacter türleri, E. coli ve
Acinetobacter’dir. Enterokok türleri nadir olarak
HEP’e yol açar. Bazı çalışmalarda mekanik solunum
yaptırılmayan hastaların %5-30’unda HEP etkeni
olarak anaerobik bakteriler tespit edilmiştir[31]. Ana-
erobik VBP’ler oral entübasyon yapılanlarda nazal
entübasyon yapılanlara göre daha sık görülür. Ana-
erobik VBP’ler çoğunlukla hastaneye yatışın ilk 4
gününde ortaya çıkar. Su kaynakları kontamine olan
hastanelerde Legionella türlerine bağlı olarak HEP
gelişebilir. Aspergillus türleri de nadir olarak HEP’e
neden olur. YBÜ’de KNS’ler, S. aureus, P. aerugi-
nosa ve K. pneumoniae HEP’in en sık rastlanılan
etkenleridir. Tablo 4’te TEP ve HEP etkenleri sunul-
muştur. 
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Erken VBP’lerde en sık rastlanılan ajanlar S. pne-
umoniae, H. influenzae ve M. catarrhalis iken, geç
VBP’lerde etken çoğunlukla GNB’ler, S. aureus,
anaerobik bakteriler, nadiren Legionella pneumop-
hila’dır. 

Tanı

YBÜ’de HEP tanısı konulmasında yeni veya iler-
leyen pulmoner infiltrasyon, ateş, lökositoz ve pürü-
lan trakeal sekresyonların varlığı gibi klinik bulgula-
rın duyarlılık ve özgüllüğü düşüktür. Bu yüzden
YBÜ’de HEP tanısının kesin olarak konulması güç-
tür. HEP tanısında farklı tanı yöntemleri mevcuttur,
bunlar; 

1. Tek başına klinik bulgular,

2. Kantitatif endotrakeal aspirat kültürü,

3. Kantitatif korunmuş fırça bronkoskopi örnek-

lemesi “protected-brush bronchoscopy specimen
(PBS)” kültürü,

4. Nonbronkoskopik distal uç örneğinin kantita-
tif kültürü,

5. Kantitatif bronkoalveoler lavaj (BAL) kültürü, 

6. Kantitatif PBS veya BAL kültürü ve mikrosko-
bik olarak BAL hücrelerinin incelenmesidir. Klinik
bulgular dışında kalan diğer yöntemler çocuklarda
ancak kısıtlı sayıda gelişmiş merkezlerde uygulanabil-
mektedir. 

Klinik bulgular: Mekanik ventilasyon uygula-
nan hastalarda klinik olarak pnömoni tanısı konul-
masında karşılaşılan iki önemli zorluk vardır. İlki ak-
ciğer grafisinde görülen değişikliklerin, pulmoner
ödem, atelektazi, pulmoner tromboemboli, ilaç re-
aksiyonları, pulmoner kanama, alveolit, ARDS gibi
birçok farklı durumların da bulgusu olabilmesidir.
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Tablo 4. TEP ve HEP etkenleri

TEP HEP

• Yenidoğan • Sık görülen ajanlar 

Grup B streptokok Gram-negatif basiller

E. coli, Klebsiella, Proteus, diğer enterik gram-negatif basiller S. aureus

H. influenzae (tiplendirilemeyen) Anaerobik bakteriler

L. monocytogenes H. influenzae 

Diğer streptokoklar (grup A, D) • Nadir görülen ajanlar

S. aureus RSV

Anaerobik bakteriler İnfluenza A ve B 

Virüsler Aspergillus 

Fungus Pneumocystis carinii 

• Bir ay-5 yaş arası M. tuberculosis 

Virüsler

S. pneumoniae

H. influenzae tip b

Grup A beta-hemolitik streptokoklar

Grup B streptokok

S. aureus

Chlamydia trachomatis

Mycobacterium tuberculosis

• Beş yaş üstü

Virüsler

M. pneumoniae

S. pneumoniae

H. influenzae tip b (çok nadir) 

S. aureus

Grup A streptokok

M. tuberculosis



İkincisi ise trakeal sekresyon kültürlerinin bu hasta-
larda derin pulmoner infeksiyonları değil, bronş ko-
lonizasyonunu yansıtmasıdır. Bu yüzden mekanik
ventilasyon uygulanan hastalarda klinik parametre-
ler ve endotrakeal aspirat kültürlerine dayanarak
pnömoni tanısının kesin olarak konulması mümkün
değildir. HEP tanısı düşünülen tüm hastalardan akci-
ğer grafisi, farklı bölgelerden iki kan kültürü, yapıla-
biliyorsa L. pneumophila için idrar, plevral efüzyon
varsa plevral sıvı incelemeleri yapılmalıdır. Akciğer
grafisinde elde edilen bulgular eşliğinde infeksiyon
derecelendirilebilir. Kan kültürlerinin %8-20’sinde
etkenler üretilebilir[32]. Tüm hastaların oksijen satü-
rasyonları yakından takip edilmelidir. Çocuklarda sık
görülen viral pnömonilerin bakteriyel olanlardan kli-
nik olarak ayrımı basit testlerle yapılabilir (Tablo 5). 

Balgam incelemesi: Pnömoni tanısı konulma-
sında balgam incelemesinin yeri kısıtlıdır. Erişkin
hastalarda ve büyük çocuklarda pnömoni olgularının
%60’ında balgam örneği alınabilirken, ağır pnömo-
ni olgularında bu oran daha azdır. Çocuklarda ise
balgam örneği alınması çok güçtür. Küçük çocuklar-
da balgam örneği alma ihtimali %0’a yakındır. Bü-
yük çocuklarda alınan örneğin oral sekresyon değil
balgam olduğu, düşük büyütmede her sahada
10’dan az epitel hücresi 25’ten fazla polimorf nüve-
li lökosit içermesi ile anlaşılır. 

Endotrakeal aspirat: Entübe olan hastalarda
pnömoni şüphesi olduğu zaman endotrakeal aspiras-
yon (ETA) ile kolaylıkla alt solunum yolları sekresyon-
ları alınabilir. Kantitatif ETA kültüründe 105 cfu/mL
bakteri üremesi eşik değerinin özgüllüğü ve duyarlılı-
ğı sırasıyla yaklaşık %72 ve %70’tir[33,34] (Tablo 6).
Bunun yanında 106 cfu/mL eşik değeri kullanılması
durumunda %82 duyarlılık ve %83 özgüllüğe ulaşılır.

Buna rağmen günümüzde en iyi eşik değer tam ola-
rak belirlenememiştir ve ETA’da üretilen etkenlerin
koloni sayısı ile akciğer dokusunda bulunup bulun-
maması arasındaki ilişki kesin değildir. 

Korunmuş fırça örneklemesi (PBS): Bron-
koskopi sırasında alt solunum yollarından toplanan
örneklerin kontaminasyonunu engellemek için
1970’li yıllarda geliştirilen ve 1979 yılında kullanıl-
maya başlanan PBS tekniği 4 farklı tekniğin birleş-
mesinden oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Fiberoptik bronkoskop,

2. Çift lümenli ucunda tıpa olan fırça,

3. Alınan sekresyonların hacmini ayarlayan fırça, 

4. Kantitatif kültürlerin kullanılmasıdır. PBS tek-
niği ile elde edilen kantitatif kültürlerde infeksiyonu
gösteren eşik değer 103 cfu/mL olarak tespit edil-
miştir[33,34]. Kantitatif PBS kültürü %36-100 arasın-
da duyarlılığa, %50-57 arasında özgüllüğe, %43-74
arasında pozitif prediktif değere, %43-100 arasında
negatif prediktif değere sahiptir[33,34].

Bronkoalveoler lavaj (BAL): Kantitatif BAL
kültüründe 104 cfu/mL veya daha fazla bakteri üre-
mesi anlamlı kabul edilir[33,34]. Elde edilen örnekler-
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Tablo 5. Çocuklarda viral ve bakteriyel pnömoni ayırıcı tanısı

Test Bakteriyel pnömoni Viral pnömoni 

• Ateş (rektal) ≥ 40°C < 40°C

• Beyaz küre ≥ 15.000/mm3 < 15.000/mm3

Polimorf > 10.000/mm3 ≤ 10.000/mm3

Band > 500/mm3 ≤ 500/mm3

• C-reaktif protein Pozitif Negatif

• Sedimentasyon ≥ 30 < 30

• Akciğer grafisi Hiperinflasyon ± alveoler infiltrasyon Hiperinflasyon ± interstisyel 

± plevral efüzyon infiltrasyon, plevral efüzyon 

pnömatosel, apse, kavite nadir, apse yok, kavite yok 

Tablo 6. Tanı yöntemlerinin HEP tanısındaki yeri

Tanı yöntemi Duyarlılık (%) Özgüllük (%) 

• ETA 52-100 29-100

• PBS 65-100 60-100

• BAL 80-100 75-100 

ETA: Endotrakeal aspirat, PBS: “Protected-brush bronc-
hoscopy specimen” (korunmuş fırça örneklemesi), BAL:
Bronkoalveoler lavaj.



de lökositlerin %5’inden fazlasında intraselüler bak-
teri varlığı da infeksiyon kriteri olarak kullanılmakta-
dır. Gram boyama ve diğer boyalar ile olası ajanlar
tespit edilebilir. BAL tekniği pnömoni tanısında %91
duyarlılığa, %78-100 özgüllüğe, %83 pozitif predik-
tif değere ve %87 negatif prediktif değere sahip-
tir[33,34].

Tedavi

VBP tedavisinde izlenecek yol genel hatlarıyla
Şekil 4’teki akış diyagramında sunulmuştur. HEP te-
davisinde uygun antibiyotiğin başlanması klinik seyir
üzerine direkt olarak etki eder. HEP’te yanlış antibi-
yotik tedavisi mortalite için bağımsız risk faktörüdür.
Bu yüzden antibiyotik tedavisine başlanmadan önce
hastaya ait demografik verilerin, risk faktörlerinin,

önceden antibiyotik kullanımının, hastanede yatış
süresinin, YBÜ’deki antimikrobiyal direnç oranları-
nın bilinmesi gerekmektedir. Etkene göre tedavi ve-
rilmesi önemlidir. Tablo 7’de HEP’e yol açan her bir
etken için belirlenen risk faktörleri sunulmuştur. Eğer
hastanın klinik durumu pnömoniyi destekliyorsa
hastaya antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Başlana-
cak olan tedavi olası etkenleri kapsamalıdır. Hasta-
dan alınan balgam, ETA, BAL ve PBS gibi yöntem-
ler sonucunda elde edilen örneklerin kültür sonuçla-
rı gelene kadar empirik tedavi başlanır. Mekanik
ventilatöre bağlı, risk faktörleri olmayan ve erken
HEP tanımına uyanlarda olası etkenler S. pneumo-
niae, Haemophilus influenzae, enterik GNB’ler
(nonpsödomonal) ve MSSA’dır. Bunların tedavisinde
2. veya 3. kuşak sefalosporinler (nonpsödomonal)
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Uygun olan en dar
spektrumlu

antibiyotik ile tedavi

Alt solunum yolu örneklerinin 
tekrarı veya başka tanıyı

düşün veya geniş spektrumlu
antibiyotik başla

VBP şüphesi

Alt solunum yolu sekresyon örneği al

Klinik VBP şüphesi

Antibiyotiksiz izle

Klinik düzelme

Olası etkene yönelik empirik
antibiyotik başla

Kantitatif kültürde anlamlı üreme
veya Gram boyamada 

intraselüler organizmanın
tespiti

Evet

Yüksek

Düşük

VBP şüphesi devam
ediyor ise

Hayır

Şekil 4. VBP tedavisi izlenecek yol.



veya beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörleri, penisi-
lin allerjisi olanlarda klindamisin-aztreonam kullanı-
labilir. Risk faktörü olmayan geç başlangıçlı ağır
HEP’te olası etkenler, Pseudomonas, Acinetobac-
ter ve MRSA’dır. Bunların tedavisinde piperasilin,
azlosilin, mezlosilin, piperasilin-tazobaktam, tikarsi-
lin-klavulanik asit, seftazidim, imipenem veya mero-
penem gibi antibiyotiklerden birisiyle birlikte ami-
noglikozid kombine edilir, uygun görülen hastalarda

vankomisin de tedaviye eklenir. Hafif veya orta de-
recede pnömonisi olan, yatışının herhangi bir gü-
nünde pnömonisi ortaya çıkan ve belirli bir ajan için
risk faktörü taşıyan hastalarda tedavi şekli risk fak-
törlerine göre yönlendirilir. Eğer hasta yakın zaman
içinde abdominal cerrahi girişim geçirmişse veya as-
pirasyon şüphesi varsa anaerobik bakteriler için risk
oluşturur, bu yüzden yukarıda önerilen antibiyotikle-
re ek olarak klindamisin önerilir veya beta-lak-
tam/beta-laktamaz inhibitörleri kullanılabilir. Eğer
hastada koma hali, kafa travması, böbrek yetmezliği
ve diabetes mellitus gibi risk faktörleri mevcutsa et-
ken olarak S. aureus düşünülmelidir. Eğer hasta
yüksek doz steroid tedavisi alıyor, daha önce antibi-
yotik kullanımı ve uzun süreli YBÜ’de yatış öyküsü
varsa dirençli bakteriler düşünülmelidir. Bu hastalar
ağır HEP infeksiyonları gibi tedavi edilmelidir. Tablo
8’de ağır HEP’in bulguları sunulmuştur. Bu hastalar
yoğun bakımda tedavi edilmelidir. Empirik tedavi an-
tipsödomonal antibiyotik ve vankomisinin kombi-
nasyonu ile yapılır. Aminoglikozid ile kombinasyon
tedavisi direnç gelişiminin engellenmesi için öneril-
mesine rağmen, bu yaklaşımın direnç gelişimini ke-
sin olarak engellediğine dair veri mevcut değildir.
Kombinasyon tedavisinde Amerikan Toraks Derne-
ği erişkinlerde siprofloksasin veya aminoglikozidler
ile bir antipsödomonal beta-laktam antibiyotiğin kul-
lanılmasını önermektedir[34]. Antipsödomonal anti-
biyotikler içinde piperasilin, azlosilin, mezlosilin, ti-
karsilin, karbenisilin, seftazidim, sefoperazon, sefe-
pim, imipenem, meropenem, tikarsilin/klavulanik
asit, piperasilin/tazobaktam ve siprofloksasin yer
alır. Şekil 5’te HEP tedavi şeması sunulmuştur.

Mekanik ventilasyona bağlı olarak gelişen pnö-
monilerin izlemi sırasında kavitasyon gelişebilir. Eğer
kavitasyon ilk 3 gün içerisinde gelişiyor ise erken ka-
vitasyon olarak adlandırılır ve olası etkenler sıklıkla
S. aureus veya Pseudomonas’tır. Eğer kavitasyon
5-7 gün içerisinde ortaya çıkarsa geç kavitasyon ola-
rak adlandırılır ve olası etken sıklıkla Klebsiella tür-
leridir. Bunların tedavisi ağır HEP ile aynıdır. Ağır
HEP tedavisinde etkenler (Pseudomonas, Acineto-
bacter gibi) kültürlerde üremediği veya 2-3 günlük
tedavinin sonunda klinik iyileşmenin gözlendiği du-
rumlarda aminoglikozid tedavisi kesilebilir. HEP için
belirlenmiş optimal tedavi süresi yoktur. Tedavi süre-
si hastalığın ağırlığı, tedaviye alınan yanıt ve etkene
göre ayarlanmalıdır. Kontrollü çalışmalar olmaması-
na rağmen tedavi süresi 14-21 gün arasında öneril-
mektedir. Bunun yanında MRSA ve H. influen-
zae’nın etken olduğu HEP olgularının %95’inde 7-10
günlük tedavi ile kür sağlanmaktadır. Tedaviye cevap
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Tablo 7. HEP etkenleri için belirlenen risk faktör-
leri

• S. aureus 

Hastane yatışı süresi

Koma

Diabetes mellitus

Kafa travması 

Yakın zamanda geçirilen grip

Böbrek yetmezliği

Geç ortaya çıkan infeksiyon (yatışın 4. gününden 
sonra)

Daha önce antibiyotik kullanımı

Altta yatan kronik obstrüktif akciğer hastalığı

• P. aeruginosa 

Kronik yapısal akciğer hastalığı (bronşiektazi gibi)

Kortikosteroid kullanımı

Malnütrisyon

Daha önce antibiyotik kullanımı

Uzamış mekanik ventilasyon 

Trakeostomi

• Anaerobik bakteriler

Aspirasyon

Geçirilmiş abdominal cerrahi

• Legionella türleri

Bilinç değişikliğinin olması

Kortikosteroid kullanımı

Sitotoksik kemoterapi

• H. influenzae

Daha önceden antibiyotik kullanılmamış olması

• Aspergillus türleri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Kortikosteroid tedavisi

Daha önceden antibiyotik kullanılması



vermeyen olgularda ve tedaviye rağmen klinik tablo-
su kötüleşen olgularda ilk akla gelmesi gereken HEP
tanısının yanlış olabileceğidir. Atelektazi, konjestif
kalp yetmezliği, pulmoner emboli ve pulmoner ka-
nama gibi birçok noninfeksiyöz hastalık yanlışlıkla
HEP olarak tedavi edilmiş olabilir. İki haftalık tedavi-
ye rağmen ağır HEP tablosunda düzelme yoksa bu
hastalarda mikrobiyolojik incelemeler tekrarlanmalı-
dır. ETA, PBS, BAL ve akciğer dışı kültürler tekrar
alınmalıdır. Akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi ve-
ya sintigrafik incelemeler yapılabilir. Bu incelemeler
sonunda bir tanıya ulaşılamıyorsa akciğer biyopsisi
düşünülmelidir.

HEP’ten Korunma Yöntemleri

Hijyen: Nozokomiyal infeksiyonlara neden olan
mikroorganizmalar çoğunlukla çevreden veya diğer
hastalardan sağlık personelinin elleri vasıtasıyla bula-
şır. GNB’ler ve S. aureus nozokomiyal ajanlardır.
Bunlar YBÜ’de sık bulunurlar ve sağlık çalışanlarının
ellerinde geçici olarak kolonize olurlar. YBÜ’de aspi-
rasyon ve mekanik ventilasyon sistemlerinin değişti-
rilmesi veya ayarlanması gibi işlemler sırasında bu
ajanlar hastalara bulaşır. El yıkama ile bulaşma etkin
olarak engellenir. Antiseptik ajanlarla ellerin yıkan-
ması sabunla yıkamaya göre daha etkindir. Eldiven,

önlük ve maske kullanılması da bu organizmaların
hastadan hastaya bulaşmasını engeller.

Solunum sisteminde kullanılan cihazlar:
Tanı veya tedavi amaçlı olarak kullanılan solunum
sistemi araçları (bronkoskop, spirometre, nebüliza-
törler) mikroorganizmaların yerleşmesi ve bulaşması
için rezervuar görevi yaparlar. Bulaşma kullanılan
araçtan hastaya, hastadan hastaya veya hastanın vü-
cudunun bir bölgesinden diğer bölgesine olmaktadır.
Nebülizatör gibi aerosol üreten cihazlar hidrofilik
bakterilerin yerleşmesi ve üremesi için uygun yerler-
dir. Pseudomonas türleri, Flavobacterium türleri,
Legionella türleri ve nontüberküloz mikobakteriler
için nebülizatörlerde kullanılan sıvılar uygun bir üre-
me ortamı sağlar. Bu tür cihazların uygun şekilde de-
zenfekte edilmesi infeksiyon riskini azaltır.

Mekanik ventilatörler: Mekanik ventilatörle-
rin iç mekanik aksamları kullanılan gazların bakteri-
lerle kontamine olmasına yol açmaz. Bu yüzden bu
cihazların iç aksamlarının temizlenmesi ve dezenfek-
te edilmesine gerek yoktur. Yüksek dereceli bakteri
filtrelerinin ventilatör sistemlerinde kullanılması ya-
rarlıdır. Bu filtreler sayesinde kullanılan gazların bak-
terilerle kontamine olması engellenebilir.

Ventilatör devresi, nemlendiriciler, ısı-nem
değiştiriciler: Nemlendirici haznelerinde steril su
kullanılması ile birlikte bu sistemlerde bakteri koloni-
zasyonu riski azalmıştır. Bunun yanında distile su kul-
lanılan sistemlerde Legionella türleri ile kontamine
olma riski vardır. Ventilatör devresi tüplerinin rutin
değişiminin faydası olmadığı birkaç klinik çalışmada
gösterilmiştir[35]. Bunun en önemli nedeni, tüplerin
değiştirildikten sonraki ilk 24 saatte yeniden hasta-
nın sekresyonları ile kolonize olmasıdır. Mekanik iş-
lev bozukluğu ya da kan ve kusmuk ile belirgin kir-
lenme gibi durumlarda değiştirilmeleri gerekir. Ven-
tilatör tüp devreleri düzenli olarak monitörize edil-
meli, herhangi bir birikim ya da göllenme olduğunda
uzaklaştırılmalıdır. Tüp içinde biriken sıvı yüksek
konsantrasyonda bakteri içerir. Aspire edildiğinde
pnömoniye neden olabilir. Bu sıvı aynı zamanda no-
zokomiyal patojenler için rezervuar teşkil eder. Me-
kanik ventilatör devrelerinin 24-48 saatte bir değiş-
tirilmesi ile 7 günde bir değiştirilmesi veya hiç değiş-
tirilmemesi arasında, solunum yollarının bakteriyel
kolonizasyonu veya VBP insidansı açısından fark bu-
lunmamıştır[36,37]. Maliyet ve işgücü ise belirgin bir
şekilde azalmıştır. Ventilatörde kullanılan ısı ve nem
düzenleyici sistemin her gün yerine, 5 günde bir de-
ğiştirilmesinin trakea ve alette bakteriyel kolonizas-
yon miktarını ve VBP sıklığını arttırmadığı gösteril-
miştir[36,37].
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Tablo 8. Ağır HEP bulguları

• Aşağıdakilerden ikisinin bulunması ağır HEP’i gösterir:

1. O2 alırken solunum sayısının dakikada 30’un
üzerinde olması,

2. %35’ten yüksek konsantrasyonda O2 alırken
PaO2 60 mmHg’dan az, PaCO2 48 mmHg’dan
yüksek ve pH 7.3’ten düşük olması,

3. Diyaliz hastaları hariç idrar miktarı 
< 80 mL/4 saat olması,

4. Bilinç durumunda değişiklik.

• Aşağıdakilerden herhangi birisi varsa hasta yoğun 
bakıma yatırılır:

1. Mekanik solunuma gerek duyulması,

2. Şok bulgularının olması (konfüzyon, diyastolik
kan basıncının 60 mmHg’dan düşük olması,
BUN değerinin 20 mg/dL’den fazla olması, pe-
riferik perfüzyonda bozulma, siyanoz, kapiller
doluşun 2 saniyeden uzun olması, kütis mar-
maratus)

3. Dört saatten daha uzun süre kan basıncının
sabit tutulması için vazopresör tedavi ihtiyacı
olması.



Seçici sindirim sistemi dekontaminasyonu
(SSSD): SSSD kolonizasyon direnci hipotezine da-
yanmaktadır. Bu hipoteze göre sindirim sisteminin
anaerobik florası diğer gram-negatif bakterilerin üre-
mesini engeller. Polimiksin, tobramisin ve amfoteri-
sin B gibi antibiyotik-antifungal karışımlarının topi-
kal olarak orofarenks ve mideye verilmesi ve intrave-
nöz sefotaksim kullanılmasının NP insidansını azalt-
tığı öne sürülse de diğer çalışmalar bunu destekleme-
mektedir[38,39]. Son yıllarda yapılan meta-analiz ça-
lışmaları SSSD’nin solunum yolu infeksiyonlarını
azaltmadığını ve ağır hastalığı olanlarda mortalite

üzerine olumlu etkisinin olmadığını göstermiştir[39].
Bunun yanında bakteriyel direnci arttırdığına yönelik
veriler mevcuttur[35]. Sistemik SSSD kabul gören bir
metod değildir. Bunun yanında immünyetmezliği
olan hastalar, karaciğer transplantasyonu yapılan
hastalar ve özefajektomi yapılan hastalarda
SSSD’nin yararlı olduğu gösterilmiştir[35]. Antibiyo-
tiklerin rutin olarak solunum sisteminde topikal ola-
rak kullanılması önerilmemektedir[35]. 

Uygunsuz antibiyotik tedavisi: Daha önce-
den antibiyotik kullanımı NP gelişme riskini ve mor-
talitesini arttırmaktadır. Bunun yanında NP’nin erken
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Risk faktörleri (Bkz. Tablo 4)

Yok Var

Erken başlangıç

3-5. gün

Geç başlangıç

> 5. gün

S. pneumoniae
H. influenzae

Enterik gram-negatif
basiller (nonpsödomonas)

MSSA

Erken başlangıçlı
olanlardaki etkenler

+
Pseudomonas
Acinetobacter

MRSA

Piperasilin + tazobaktam/
tikarsilin + klavulanat veya

seftazidim/sefoperazon/sefepim veya 
imipenem/meropenem

+
aminoglikozid/florokinolon*

±
vankomisin

2. kuşak/3. kuşak sefalosporin
(nonpsödomonal)

veya
Beta-laktam-beta-laktamaz

inhibitörü
Penisilin allerjisi varsa

klindamisin + aztreonam veya
florokinolon*

* Florokinolonlar, florokinolonlar dışında tüm antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalara bağlı ciddi infeksiyonlar ha-
ricinde çocuklarda kullanılmamalıdır.

Şekil 5. Ağır HEP tedavisi akış diyagramı.



döneminde yetersiz antibiyotik kullanımı da mortali-
teyi arttırmaktadır. Bu yüzden her hasta için olası et-
kenlere yönelik antibiyotik seçimi yapılmalıdır.

Gastrik pH’nın düşük tutulması: YBÜ’de
yatan hastalarda stres ülserlerini ve kanamaları önle-
mek amacı ile H2-blokerleri ve antiasitler yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Fakat bu ajanların kullanılma-
sıyla birlikte gastrik pH artmakta, gram-negatif bak-
terilerin kolonizasyonu kolaylaşmakta ve bunun so-
nucu olarak NP riski artmaktadır. Yapılan çalışmala-
rın bir kısmında H2-blokerlerin kullanımının NP sık-
lığını arttırdığı yönünde bulgular elde edilirken, di-
ğerlerinde ise azalttığı sonucuna varılmıştır[35,40]. Ya-
pılan meta-analiz çalışmalarında H2-bloker kullanı-
mının hastalarda NP’ye eğilimi arttırdığı gösterilmiş-
tir[35]. Sükralfat kullanımın ise H2-blokerlerden fark-
lı olarak NP sıklığını azaltıcı etkisinin olduğu bulun-
muştur[35]. Bir çalışmada erken başlayan pnömoni-
lerde (ilk 4 gün için) sükralfat, antiasitler ve H2-blo-
kerler aynı etkiye sahip iken, geç başlayan pnömo-
nilerde (4 gün sonrası) sükralfat grubunda pnömoni
riski daha düşük olarak bulunmuştur[35]. Tüm bu bul-
gular ışığında antiülser profilaksisi için H2-bloker kul-
lanımı pnömoni riskini arttırmaktadır ve sistemik
kullanımından kaçınılmalıdır. Ülser profilaksisi ge-
rekli ise mide asiditesini azaltmayan sükralfat gibi
ilaçlar kullanılmalıdır.

Oral entübasyon: Nazal entübasyon nozoko-
miyal sinüzit riskini arttırır ve NP gelişimine yol
açar[35]. Bu yüzden oral entübasyon mümkün oldu-
ğunca tercih edilmelidir. Ayrıca, tekrarlayan endot-
rakeal entübasyon VBP riskini arttırır. Hastalar eks-
tübe edilmeden önce reentübasyon riski açısından
iyi değerlendirilmelidir.

Subglottik sekresyonların drenajı: Endotra-
keal manşon üzerinde toplanan sekresyonların aspi-
rasyonu akciğerlerde bakteri kolonizasyonunu önle-
mektedir. Geliştirilen özel entübasyon kanüllerinde
özel bir lümen sayesinde subglottik bölgenin aspiras-
yonu mümkün olabilmektedir. Bu tüplerin kullanımı-
nın NP riskini azalttığı yapılan çalışmalarla gösteril-
miştir[35].

Nazogastrik tüp: Nazogastrik (NG) tüpün var-
lığı bakterilerin solunum sistemine geçişini kolaylaş-
tırır. Gereksiz ve uzun süreli NG tüp uygulamasından
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Aşırı sedasyon: Bilinç durumunda değişiklik
ve koma akciğer infeksiyonu riskini arttırır. Aşırı se-
dasyon yapılan hastalarda NP riski artar.

Yarı-oturur pozisyon: YBÜ’de yatan hastalar-
da sırt üstü yatmanın NP riskini artırdığı bilinmekte-

dir. Buna karşılık hastaların yarı-oturur pozisyonun-
da yatırılması NP riskini azaltır[29].

Nütrisyonel destek: Malnütrisyon bağışıklık
sistemini olumsuz olarak etkileyen en önemli faktör-
lerden biridir. YBÜ’de yatan hastalara yeterli nütris-
yonel desteğin sağlanması NP’nin önlenmesinde
önemlidir. Burada kesinlik kazanmayan konu ise
nütrisyonel desteğin hangi yolla verileceğidir. Enteral
beslenme parenteral beslenmeye göre tercih edilme-
lidir. Enteral beslenmede septik komplikasyonlar pa-
renteral beslenmeye göre daha azdır. Bunun yanın-
da enteral beslenme sonucu gastrik pH’da meydana
gelen yükselme ile bakteriyel kolonizasyon riski art-
makta ve NP riskinde artma görülebilmektedir. Bazı
araştırmacılar mideyi devre dışı bırakarak jejunal tüp
ile beslenmeyi önermektedirler. İmmün sisteme des-
tek sağlayan aminoasit, arginin, glutamin ve nükle-
otid içeren besinlerin kullanımının daha az infeksi-
yonlara yol açtığı gösterilmiştir[35]. 

Konağın bağışıklık sisteminin güçlendiril-
mesi: Bağışıklık sisteminin baskılanmış olması NP
için ana risk faktörlerindendir. Bağışıklık sisteminin
desteklenmesi NP’lerin önlenmesinde önemli yer
tutmaktadır. İnterferon-gama (IFN-γ) kullanımının
monosit fonksiyonlarını geliştirdiği gösterilmiştir[35].
Fakat profilaktik olarak IFN-γ kullanımı konusunda
yeterli veri mevcut değildir. İnterlökin (IL)-12 kullanı-
mının hayvanları akciğer infeksiyonlarından korudu-
ğu gösterilmiştir[35]. Ayrıca, granülosit koloni stimü-
le eden faktörün (G-CSF) de nozokomiyal infeksi-
yonları azalttığı gösterilmiştir[35]. Fakat yakın zaman-
da yapılan plasebo-kontrollü bir çalışmada profilak-
tik G-CSF kullanımının NP’yi önlemediği gösteril-
miştir[35]. 

Aşılama: Pnömokoklar NP için ana etkenler de-
ğildir. Bunun yanında ciddi bakteremiye ve sık olma-
sa da pulmoner infeksiyonlara yol açarlar. Bu yüz-
den risk faktörü taşıyan hastaların (kronik akciğer
hastalığı, kardiyak hastalığı, diyabet, siroz hastası,
BOS sızıntısı olan hastalar, immünyetmezliği olanlar,
fonksiyonel veya anatomik asplenisi olanlar, HIV ile
infekte hastalar) pnömokok aşısı ile aşılanması öne-
rilmektedir[41].

Antibiyotik profilaksisi: Sistemik antibiyotik-
lerin profilaktik olarak mekanik ventilasyon tedavisi
uygulanan hastalara veya cerrahi sonrası uygulan-
ması, sık tercih edilen NP korunma yöntemidir. Fa-
kat bu profilaksi sekonder süper infeksiyonları ve di-
renç oranlarını arttırdığı için önerilmemektedir.

Kinetik yatakların kullanılması: Uzun süreli
olarak yatması gereken, mekanik ventilasyon tedavi-
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si alan, felç geçiren hastalarda kinetik yatak sistem-
lerinin kullanılmasının akciğer fonksiyonlarını iyileş-
tirdiği ve sekresyonların eliminasyonuna yarar sağla-
dığı gösterilmiştir[35]. Fakat bu yatak sistemlerinin
NP’nin önlenmesinde yararlı olup olmadığı kesin
olarak gösterilmiş değildir. 

Editörün notu: Makalenin ikinci bölümünü
bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz.
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