
PEDİATRİDE NOZOKOMİYAL ÜRİNER
SİSTEM İNFEKSİYONLARI

Nozokomiyal üriner sistem infeksiyonları (NÜSİ)
hastane infeksiyonlarının %35-40’ını oluşturur. NÜSİ’le-
rin %66-86’sı üriner sistem kateterizasyonuna bağlı
olarak gelişir[1]. Bir kez üriner sistem kateterizasyo-
nuna bağlı NÜSİ gelişme riski %1-5 arasında değişir.
Uzun süreli kateterizasyonlarda ise bu risk kateterin
kaldığı süreye bağlı olarak artar, 30 günden daha
uzun kateterizasyonu olan hastalarda infeksiyon ris-
ki %100’e yakındır[2]. Bu hastalarda günlük bakteri-
üri riski %8-10 arasında değişir[2]. NÜSİ’lerde mor-
talite oranları çok düşüktür. NÜSİ’ler çoğunlukla
asemptomatiktir.

Risk Faktörleri

NÜSİ’lerin çoğunluğu üriner sistem kateterizas-
yonuna bağlı olarak gelişir. Bunun yanında hastaya
ait faktörler de vardır. NÜSİ için risk faktörleri Tab-
lo 1’de sunulmuştur.

Etyoloji

NÜSİ’lere yol açan ajanların çoğunluğu hastanın
endojen bağırsak florasından kaynaklanır. Bunun ya-
nında hastane içinde diğer hastalardan, hastane per-
sonelinin ellerinden ya da kontamine olmuş cihazlar,

yüzey veya solüsyonlardan bulaşabilir. Staphylococ-
cus aureus’a bağlı olan infeksiyonlar nadir olarak
hematojen yolla kazanılır. Hastanın endojen florası
içinde yer almayan Serratia marcescens ve Pseudo-
monas cepacia’nın etken olduğu infeksiyonlarda
kaynak ekzojendir. NÜSİ’lere yol açan etkenler için-
de en sık rastlananı Escherichia coli’dir. Bu etkeni
kandida türleri, enterokoklar, Pseudomonas aerugi-
nosa ve Klebsiella türleri takip eder.
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Tablo 1. NÜSİ için risk faktörleri

• Altı günden daha uzun üriner sistem kateterizasyonu

• Kız cinsiyet

• İdrar kateterinin ameliyathane dışında takılması

• Diabetes mellitus

• Malnütrisyon 

• Azotemi 

• Antimikrobiyal ilaç tedavisi

• Uygun olmayan idrar drenaj sistemi 
(açık drenaj sistemi gibi)

• Üroloji servisinde yatış

• İdrar retansiyonu

• İdrar yollarında obstrüksiyon

• İnfeksiyon kontrol önlemlerine uyulmaması

• Aseptik koşullarda kateterizasyon yapılması

• Hastanede kalış süresinin uzaması



Patogenez

NÜSİ’ler çoğunlukla uzun süren üriner sistem ka-
teterizasyonu sonucunda oluşur. Mikroorganizma
üriner sisteme kateter lümeninden (intraluminal yol)
ya da kateterin dış yüzeyi ile (transüretral yol) ulaşır.
Katetere bağlı üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ)’nın
çoğunluğu asemptomatiktir. Bakteriürinin varlığı bu
infeksiyonlar için tanı koydurucudur. Periüretral böl-
genin ve idrar torbalarının kolonizasyonu kolaylaştı-
rıcı faktörlerdir. Üriner sisteme mikroorganizmaların
kazanılması hastanın cinsiyetine de bağlıdır. Kızlarda
çoğunlukla rektal floradan kaynaklanan mikroorga-
nizmalar transüretral yolla üriner sisteme girerken,
bunun yanında nadir olarak idrar sondası takılırken
veya cerrahi girişimler sırasında direkt olarak üriner
sisteme inoküle edilebilir. Hastane içinde hastane
personelinin ellerinden, kontamine solüsyonlardan
ya da steril olmayan tıbbi cihazların kullanılması so-
nucunda da mikroorganizmalar üriner sisteme bula-
şabilir. Üriner sistem içinde bakteriler iki farklı üre-
me şekli gösterir. Bunlardan ilki planktonik üreme-
dir, idrarda süspansiyon şeklinde ürerler; diğeri ise
biyofilm şeklinde üremedir, katetere bağlı ÜSİ’de gö-
rülür. Bakteriler kateter yüzeyine yapışır, sonra üre-
meye başlar, glikokaliksten oluşan ekstraselüler mat-
riksi salgılar. Bu salgı matriksi ile hastanın idrar pro-
teinleri ve tuz bileşikleri kateter lümenini kaplayarak
biyofilm tabakası oluşturur. Bu biyofilm içine gömü-
len mikroorganizmalar antibiyotiklerden, antiseptik
solüsyonlardan ve bağışıklık sisteminden korunur.

Klinik

NÜSİ’lerin yalnızca %20-30’u semptomatiktir.
Kısa süreli üriner sistem kateterizasyonu sonucunda
gelişen bakteriüriler kateterin çekilmesi veya kısa sü-
reli antimikrobiyal tedavi ile iyileşir. Ateşli epizodlar
ise uzun süreli kateterizasyon yapılan hastalarda gö-
rülmektedir. Bu epizodlar erişkinlerde katetere bağlı
bakteriürilerin %1’den azında görülmektedir[3]. Ateş
çoğunlukla piyelonefrit gelişmesi sonucunda ortaya
çıkmaktadır. Bunun yanında üretrit ve epididimit gi-
bi komplikasyonlar sonucunda da görülebilir. Ateşli
epizodlar kendiliğinden ya da antimikrobiyal tedavi
sonucunda iyileşir. Yüksek riskli hastalarda ise bakte-
remi sonucunda sepsis veya ölüm gelişebilir. Özellik-
le yenidoğanlarda ÜSİ’ye bağlı menenjit ve baktere-
mi gelişebilir. Yapılan bir çalışmada çocuklarda
ÜSİ’nin %23’ünde bakteremi saptanmıştır[1]. ÜSİ’ye
bağlı bakteremi riski yaş ilerledikçe azalır. Çocuklar-
da yapılan bir çalışmada bakteremilerin %8’inde lo-
kal kaynak olarak ÜSİ bulunmuştur[1]. Bakteremiye
bağlı olarak da idrarda bakteri tespit edilebilir. Bak-
teremik ve nonbakteremik ÜSİ’nin klinik olarak bir-
birlerinden ayrılması zordur. 

Tanı

İşeme ile alınan idrar örneğinde 105 koloni/mL
üzerinde bakteri üremesi bakteriüri olarak tanımla-
nır. Üriner sistem kateterizasyonu olan hastalardan
alınan idrar kültürlerinde 103 koloni/mL veya daha
fazla bakteri üremesi bakteriüri olarak tanımlanır[3].

Tedavi

Ateşli hastalarda antibiyotik hemen başlanıp var-
sa kateter çıkarılmalıdır. Katetere bağlı NÜSİ’lerin
büyük bir kısmı asemptomatiktir. Kateterin çekilme-
si ile bakteriüri genellikle kendiliğinden düzelir. Kate-
ter çekilmesine rağmen bakteriüri devam ediyorsa
son üreyen mikroorganizmanın türüne ve antibiyog-
ram sonucuna uygun antimikrobiyal tedavi verilir.
Ancak yüksek riskli hastalarda ve böbrek yetmezliği
olanlarda asemptomatik bakteriüri varlığında antibi-
yotik tedavisi hemen başlanmalı, antibiyogram sonu-
cuna göre gerekirse değiştirilmelidir. Kandida türleri-
ne bağlı NÜSİ’lerde kateterin çıkarılmasına rağmen
kandidüri devam ediyorsa antifungal tedavi başlan-
malıdır. Bağışıklık sistemi normal olan hastalarda
oral flukonazol, bağışıklık sistemi baskılanmış hasta-
larda ise amfoterisin B intravenöz (IV) yolla kullanı-
labilir. Prematürelerde ve yenidoğanlarda amfoteri-
sin B ile mesane irrigasyonunun eradikasyon açısın-
dan IV tedaviye üstünlüğü yoktur.

Korunma

Personele ait faktörler: Üriner kateterizasyo-
nu aseptik tekniklere bağlı olarak yapmayı bilen kişi-
lerin uygulaması gerekir. Hastane personelinin üri-
ner sistem kateterizasyonu ve potansiyel komplikas-
yonları hakkında periyodik olarak eğitimi sağlanma-
lıdır.

Kateter kullanımı: Mümkün olduğunca üriner
kateterizasyondan kaçınılmalıdır. Anatomik veya fiz-
yolojik üriner sistem darlığı olan, üriner sisteme cer-
rahi müdahale yapılacak olan, ağır hastalığı olan,
felçli, komada olan ve idrar miktarı takibi gereken
hastalara üriner sistem kateterizasyonu yapılmalı ve
mümkün olan en kısa sürede kateter çıkartılmalıdır.
Suprapubik kateterizasyon, kondom sonda veya
aralıklı kateterizasyon gibi girişimlerde ÜSİ gelişme
olasılığı daha düşüktür.

El yıkama: Üriner kateterlere dokunulmasından
önce ve sonra eller yıkanmalıdır.

Kateter yerleştirilmesi: Üriner kateterler
aseptik teknikler kullanılarak steril şartlar altında yer-
leştirilmelidir. Periüretral temizlik için eldiven, gazlı
bez, aseptik solüsyonlar kullanılmalıdır. Tek kulla-
nımlık steril jeller kateterin kayganlaştırılması için
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kullanılmalıdır. Mümkün olan en küçük çaplı kateter
kullanılmalıdır. Üriner kateter yerleştirildikten sonra
hareket etmesi ve çekilmesine engel olunmalıdır.

Kapalı steril drenaj: Tek, steril, kapalı drenaj
sistemi kullanılmalıdır. Kateter ile drenaj sistemi irri-
gasyon haricinde birbirlerinden ayrılmamalıdır. Eğer
drenaj sisteminde sızıntı, akıntı, ayrılma ve kirlenme
olursa aseptik teknikler altında drenaj sistemi yenisi
ile değiştirilmelidir.

İrrigasyon: İrrigasyondan mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır. Sadece obstrüksiyon şüphesi olduğu
durumlarda yapılmalıdır. Mukus tıkaçlarının, kurutla-
rın veya diğer tıkaçların üriner kateterden temizlen-
mesi için aralıklı irrigasyon yapılabilir. Devamlı ola-
rak mesanenin antimikrobiyal ajanlar ile irrige edil-
mesine gerek yoktur. Kateter ile drenaj sistemi bağ-
lantısı steril olarak açılıp kapatılmalıdır. İrrigasyon sı-
rasında aseptik tekniklere uygun olarak çalışılmalıdır.
Eğer irrigasyona rağmen kateter akımı yeterli olarak
sağlamıyorsa kateterin kendisinde problem olabilir.
Bu durumda kateter değiştirilmelidir.

İdrar toplanması: Eğer az miktarda idrar örne-
ği alınması gerekli ise kateterin distal ucundan steril
enjektör yardımıyla alınmalıdır. 

İdrar akımı: İdrar akımı normal olarak sağlan-
malıdır. Bunun sağlanması için üriner kateter ve idrar
torbasının kıvrılmamasına dikkat edilmelidir. İdrar tor-
baları dolunca değiştirilmelidir. Tıkanan veya çok iyi
çalışmayan üriner kateter irrige edilmeli, mümkünse
değiştirilmelidir. İdrar torbası hiçbir zaman mesane
düzeyine yükseltilmemeli ve mümkün olduğunca ka-
teter manipülasyonundan kaçınılmalıdır.

Meatal bakım: Üretral açıklığın iyotlu solüs-
yonlar veya sabun ile günlük bakımının katetere bağ-
lı NÜSİ’leri azaltmadığı gösterilmiştir. Bu yüzden
günlük meatal bakım yapılması önerilmez.

Kateter değiştirilmesi: Düzenli olarak belirli
aralıklarla üriner sistem kateterlerin değiştirilmesi
önerilmez. Çapraz bulaşmayı önlemek için üriner
kateteri infekte olan ve olmayan kateterli hastalar
aynı odada bulunmamalıdır.

Bakteriyolojik takip: Kateterize hastaların dü-
zenli olarak bakteri kolonizasyonu açısından takiple-
ri önerilmez.

PEDİATRİDE NOZOKOMİYAL 
GASTROENTERİTLER

Hastanede yatan hastalarda akut gelişen enterik
infeksiyonlardır. Yatışın ilk üç gününden sonra orta-
ya çıkan, üç günden uzun süren ve nedeni açıklana-

mayan ishallerin olmasının yanı sıra, gaita kültürün-
de patojenin gösterilmesi ile karakterizedir. Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde 1985-1994 yılları ara-
sında yapılan çalışmada, pediatri servislerinde nozo-
komiyal gastrointestinal sistem infeksiyonları sıklığı
10.000 taburcu edilen hastada 10.7 olarak saptan-
mıştır[4]. Bunun yanında yenidoğan ünitelerinde viral
gastroenterit oranı 100 yatışta 5-23 arasında bulun-
muştur[4]. Nozokomiyal gastrointestinal infeksiyon-
lar, kan akımı infeksiyonu, pnömoni, üriner ve cer-
rahi yara infeksiyonlarından sonra en sık görülen in-
feksiyonlardır. Hastanede kalış süresinin ortalama
beş altı gün uzamasına neden olmaktadırlar[4]. 

Hastane ortamında gelişen ishaller infeksiyöz ve
noninfeksiyöz nedenlere bağlı olabilir. Noninfeksiyöz
nedenler hastanın gastrointestinal florasında değişik-
liğe yol açarak ishale neden olur. Özellikle hastanın
diyetinde yapılan değişiklikler ve uygulanan tedaviler
bağırsak ozmolaritesinde değişikliklere neden olabi-
lir. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalar-
da enteral beslenme önemli ishal nedenlerindendir.
Enteral tüp beslenmesi bağırsak içi ozmolariteyi art-
tırarak, normal sıvı değişimini engelleyerek ve hasta-
nın kendi florasında değişikliğe yol açarak ishale ne-
den olur. 

Nozokomiyal ishallerin en sık nedeni antibiyotik
kullanımıdır. Eritromisin bağırsaklardan iyi emilmez
ve bağırsak irritasyonu sonucunda ishal gelişmesine
sebep olur. Sulbaktam-ampisilin ve amoksisilin-kla-
vulanik asit gibi beta-laktam antibiyotikler sıklıkla is-
hale yol açar. Seftriakson çocukların %50’sinde ba-
ğırsak florasını değiştirerek ishale neden olabilir[5].
İnfeksiyöz ajanlar içinde ilk sırada viral ajanlar yer
alır. Bunların çoğunluğunu rotavirüs, “calicivirus”,
enterik adenovirüs, Norwalk virüsü ve Norwalk ben-
zeri ajanlar oluşturmaktadır[4]. Clostridium difficile
bakteriyel ajanlar içinde en sık rastlanılan etkendir.
Toplumda enterite neden olan patojenler salgınlar
haricinde nozokomiyal ishale neden olmaz.

Risk Faktörleri

Yenidoğanlarda ve mide asidite bozukluğu olan
hastalarda nozokomiyal ishal riski artmıştır. Nozoko-
miyal ishali kolaylaştıran faktörler hastaya ve çevre-
ye ait olabilir. Hastaya ait nedenler humoral ve hüc-
resel immünitenin, gastrik asiditenin ve enterik flora-
nın değiştirilmesidir. YBÜ’de yatan hastalara daha
sık invaziv işlemler uygulandığı, daha sık nazogastrik
tüp uygulaması yapıldığı ve gastrik asiditeyi etkileyen
ilaçlar kullanıldığı için nozokomiyal gastrointestinal
infeksiyon riski artar.
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Bulaşma

Nozokomiyal gastroenterit etkenleri çoğunlukla
fekal-oral yolla bulaşır. Nozokomiyal ishal etkenleri
hastaların direkt olarak birbirleri ile teması, ortak
kullanılan tıbbi gereçler ve sağlık personelinin elleriy-
le hastadan hastaya taşınması sonucu bulaşmaktadır.
Genel infeksiyon kontrol kurallarına uyulmaması da
bulaşma riskini arttırmaktadır.

Rotavirüs İnfeksiyonları

Rotavirüsler çocukluk çağının en sık ishal etkeni-
dir, nozokomiyal gastroenteritlerin de büyük çoğun-
luğunu oluşturur. İnkübasyon süresi 48-72 saattir.
Ani başlayan kusma ve bunu takip eden ishal ve res-
piratuar semptomlarla karakterizedir. Bu semptom-
lara ateş de eşlik edebilir. Klinik semptomlar beş-ye-
di gün sürer. Virüs dışkıda sekiz-on gün süreyle atılır.
İmmünyetmezliği olan hastalarda bu süre 30 güne
kadar uzayabilir[4]. Hastane içinde yenidoğan ünite-
lerinde, pediatri servislerinde rotavirüse bağlı ishal
salgınları görülebilir[4]. Bulaşma anneden bebeğe de-
ğil, çoğunlukla bebekten bebeğe sağlık personelinin
elleri yoluyla olmaktadır[4]. Tanı için altın standart,
virüsün dışkı elektron mikroskopisinde gösterilmesi-
dir. ELISA yöntemi ile dışkıda rotavirüs antijeninin
gösterilmesi de tanı koydurur. Duyarlılığı ve özgüllü-
ğü daha düşük olmakla birlikte daha hızlı sonuç ve-
ren lateks aglütinasyon testleri de kullanılabilir.

İshal yoğun bakımda yatan hastalarda morbidite
ve mortaliteyi arttıran bir faktördür. Bu nedenle no-
zokomiyal bulaşmanın önlenmesi için ishali olan
hastalarda temas izolasyon yöntemlerinin dikkatle
uygulanması zorunludur. İshal salgınları veya ende-
misitesi olan servislerde rotavirüs sürveyansı yapıl-
malı ve rotavirüs saptandığında sağlık personeli te-
mas izolasyon yöntemlerine uyum açısından yeniden
eğitilmelidir. 

C. difficile İnfeksiyonları

Hastaneye yatan hastaların yaklaşık %20’sinin
normal kolon florasında C. difficile bulunur[5]. Bu
hastalar asemptomatik taşıyıcılardır. Toksin üretimi-
ne yol açan en sık neden antibiyotik kullanımıdır.
C. difficile A ve B olmak üzere iki tip toksin salgı-
lar. Toksin A, kolera toksini kadar etkili sıvı sekres-
yonuna neden olabilir. Histopatolojik olarak toksin
A bağırsak lamina propriyasında difüz lenfositik in-
filtrasyona, bunu takiben ödem ve lamina propriya-
nın şişmesine ve apikal epitel hücrelerin ayrılması ve
sitolizine neden olur. Akut inflamasyon reaksiyonu
gelişir. Toksin B’nin bağırsak permeabilitesi, sıvı sek-
resyonu, nötrofil migrasyonu ve intestinal morfoloji

üzerine etkisi gösterilememişse de interselüler “tight
junctions” lar üzerine etkisi toksin A’dan 10 kat da-
ha fazladır[6]. C. difficile’nin hangi koşullar altında
toksin salgıladığı kesin olarak bilinmemektedir. Ke-
moterapötik ajanların ve bazı antibiyotiklerin toksin
salgılanmasına sebep olduğu bilinmektedir.

Klinik spektrum asemptomatik taşıyıcılık ile kolit
tablosu arasında değişir. İshal tablosundan kolit tab-
losuna geçişin nasıl olduğu bilinmemektedir. Anti-
spazmodik tedavinin bağırsak içinde toksinin kalış
süresini arttırarak kolit gelişimini hızlandırdığı düşü-
nülmektedir. Ayrıca, antibiyotik kullanımına devam
edilmesinin de toksin üretimini arttırarak hastalığın
ilerlemesine yol açtığı ileri sürülmektedir[7]. Tüm an-
tibiyotikler toksin üretilmesine neden olmaz. Beta-
laktam antibiyotikler ve klindamisin en sık toksin
üretimine neden olan antibiyotiklerdir. Vankomisin,
eritromisin, aminoglikozidler, karbapenemler, aztre-
onam ve metronidazol nadir olarak toksin üretimine
neden olur. Antibiyotiğin süresi ve dozu ile toksin
üretimi arasındaki ilişki kesin değildir. C. difficile’ye
bağlı ishal, hafif veya ağır derecede, kan ve mukus
içermeyen sulu dışkı ile karakterizedir. Hastalarda
ateş ve lökositoz görülebilir. Ağır ishal tablosunda
dışkıda mukus ve kan olabilir. Kolit tablosu ise ateş,
kanlı-mukuslu dışkı ve kolonda psödomembranların
oluşması ile karakterizedir. Tanı gaita kültüründe aja-
nın üretilmesi veya dışkıda toksinin gösterilmesi ile
konur. Anaerop kültürde C. difficile’in üretilmesi en
duyarlı tanı yöntemi olmasına rağmen maliyet açı-
sından bu test salgın durumlarında tercih edilmekte-
dir. Bunun yerine daha hızlı ve ucuz olan ELISA yön-
temi tercih edilmektedir. Enzim immünoassay yönte-
minde duyarlılık %63-99, özgüllük %75-100, lateks
antijen testinde duyarlılık %58-92, özgüllük %80-90
olarak bulunmuştur[6]. Bu yüzden hangi test kullanı-
lırsa kullanılsın en az üç kez yapılmalıdır. Anaerop
kültürde C. difficile’in üretilmesi kesin tanı koyduru-
cu değildir, çünkü hastanede yatan hastaların %20-
25’inde nontoksijenik C. difficile izole edilebilir[6].
Kültürde izole edilen C. difficile’nin toksijenik mi
yoksa nontoksijenik mi olduğunun ayrımı zordur. Bu
yüzden gaita kültüründeki üreme gaitada toksinin
gösterilmesi ile desteklenmelidir. Nadir olarak C. dif-
ficile toksin A üretmeden toksin B üretir (serogrup
F), bu yüzden sadece toksin A’nın tespit edilmesi ta-
nı için yeterlidir[6]. 

C. difficile’ye Bağlı Olmayan Antibiyotik
İshalleri

Noninfeksiyöz sebeplere bağlı ishaller, sulu, mu-
kussuz, kansız, kokusuz ve renksiz dışkılama ile ka-
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rakterizedir. İshale sebep olan ilaç veya enteral bes-
lenme kesildikten sonra dışkı normal haline döner.
Ateş ve lökositoz olabilir. Birçok antibiyotik C. diffi-
cile’ye bağlı olmaksızın ishale neden olabilir. Eritro-
misin, klaritromisin ve amoksisilin-klavulanik asit bu
antibiyotiklere örnektir. Eritromisin gastrointestinal
sistemden iyi emilmez, kolonik irritasyona yol aça-
rak ishale sebep olur. Klaritromisin eritromisine gö-
re daha az ishale neden olur. Antibiyotiğe bağlı ola-
rak ishal gelişirse ilk olarak antibiyotik kesilmeli bu-
na rağmen ishal devam ediyorsa C. difficile infeksi-
yonu araştırılmalıdır.

Nozokomiyal Enterit Salgınları

Enterik patojenler nozokomiyal ishal salgınlarına
yol açabilir. Bu salgınların en sık nedenleri hastalara
verilen gıdaların yemekhanede kontaminasyonu ve
hastane suyunun kontaminasyonu veya kesilmesidir.
Gıda yoluyla salgınlara yol açan mikroorganizmala-
rın başında Salmonella türleri gelir. Su yokluğuna
bağlı olarak el yıkama ve hijyen koşullarının sağlana-
madığı durumlarda Campylobacter ve Salmonella
gibi mikroorganizmaların fekal-oral yolla bulaşma
riski artar. 

Nozokomiyal İshallerde Tedavi

Hastanın kullanmakta olduğu dışkı yumuşatıcı
ilaçlar ve antibiyotiklere mümkünse bir süre ara ve-
rilmelidir. Eğer hastanın antibiyotikleri kesilemiyorsa
ishale daha nadiren neden olan meropenem, aztre-
onam, trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ), se-
fepim, aminoglikozidler ve vankomisin gibi antibiyo-
tiklerle değiştirilebilir. Eğer hasta enteral hiperali-
mentasyon alıyor ise ozmolaritesi ve infüzyon hızı
kontrol edilmelidir. Eğer infüzyon hızı yüksekse %50
azaltılarak 24 saat süre ile gözlenmelidir. Bu yöntem-
lerle genellikle ishal azalır veya kaybolur. C. difficile
toksini pozitif ise ilk seçenek olarak oral metronida-
zol 30 mg/kg/gün dört doza bölünerek verilir, buna
yanıt alınmazsa oral vankomisin 40 mg/kg/gün dört
doza bölünerek yedi-on gün süre ile verilebilir[5].
Eğer C. difficile’ye bağlı ise tedavi ile 72 saat içinde
ishalde düzelme beklenir. C. difficile’ye bağlı kolit
tablosunda ise IV metronidazol tercih edilir[5]. Buna
ilaveten peristaltizmin yoğun olduğu hastalarda oral
vankomisin tedaviye eklenebilir. IV yolla verilen van-
komisin C. difficile’ye bağlı kolitte yeterli intralumi-
nal konsantrasyona ulaşamadığı için kullanılmaz.
Oral vankomisin gastrointestinal sistemden iyi emile-
mediği için yüksek intraluminal konsantrasyona ulaşır
ve mikroorganizmanın kolondan eradikasyonunu sağ-
lar. İleus tablosunun olduğu durumlarda ise vankomi-
sin nazogastrik tüp ile verilebilir. C. difficile’ye bağlı

enterokolit tablosunda hastanın aldığı diğer antibiyo-
tikler kesilmelidir. Eğer hastanın antibiyotik tedavisi
alması zorunlu ise yukarıda saydığımız antibiyotikler
tercih edilmelidir. Antispazmodik ajanlar tedavide
önerilmez.

Kontrol Yöntemleri

Tüm enterik patojenler hastadan-hastaya fekal-
oral yolla bulaştığı için en önemli korunma yöntemi
el yıkamadır. Ayrıca, enterik patojenler kontamine
besinlerden de bulaşabildiği için hastane ortamında
yemeklerin hazırlanması ve dağıtılmasında hijyene
ve infeksiyon kontrol kurallarına uyulmalıdır. Bunun
yanında yenidoğan döneminde kontamine anne sü-
tü de gastrointestinal infeksiyonlara sebep olabilir.
Bu yüzden anne sütünün sağılması ve saklanması sı-
rasında hijyen kurallarına uyulmalıdır. İshal tablosu
gelişen hastalar standart infeksiyon kontrol kuralları-
na uygun olarak takip edilmelidir. C. difficile’ye, ro-
tavirüs gibi viral ajanlara veya intestinal parazitlere
bağlı ishal tablosunun olduğu durumda ise temas izo-
lasyonu uygulanmalıdır.

YENİDOĞAN ve PEDİATRİ YOĞUN BAKIM 
ÜNİTELERİNDE ANTİMİKROBİYAL 
DİRENCİN ÖNLENMESİ

YBÜ’de uygunsuz antibiyotik tedavilerine bağlı
olarak dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Antibiyotik direnç gelişiminin önlen-
mesinde sürveyans çalışmaları, dirençli izolatların
moleküler tiplendirilmesi, el hijyen kurallarına uyu-
mun sağlanması, antibiyotik kullanımının kısıtlanma-
sı, sağlık personelinin eğitimi ve infeksiyon kontrol
önlemlerine uyumun takibi en önemli yöntemlerdir.
Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların hasta-
dan hastaya bulaşmasında en önemli etken el yıka-
ma kuralına uyulmamasıdır. Yapılan çalışmalarda
sağlık personelinin sadece %25-50’sinin el yıkama
kuralına uyduğu tespit edilmiştir[8]. El yıkama yakla-
şık olarak 45-90 saniye kadar sürer ve su, sabun ve
el kurulama kağıtlarına gerek vardır. Buna karşılık al-
kol içeren jellerle yapılan el temizliği daha hızlıdır ve
kurulamaya gerek olmaz. Bu jeller kullanılarak has-
tanede el hijyenine uyum arttırılabilir. Düzenli eğitim
programları ile sağlık personelinin el hijyenine uyu-
mu %60-80 oranında arttırılabilir[8]. Antimikrobiyal
direncin önlenmesinde tek başına el yıkama kuralına
uyum yeterli olmamaktadır. Kolonizasyon baskısının
yüksek olduğu servislerde hastalara müdahale edilir-
ken eldiven giyilmesi önerilir. Örneğin; serviste ya-
tan hastaların %30-50’si vankomisine dirençli ente-
rokok (VRE) ile kolonize ise el yıkama kuralının kırıl-
dığı bir anda çapraz bulaşma kaçınılmaz olacaktır.
Böyle bir serviste eldiven kullanımının sağlık perso-
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nelinin eline bulaşmayı %70 oranında azalttığı bu-
lunmuştur[9]. 

YBÜ’de antibiyotiğe dirençli mikroorganizmala-
ra bağlı salgınların önlenmesinde antibiyotiklerin
rasyonel kullanımı el yıkama kadar önemlidir. Günü-
müzde infeksiyonların tedavisi için belirlenen stan-
dart kılavuzlar mevcuttur. Bazı hastanelerde ise anti-
biyotik kullanımları kısıtlanmıştır ve bilgisayar des-
tekli programlar ile belirlenip desteklenmektedir. Ge-
niş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımının kısıtlan-
ması hastane maliyetini ve uygunsuz antibiyotik kul-
lanımını azaltmaktadır. Pediatri YBÜ’de yapılan bir
çalışmada, sefalosporin kullanımının kısıtlanmasının
sefalosporine dirençli Klebsiella pneumoniae suşla-
rı ile kolonizasyonu ve infeksiyonu azalttığı gösteril-
miştir[10]. Bilgisayar destekli tedavi uygulamaları ise
hastane ortamında kurulan, hastanenin antimikrobi-
yal direnç epidemiyolojisini ve her hastanın klinik ve
laboratuvar bulgularını içeren sistemlerdir. Bu sistem
sayesinde hastalara olası tanı ve mikrobiyolojik-epi-
demiyolojik bulgular eşliğinde uygun antibiyotik te-
davileri önerilmektedir. Bunların yanında antibiyotik
gruplarının periyodik olarak değiştirilmesinin de an-
timikrobiyal direnç gelişimini azalttığı bazı çalışma-
larda gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, kardiyak
YBÜ’de seftazidim yerine siprofloksasin kullanımı-
nın gram-negatif ajanlara bağlı bakteremi ve ventila-
töre bağlı pnömoni riskini azalttığı gösterilmiştir[11].
Bir başka merkezde sefalosporinler ve klindamisin
yerine beta-laktam-beta-laktamaz inhibitörlerinin
kullanımının VRE kolonizasyonunu azalttığı gösteril-
miştir[12]. Yine birçok in vitro ve in vivo çalışmada
üçüncü kuşak sefalosporinler yerine sefepim kullanıl-
masının dirençli Enterobacter ve P. aeruginosa suş-
larının gelişmesini azalttığı gösterilmiştir[13]. Nötro-
penik hastaların tedavisinde üçüncü kuşak sefalos-
porin-amikasin kombinasyonu tedavisi yerine sefe-
pim-amikasin kombinasyonu tedavisine geçilen ser-
vislerde, gram-negatif bakterilerde üçüncü kuşak se-
falosporinlere karşı direnç oranlarının belirgin olarak
azaldığı saptanmıştır. Antibiyotiklerin periyodik ola-
rak değiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken nokta
tek bir antibiyotik grubu kullanılırken, bu gruba kar-
şı gelişebilecek olan antimikrobiyal direncin takip
edilmesidir.

YBÜ’de Akılcı Antibiyotik Kullanımı

YBÜ’de en sık kullanılan ilaçların başında antibi-
yotikler gelmektedir. YBÜ’de yapılan harcamaların
%15-25’ini antibiyotikler oluşturur. Yoğun bakımda
yatan hastaların yaklaşık %90’ına antibiyotik tedavi-
si başlanmaktadır. Bu yüzden bu ünitelerde uygun
antibiyotik kullanımı hastane masraflarını azaltır ve

antimikrobiyal direnç gelişmesini önler. Hastalara
antibiyotik başlanma endikasyonu YBÜ’nün tipine,
hastanın yaşına, hastalığına ve risk faktörlerine göre
değişir. YBÜ’de antibiyotik üç ana endikasyonla baş-
lanır: 

1. Primer infeksiyonların tedavisi (pnömoni, pi-
yelonefrit gibi),

2. Sekonder veya iyatrojenik infeksiyonların te-
davisi (ventilatöre bağlı pnömoni, sepsis gibi),

3. Profilaktik antibiyotik kullanımı.

YBÜ’de antibiyotik kullanımı çoğunlukla akılcı
değildir. Bunun nedenlerinden bazıları antibiyotik
kullanımına bağlı özgün yan etkilerin sık görülmeme-
si, tanının doğru konulamaması, hekimin infeksiyon
komplikasyonları açısından kendini güvende hisset-
memesi, infeksiyon tanımlarının tam olarak yapıla-
maması, hekimlerin yoğun bakım maliyetlerini dü-
şünmemesi ve fazla sayıda alternatif antibiyotik se-
çeneğinin olmasıdır. 

Akılcı antibiyotik tedavisi klinik, laboratuvar ve
epidemiyolojik verilere paralel olarak ampirik antibi-
yotik uygulamasına karar verilmesi ve uygun antibi-
yotiğin seçilmesidir. İnfeksiyona bağlı morbidite ve
mortaliteyi arttırmadan, gereksiz antibiyotik kullanı-
mını önlemek suretiyle antibiyotik direnci gelişmesi-
ni sınırlama amacını taşır. Hastanede antibiyotik kul-
lanımının yaklaşık olarak yarısının uygunsuz olduğu
saptanmıştır. Antibiyotiklerin gereğinden fazla ve
uzun süreyle kullanılması maliyetin artışına, yatış sü-
resinin uzamasına, daha da önemlisi dirençli mikro-
organizmaların gelişme ve yayılmasına neden olur.
Uzamış antibiyotik kullanımının en önemli nedeni
belirlenmiş tedavi protokollerinin olmamasıdır. Uy-
gunsuz antibiyotik kullanımına en sık ampirik tedavi-
de rastlanılır. Buna karşılık yoğun bakım gerektiren
hastalarda ciddi infeksiyonların tedavisinde gecikme
veya yanlış antibiyotik tedavisi morbidite ve mortali-
tenin önemli bir nedenidir. 

YBÜ’de infeksiyonların ampirik tedavisi,
YBÜ’nün tipi, hasta popülasyonu ve nozokomiyal
infeksiyonların lokal epidemiyolojisi göz önünde tu-
tularak düzenlenmelidir. Tedavi verilecek olan hasta-
nın bağışıklık sisteminin durumu, mekanik ventilas-
yon (MV) varlığı, erken trakeostomi açılması, santral
venöz kateter varlığı ve son dönemde uygulanan an-
tibiyotik tedavisi, olası etkenin türü ve antibiyotik di-
renci konusunda yönlendiricidir. Ampirik antibiyotik
tedavisine başlamadan önce hastanın kliniği, olası
tüm etkenler, ünitedeki antibiyotik direnci göz önü-
ne alınmalı, mümkün olan en dar spektrumlu antibi-
yotik tercih edilmeli, tedavi kültür sonuçlarına göre
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tekrar düzenlenmelidir. Örneğin; kısa bir süre önce
gram-negatif etkenlere yönelik antibiyotik tedavisi
almış olan bir hastada tekrar aynı mikroorganizma-
ya yönelik antimikrobiyal tedavi başlanması düşünü-
lüyorsa, tedavide önceden kullanılan antibiyotiğe di-
rençli mikroorganizma ile infeksiyon olasılığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Ampirik tedavide daha
geniş spektruma sahip olan antibiyotik tercih edile-
bilir. Örneğin; hasta daha önce üçüncü kuşak sefa-
losporin tedavisi almışsa karbapenem grubu antibi-
yotikler tercih edilebilir. 

Antibiyotik tedavisine yanıt birçok klinik para-
metre ile ölçülebilir. Ateş, lökositoz, taşikardi gibi
bulguların gerilemesi iyileşmeyi kesin olarak göster-
mez. Bu bulgulardaki artışa bakılarak da daha geniş
spektrumlu antibiyotik uygulamasına geçilmemelidir.
Pnömonide akciğer grafisinde infiltrasyon saptan-
ması, solunum parametrelerinde bozulma, hipotan-
siyon ve asit-baz düzensizliği gibi bulgulardaki deği-
şiklikler takip açısından daha duyarlıdır. Antibiyotik
tedavisine cevap alınamıyorsa daha ileri incelemele-
rin yapılması gerekir. Antibiyotik tedavisine yanıtsız-
lığın nedenleri şunlardır:

1. İnfeksiyonun yetersiz cerrahi veya mekanik te-
davisi (yetersiz apse drenajı, infekte kateterin çekil-
memesi),

2. Yanlış tanı (noninfeksiyöz inflamasyonun var-
lığı),

3. Sekonder infeksiyon gelişmesi (süperinfeksi-
yon),

4. Tedavi sırasında antimikrobiyal direnç gelişimi, 

5. Beklenmeyen antibiyotik direncinin olması,

6. Uygun olmayan antibiyotiğin kullanılması,

7. Uygun olmayan dozda antibiyotik kullanımı, 

8. Uygulanan antibiyotiğin hedef dokuda yetersiz
düzeyde bulunması.

YBÜ’de akılcı antibiyotik kullanımı ilkeleri şu şe-
kilde sıralanabilir: 

1. İnfeksiyon tanı ve tedavisi uzlaşı ile belirlenen
protokollere uygun olmalıdır.

2. Mümkünse hastanelerde bilgisayar destekli
sistemlerle antimikrobiyal tedavileri seçilmelidir.

3. Hastaya ait risk faktörleri belirlenmeli ve bun-
lar göz önünde tutularak antibiyotik seçimi yapılma-
lıdır.

4. İleri tanı yöntemleri [bronkoalveoler lavaj
(BAL), BSP, kantitatif kültürler gibi] kullanılarak ge-
reksiz antibiyotik kullanımlarının önüne geçilmelidir. 

5. Ampirik antibiyotik tedavisi kültürler alındık-
tan sonra başlanmalıdır. 

6. Hastanedeki nozokomiyal patojenlerin oranla-
rı ve direnç durumları göz önünde bulundurularak
ampirik antibiyotik seçimi yapılmalıdır.

7. Antibiyotik kullanımı politikası hastanede tek
bir merkez tarafından kontrol edilmelidir.

8. Düzenli olarak sağlık personeli akılcı antibiyo-
tik kullanım ilkeleri yönünde eğitilmelidir.

9. Antibiyotik tedavi başarısızlıkları monitörize
edilmelidir.

10. Cerrahi antibiyotik profilaksisi ameliyat son-
rası 48 saatten daha uzun süre kullanılmamalıdır.

11. Glikopeptidler, karbapenemler, antipsödo-
monal penisilin ve sefalosporinler 48 saatten daha
uzun süre kullanılacaksa bu hastalar infeksiyon has-
talıkları uzmanları ile konsülte edilmelidir.

MV tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık
%25’inde ventilatör kullanımına bağlı pnömoni geli-
şir[14]. Nozokomiyal infeksiyonlar içinde en fatal sey-
redenidir. Mortalitesi %20-80 arasındadır. MV teda-
visinin süresi ile ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) insi-
dansı arasında doğru orantı vardır. VİP tanısının ko-
nulması zordur. Pulmoner emboli, pulmoner kana-
ma, akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ve kol-
lajen vasküler hastalık gibi durumlarda radyografide
pnömonik infiltrasyon, ateş ve lökositoz görülebilir.
Bu hastalarda erken tanı ve uygun antibiyotik teda-
visinin erken başlanması mortaliteyi belirgin olarak
azaltır. 

Ampirik tedavide antibiyotik seçiminde önemli
olan hangi mikroorganizmaya yönelik tedavi verildi-
ği ve hangi mikroorganizmanın açıkta kaldığının bi-
linmesidir. Nozokomiyal pnömoniye nadiren sebep
olan Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Flavobac-
terium, Stenotrophomonas, Burkholderia ve En-
terococcus’lara yönelik ampirik tedavi planlanma-
malıdır. Eğer hastaya antipsödomonal tedavi verile-
cekse verilen tedavi aerobik gram-negatif patojenle-
re karşı da etkili olacaktır. Nozokomiyal pnömonile-
rin ampirik tedavisinde S. aureus’a yönelik tedavi
başlanmasına gerek yoktur. S. aureus pnömonisi,
hastanın akciğer filminde 72 saat içinde hızlı bir şe-
kilde ilerleme veya kavitasyon durumu ortaya çıkmış
ise düşünülmelidir. Ampirik monoterapide kullanılan
sefepim veya meropenem metisiline duyarlı S. aure-
us (MSSA) üzerine de etkilidir. Kan kültüründe veya
solunum sekresyonlarında MSSA izole edildiği za-
man vankomisin tedavisinin eklenmesine gerek yok-
tur, çünkü vankomisin tedavisi ile VRE’nin yayılma-

Flora 2003;8(1):5-21 11

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



sına zemin hazırlanmış olur. Vankomisin ayrıca, me-
tisiline dirençli S. aureus (MRSA) kolonizasyonların-
da da kullanılmamalıdır. Vankomisin tedavisi sadece
ciddi MRSA infeksiyonlarının tedavisinde tercih edil-
melidir. Nozokomiyal pnömonilerin tedavisinde son
yıllardaki görüş monoterapinin yeterli olduğu yönün-
dedir[13]. Yıllardan beri geleneksel olarak kombinas-
yon tedavi kullanılmaktadır. Ampirik kombinasyon
tedavilerinin monoterapiye üstün olmadığı gösteril-
miştir[13]. Eskiden kombinasyon tedavileri, kullanılan
antibiyotiklerin tek başına yeterli antiKlebsiella ve
antipsödomonal etkileri olmadığı için tercih edilirdi.
Günümüzde ise üçüncü ve dördüncü kuşak sefalos-
porinler, kinolonlar ve karbapenemlerin yeterli an-
tipsödomonal ve antiKlebsiella etkileri vardır. Pseu-
domonas infeksiyonlarında kombine tedavilerin mo-
noterapiye üstünlüğü gösterilmiş değildir. Ayrıca
monoterapinin daha az ilaç kullanılması, ilaç etkile-
şimlerinin az olması, yan etkilerin daha az olması ve
ucuz olması gibi avantajları da vardır. Pseudomonas
infeksiyonlarının ampirik tedavisinde sefalosporin-
lerden sefepim, seftazidime tercih edilebilir. Sefe-
pim, P. aeruginosa’da direnç gelişimini seftazidim
gibi indüklemez[13]. Ayrıca, sefepim bazı seftazidime
dirençli P. aeruginosa infeksiyonlarının tedavisinde
de kullanılabilir[13]. Sefepimin yan etkisi daha azdır
ve ilaç ateşine daha az neden olur[13]. Bu yüzden se-
fepim nozokomiyal pnömonilerin monoterapisinde
seftazidime tercih edilir. Piperasilin, antipsödomonal
etkisi olan bir penisilindir ve monoterapide kullanıla-
bilir. Kullanımı Pseudomonas direncinde artışa ne-
den olmaz[13]. Tazobaktamın eklenmesi antipsödo-
monal etkiyi arttırmaz. Tazobaktam Klebsiella, En-
terobacter, Serratia ve S. aureus’a karşı etkinliğin
artmasını sağlar. Karbapenem grubu antibiyotikler
içinde meropenem ampirik tedavide tercih edilir.
Meropenem kullanımı psödomonal direnci indükle-
mez[13]. İmipenem kullanımı psödomonal direnci in-
dükleyebilir, doz aşımında konvülziyona daha fazla
neden olur[13]. Eğer nozokomiyal pnömoni etkeni P.
aeruginosa olarak belirlenmişse bu gibi durumlarda
kombine tedavi uygulanabilir. Burada antibiyotiklerin
seçiminde önemli olan sadece sinerjistik olmaları de-
ğil aynı zamanda direnci indüklememeleridir. Diğer
antibiyotiklerle kombinasyon tedavileri için uygun
olan antibiyotikler sefepim, meropenem, piperasi-
lin, aztreonam ve amikasindir. Seftazidim, siproflok-
sasin, imipenem ve gentamisin kombinasyon tedavi-
lerinde ilk tercih olmamalıdır. 

Metisilinin kullanılmaya başlanmasından kısa bir
süre sonra MRSA suşları ortaya çıkmıştır. MRSA
suşları ilk olarak YBÜ’de izole edilmiştir. Son yıllar-
da toplum kökenli MRSA suşları da görülmeye baş-

lanmıştır. VRE ise hastanede yatan hastalarda üreti-
len ve toplum kökenli olmayan bir patojendir. Sefa-
losporin ve oral vankomisin gibi antibiyotiklerin kul-
lanılması VRE kolonizasyonu için önemli risk faktör-
leridir. Bu dirençli iki mikroorganizmanın bulaş yolu
diğer bakteriler ile aynıdır. Bir kez hasta bu mikroor-
ganizmalarla kolonize olursa, kolonizasyon aylarca
hatta yıllarca devam edebilir. VRE ve MRSA koloni-
zasyonunun etkin tedavisi yoktur. Son yıllarda cerra-
hi profilaksi ve antibiyotiğe bağlı kolit tedavisi amacı
ile glikopeptidlerin kullanımında artış gözlenmiştir.
Bu yüzden glikopeptid antibiyotiklerin akılcı olarak
kullanılması amacı ile bazı endikasyonlar belirlenmiş-
tir[15]. Bunlar;

1.Beta-laktam antibiyotiklere dirençli ciddi
gram-pozitif infeksiyonların tedavisi, 

2. Beta-laktam antibiyotiklere allerjisi olan hasta-
larda ciddi gram-pozitif infeksiyonlar,

3. Metronidazol tedavisine cevap vermeyen C. dif-
ficile koliti, 

4. Yüksek riskli hastalarda endokardit profilaksisi,

5. Bazı cerrahi girişimlerin profilaksisi (protezler
ve cihaz implantasyonu gibi).

YBÜ’de Ateş Geliştiren Hastaya Yaklaşım 

YBÜ’de yatan hastalarda ateş sık görülen bir
problemdir. Ateşin ortaya çıkması birçok tanısal tes-
tin yapılmasına, invaziv işlemlerin uygulanmasına,
uygun olmayan antibiyotik tedavilerinin başlanması-
na ve sonuçta hastane masraflarının artmasına ne-
den olur. Burada en önemli nokta ateşin noninfeksi-
yöz nedenlerinin ekarte edilip ateş odağının bulun-
masıdır. Birçok hastalık interlökin (IL)-1, IL-6 ve tü-
mör nekroz faktörü (TNF)-α gibi ateşin fizyopatolo-
jisinde rol alan sitokinlerin salgılanmasına neden
olur. YBÜ’de yatan hastaların çoğunluğunda ateş
odağı infeksiyöz nedenlerdir. Bunun yanında tüm in-
feksiyöz nedenler ateş yapmaz. Örneğin; sepsis has-
talarının %10’u hipotermik, %35’i ise normotermik-
tir. YBÜ’de yatan hastalarda noninfeksiyöz ateş ne-
denleri Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2’de sayılan nedenlerin çoğunluğu doku
zedelenmesiyle inflamasyona neden olur ve ateş re-
aksiyonunu ortaya çıkarır. Noninfeksiyöz ateş ne-
denlerinin çoğunluğunda vücut sıcaklığı 38.9°C’nin
üzerine çıkmaz. Fakat ilaç ateşi ve transfüzyon son-
rası ateşte 39°C’nin üzerine çıkabilir. Eğer 39°C’nin
üzerinde ateş varsa infeksiyöz nedenler araştırılmalı-
dır. İlaç ateşinin gerçek insidansı bilinmemektedir.
Eğer bir hastada ateş nedeni açıklanamıyorsa ilaç
ateşi düşünülmelidir. Beta-laktam antibiyotikler, am-
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foterisin B, prokainamid ve difenilhidantoin sık ate-
şe neden olan ilaçlardır. İlaç ateşi hızla ve titreme ile
yükselir. Lökositoz ve eozinofili görülebilir. Kan
transfüzyonlarının %0.5’inde ateş reaksiyonu ortaya
çıkabilir. Ateş transfüzyon başladıktan 30 dakika ile
iki saat sonra ortaya çıkar ve öncesinde titreme ola-
bilir. Transfüzyon sonrası 12 saat içinde düzelen
akut lökositoz ortaya çıkabilir. ARDS hastalarında
kronik pulmoner fibroproliferasyon döneminde ateş
gelişir. Bu hastalarda ateşe lökositoz eşlik edebilir.
Amfoterisin B ve vankomisin infüzyonu sırasında da
titreme ve ateş reaksiyonu sık görülür.

Pnömoniler, kan akımı infeksiyonları, katetere
bağlı infeksiyonlar ve ÜSİ YBÜ’de en sık ateşe ne-
den olan nozokomiyal infeksiyonlardır. Ağır hastalı-
ğı olan ve entübe olan hastalarda nozokomiyal sinü-
zit infeksiyon ve ateşin kaynağı olabilir. Özellikle na-
zal entübasyon yapılan hastaların %85’inde bir haf-
ta içinde gelişebilir. Endotrakeal entübasyon ve oro-
gastrik tüp uygulaması yapılan hastalarda sinüzit ge-
lişme riski daha düşüktür. Entübe olan hastalarda pa-
ranazal sinüzit sinsi seyirlidir. Tanı için bilgisayarlı to-
mografi gerekir. Direkt grafilerle tanı konulması zor-

dur. Maksiller sinüsler en sık etkilenen sinüslerdir.
Nazal tüplerin çekilmesi ve sinüs drenajı ile tablo dü-
zelse de çoğunlukla uygun antibiyotik tedavisi gerek-
lidir.

Santral venöz kateteri ve ağır hastalığı olan has-
talarda ateş odağı bulunamamışsa kateter infeksiyo-
nu düşünülmelidir. Kateter uç kültürü ve periferal da-
mardan kan kültürü alındıktan sonra ampirik antibi-
yotik tedavisi başlanmalıdır. 

YBÜ’de yatan hastaların %25-50’sinde NÜSİ
gelişebilir. Üriner sistem kateterizasyonu en sık rast-
lanılan predispozan faktördür. Bu nedenle başka bir
infeksiyon odağı bulunmayan hastalarda ateşe eşlik
eden piyüri durumunda ampirik antibiyotik tedavisi
başlanmalı, uygun yöntemlerle alınan idrar kültürün-
de üreme olmaması halinde antibiyotik kesilmeli, an-
lamlı üreme varsa antibiyograma göre antibiyotik
değişikliğine karar verilmelidir. 

YBÜ’de yatan hastalarda kandida türleri en sık
rastlanılan oportunistik etkenlerdir. YBÜ’de 10 gün-
den daha uzun kalan ve ateşi olan hastalarda kandi-
da infeksiyonları düşünülmelidir. 

YENİDOĞAN ve PEDİATRİ ÜNİTELERİNDE 
İZOLASYON YÖNTEMLERİ

Mikroorganizmanın hastane ortamı içinde yayıla-
bilmesi için üç faktörün birarada bulunması gerek-
mektedir. Bunlar; 

1. Mikroorganizmanın kaynağı,

2. Konak,

3. Mikroorganizma.

Hastane ortamı içinde hastaları infekte eden
mikroorganizmaların kaynağı, hastalar, sağlık perso-
neli ve ziyaretçiler olabilir. Bu kaynaklar hastalığın
akut belirtilerini taşıyabileceği gibi, kolonize olmuş
asemptomatik bireyler veya taşıyıcılar da olabilir. Bu-
nun yanında mikroorganizmanın kaynağı hastanın
kendi florası da olabilir. Hastaların patojenik ajanla-
ra karşı dirençleri farklıdır. Bazı hastalarda etken
patojene karşı daha önceden bağışıklık kazanılmış
olabilir. Bağışık olmayan hastalarda etken bağışıklık
sisteminin durumuna göre asemptomatik taşıyıcılık
veya hastalık tablosu meydana getirebilir. Hastanın
yaşı, altta yatan hastalığı, almış olduğu antimikrobi-
yal tedavi, steroid kullanımı, immünsüpresif tedavi,
radyasyon ve cerrahi operasyonlar gibi faktörler kli-
nik tablo üzerine etki eder.

Hastane ortamı içinde mikroorganizmalar birden
fazla yol ile yayılabilir. Bir mikroorganizma aynı an-
da birden fazla yolu kullanarak yayılma gösterebilir.
Beş ana yayılma yolu vardır. Bunlar;

Flora 2003;8(1):5-21 13

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

Tablo 2. YBÜ’de yatan hastalarda noninfeksiyöz
ateş nedenleri

• Postoperatif ateş (ilk 48 saat içinde)

• Posttransfüzyon ateş

• İlaç ateşi

• Hematom

• Subaraknoid kanama

• Serebral infarkt/kanama

• Miyokard infarktüsü

• Taşsız kolesistit

• Aspirasyon pnömonisi

• Akut solunum sıkıntısı sendromu

• Yağ embolisi

• Transplant rejeksiyonu

• Derin ven trombozu

• Siroz

• Pankreatit

• İskemik bağırsak

• Gastrointestinal kanama

• İntravenöz kontrast madde reaksiyonu

• Neoplastik ateş

• Dekübit ülseri



1. Temas,

2. Damlacık,

3. Hava, 

4. Ortak taşıyıcı, 

5. Vektördür.

Temas yolu ile yayılma: Nozokomiyal infeksi-
yonların en sık yayılma yoludur. Vücut yüzeylerinin
teması, infekte veya kolonize birey ile hastanın direkt
teması ile olabileceği gibi, hasta kontamine çevreden
dolaylı yolla da infekte olabilir. Kontamine cihazlar,
iğneler, elbiseler ve sağlık personelinin kontamine el-
lerinden bulaşma dolaylı temas yoluyla olur. Dolaylı
ve direkt temas yoluyla bulaşmaya örnek olarak
MRSA, enterik gram-negatif basiller, VRE, C. diffici-
le ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) verilebilir.

Damlacık yolu ile yayılma: Bir tür temasla
yayılmadır. Temasla yayılmadan farklı olarak kaynak
ile konak arasındaki mesafe daha fazladır. Mikroor-
ganizmayı taşıyan damlacık, öksürme, hapşırma,
konuşma, aspirasyon veya bronkoskopi gibi girişim-
ler sırasında oluşmakta ve hava yolu ile yakın mesa-
fede olan konağın konjunktivasına, nazal mukozası-
na veya ağzına ulaşmaktadır. İnfluenza, boğmaca ve
RSV bu yolla bulaşmaya örnektir. Damlacıklar hava-
da bir süre asılı kalmadıkları için bu tip yayılmaların
önlenmesi için özel hava akım sistemlerine veya
ventilasyona gerek yoktur. Hava yolu ile (airborne)
yayılma ile karıştırılmamalıdır.

Hava yolu ile yayılma: Yayılma 15 µm’den
büyük hava damlacık çekirdekçikleri, mikroorganiz-
ma taşıyan buhar damlacıkları veya toz parçacıkları
ile olur. Bu yolla mikroorganizmalar çok uzun mesa-
felere hava akımları ile taşınabilir ve konağın solu-
num yoluna bulaşır. Bu yüzden özel hava akım sis-
temleri ve ventilasyon sistemleri bu yolla bulaşmayı
önlemek amacı ile kullanılır. Mycobacterium tuber-
culosis, Rubeola virüs ve varisella virüs yayılımı bu
yolla bulaşmaya örnektir.

Ortak taşıyıcı ile yayılma: Mikroorganizma-
nın kontamine gıda, su, ilaç, cihaz ve malzemeler
aracılığı ile yayılmasıdır.

Vektör ile yayılma: Mikroorganizmanın yayılı-
mı sinekler ve kemirgenler gibi diğer canlılar yardı-
mıyla gerçekleşir.

İzolasyonun amacı, bulaşıcı hastalıkların hasta-
dan hastaya ve hastadan sağlık çalışanlarına bulaş-
masını önlemektir. Bu amaçla hastane infeksiyonla-
rının önlenmesinde bulaşmanın engellenmesi önem
kazanır. İzolasyon ilkelerinin uygulanması hastane-

ye, hastaya, sağlık personellerine ve ziyaretçilere ba-
zı güçlükler getirmekte, özel alt yapı ve ekipman ge-
rektirmekte, bu yüzden hastane masraflarının artma-
sına neden olmaktadır. Bununla birlikte, sağlık hiz-
meti kalitesinin bir ölçütü olan nozokomiyal infeksi-
yon oranlarını ve buna bağlı morbidite ve mortalite-
yi azaltmaktadır. 

İzolasyon Yöntemleri

İzolasyon yöntemlerinin uygulanmasında iki ba-
samak vardır. Bunlardan ilki hastanede yatan her
hastaya uygulanan standart izolasyon ilkeleridir.
Hastanede yatan tüm hastalara tanısı ve durumu ne
olursa olsun uygulanan kurallardır[16]. Bu ilkeler kan,
vücut sıvıları ve atıklarından bulaşabilecek infeksi-
yonlardan korunma amacı ile uygulanır. İkinci basa-
mak izolasyon önlemleri ise özel koşullar için düzen-
lenmiş önlemlerdir. Bulaşma riski yüksek olan mik-
roorganizmalar ile infekte hastaların hastanede kal-
dığı dönemde standart önlemlere ek olarak alınan
özel önlemlerdir. Hava yolu ile yayılma, damlacık yo-
lu ile yayılma ve temas yolu ile yayılmanın önlenme-
si amacına yönelik üç alt grubu vardır. Üçü ayrı ayrı
uygulanabileceği gibi bir mikroorganizma için aynı
anda ikisi veya üçünün birlikte uygulanması gereke-
bilir. Hava yolu ile bulaşma riski olan mikroorganiz-
maların yayılmasını önlemek için özel odalara ve
özel hava akımını düzenleyen ventilasyon sistemle-
rine ihtiyaç vardır. 5 µm’den daha büyük damlacık
yolu ile yayılan mikroorganizmaların konjunktiva,
mukoz membranlar, burun ve ağız ile temasını önle-
mek amacıyla damlacık yolu ile yayılma önlemleri
uygulanır. Damlacıklar uzun süreli olarak havada ası-
lı kalamadıkları için özel hava akımı sistemlerine ge-
rek yoktur. Direkt-temas izolasyon önlemleri, deri ile
derinin direkt teması yolu ile mikroorganizmaların
bulaşmasını önlemek amacı taşıyan kurallardır. Has-
taları yatakta çevirirken, banyo yaptırırken veya di-
ğer fiziksel aktiviteleri uygularken uyulması gereken
önlemleri içerir. Direkt temas önlemleri iki hasta ara-
sındaki fiziksel temaslarda da uygulanır. Dolaylı te-
mas izolasyon önlemleri ise hasta ile çevresi arasın-
da uygulanması gereken izolasyon yöntemlerini içe-
rir. Hastanın yakın çevresi içinde bulunan kontami-
ne alanlar ve cihazlar için uygulanır. Hangi izolasyon
yöntemlerinin hangi infeksiyonlarda uygulanması
gerektiği Tablo 3’te sunulmuştur.

a. Standart Önlemler

El yıkama veya dezenfeksiyonu: Kan, vücut
sıvıları, salgılar, vücut atıkları ve kontamine cihazlara
dokunduktan sonra eldiven kullanılmış olsun ya da
olmasın eller yıkanmalıdır. Eldiven kullanılmışsa, el-
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divenleri çıkardıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.
Bir hastadan diğer hastaya geçerken ve aynı hasta
üzerinde farklı işlemler arasında da ellerin tekrar yı-
kanması gerekir. El yıkamak için normal sabun kul-
lanılır. Nemlendirici içeren alkol tabanlı antiseptik ve
antimikrobiyal ajanlar el cildinde kuruluk ve çatlakla-
ra daha az neden olması, el kurulama gerektirme-
mesi, daha az zaman alması ve etkin dezenfeksiyon
sağlaması gibi nedenlerle el yıkamanın yerini tutar.
Salgın durumlarında klorheksidin içeren dezenfek-
tanlar el yıkama amacıyla kullanılır.

Eldiven: El kontaminasyonunu ve kolonizasyo-
nunu önlemek için, kan, vücut sıvıları, sekresyonlar,
atıklar ve kontamine cihazlara dokunurken (nonste-
ril) eldiven giyilmelidir. Mukoz membranlar ve bütün-
lüğü bozulmuş olan cilde dokunurken de temiz eldi-
ven giyilmelidir. Aynı hasta üzerinde infekte veya
kontamine olan materyale dokunduktan sonra bir
başka girişim için eldiven değiştirilmelidir. Eldiven giy-
meden önce ve çıkardıktan sonra eller yıkanmalıdır.

Maske, gözlük ve yüz koruyucuları: Kan,
vücut sıvıları, atıkları ve sekresyonları sıçrama olasılı-
ğı bulunan hastalara müdahale etmeden önce göz,
burun, ağız ve mukoz membranları korumak amacı
ile maske, gözlük ve yüz koruyucuları giyilmelidir.

Önlük: Kan, vücut sıvıları, atıkları ve sekresyon-
larının sıçrama olasılığı bulunan hastalara müdahale
etmeden önce bunların deri ve elbiseye bulaşmasını
önlemek için önlük (temiz, nonsteril) giyilmelidir.
Kirlenmiş önlük hemen çıkartılmalı ve daha sonra el-
ler yıkanmalıdır.

Hasta bakım ekipmanları: Hasta bakımı ile il-
gili olarak kullanılan, kan, vücut sıvıları, sekresyonlar
ile kontamine olmuş veya mukoz membranlar ile te-
mas etmiş olan ekipmanlar bir başka hasta için uy-
gun temizlik ve dezenfeksiyon yapılmadan önce kul-
lanılamaz. Mümkün ise tek kullanımlık ekipmanlar
tercih edilmelidir.

Çevre kontrolü: Hastane içinde yataklar, has-
ta odaları, hasta başı ekipmanları ve hastanenin ge-
neli uygun olarak temizlenmeli veya dezenfekte edil-
melidir.

Örtüler: Hasta taşınması, takibi ve izlenmesi sı-
rasında kullanılan örtüler kontamine olmuş ise değiş-
tirilmelidir.

İş sağlığı ve kan yoluyla bulaşan patojen-
ler: İğneler, enjektörler ve keskin tıbbi cihazlar ile
çalışırken dikkatli olunmalıdır. İğne uçları tekrar ka-
patılmamalıdır. Enjektörlerin uçlarından iğneleri çı-
karmak, kırmak, eğmek gibi işlemler yapılmamalıdır.

İğne uçları, enjektörler ve keskin uçlu tıbbi cihazlar
özel tıbbi atık kutularına atılmalıdır. Ağızdan ağıza re-
süsitasyon zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir.
Bu gibi durumlarda ağızlık, ambu ve diğer resüsitas-
yon aletleri kullanılmalıdır.

Hastaların yerleştirilmesi: Bulaştırma riski
taşıyan hastalar özel odalara yerleştirilmelidir. 

b. Hava Yolu [“Airborne”, Asido-Rezistan
Basil (ARB)] İzolasyon Önlemleri

Hastalar özel odaya yerleştirilmelidir. Bu odalar-
da, hastalık etkeninin oda dışına çıkmasını engelle-
mek amacıyla;

1.Negatif basınçlı hava ortamı sağlanmalıdır.

2.Saatte 12-16 defa hava değişimi sağlanmalıdır.

3.Oda içine giren havanın temizlenmesi için
yüksek etkinlikte partiküler hava (HEPA) filtreleri
kullanılmalıdır.

Oda kapısı kapalı tutulmalıdır. Eğer özel oda sağ-
lanamıyorsa hasta aynı mikroorganizma ile infekte
ve başka infeksiyonu olmayan hasta ile aynı odaya
konulabilir (cohorting). Balgam veya mide suyunda
basil pozitif pulmoner tüberkülozu olan hastanın
odasına girerken özel maskeler kullanılmalıdır. Kıza-
mık, su çiçeği gibi hastalıkları olan hastaların odası-
na bağışıklığı olmayan kişiler girmemelidir. Eğer gir-
meleri gerekli ise özel maskeler kullanılmalıdır.
Mümkün olduğunca hastalar oda dışına çıkarılma-
malıdır. Eğer taşınmaları gerekli ise hastalar maske
giydirilerek taşınmalıdır.

Balgam yaymasında ARB görülen veya akciğer
grafisindeki bulguların kuvvetle aktif tüberküloz dü-
şündürdüğü akciğer tüberkülozlu ve larengeal tüber-
külozlu hastalarda, su çiçeği ve kızamık hastalarında
bu yöntem uygulanır. Tüberkülozlu çocuklarda öksü-
rüğün erişkinlere göre daha az olması ve bronş sek-
resyonlarında erişkin tüberkülozlu hastalara göre da-
ha az sayıda ARB bulunması bulaştırıcılığı azaltır. Bu-
nunla birlikte, hastanede yatan tüberkülozlu çocukla-
ra da, üç kez üst üste alınan açlık mide suyu veya
BAL örneklerinde ARB’nin negatif olduğu görülene
kadar ARB izolasyon önlemlerinin uygulanması bu-
laşma riskini en aza indirecektir. Çoğunlukla ev içi
bulaşma yolu ile infekte olan çocukların yakınları da
hastane ziyaretlerine kabul edilmeden önce müm-
künse tüberküloz taraması yaptırmalıdır. 

c. Damlacık (“Droplet”, Solunum) İzolasyon
Önlemleri

Hastalar özel odaya yerleştirilmelidir. Eğer özel
oda sağlanamıyorsa hasta aynı mikroorganizma ile
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Tablo 3. Hastalığa göre uygulanması gereken izolasyon yöntemleri

A. Standart önlemlerin alınması gereken durumlar

• Her hasta için uygulanır

B. Hava yolu ile yayılma (airborne) önlemlerinin alınması gereken durumlar

• Kızamık

• Varisella (dissemine zoster dahil)

• Tüberküloz

C. Damlacık yolu ile yayılma önlemlerinin alınması gereken durumlar

• İnvaziv Haemophilus influenzae tip b infeksiyonları (menenjit, pnömoni, epiglottit, sepsis)

• İnvaziv Neisseria meningitidis infeksiyonları (menenjit, sepsis)

• Difteri (farenks)

• Mycoplasma pneumoniae

• Boğmaca

• Pnömonik veba

• A grubu streptokok infeksiyonları (farenjit, pnömoni, kızıl)

• Adenovirüs

• İnfluenza

• Kabakulak

• Parvovirüs B19

• Rubella

• Respiratuar sinsityal virüs (RSV)

D. Temas önlemlerinin alınması gereken durumlar

• Çoğul antibiyotik dirençli mikroorganizmalar ile infekte veya kolonize olan hastalar

• Clostridium difficile 

• Escherichia coli 0157:H7

• Shigella

• Hepatit A virüsü

• Rotavirüs

• RSV

• Parainfluenza virüs

• Enteroviral infeksiyonlar

• Difteri (deri)

• Herpes simpleks virüs (neonatal veya kütanöz)

• İmpetigo

• Apse, selülit, dekübit

• Pedikülozis

• Uyuz

• Bebek ve çocuklarda stafilokoklara bağlı fronkülozis

• Zona (dissemine veya immünkompromize hasta) ve su çiçeği

• Viral/hemorajik konjunktivit

• Viral hemorajik infeksiyonlar (Ebola, Lassa ve Marburg)



infekte ve başka infeksiyonu olmayan hasta ile aynı
odaya konulabilir. Eğer bu da yapılamıyorsa, infekte
hasta ile diğer hastalar ve ziyaretçiler arasında en az
1 m mesafe olmalıdır. Özel havalandırma sistemleri-
ne ihtiyaç duyulmaz. Hasta odasının kapısı açık ola-
bilir. Hastaya 1 m’den daha fazla yaklaşılması gere-
kiyorsa maske giyilmelidir. Hastalar oda dışına özel
durumlar haricinde çıkmamalıdır. Eğer çıkmaları ge-
rekli ise maske giydirilerek nakil yapılmalıdır.

d. Temas İzolasyon Önlemleri

Hastalar özel odaya yerleştirilmelidir. Eğer özel
oda sağlanamıyorsa hasta aynı mikroorganizma ile
infekte ve başka infeksiyonu olmayan hasta ile aynı
odaya konulabilir. Bu da mümkün değilse mikroor-
ganizmanın epidemiyolojisini göz önünde tutarak
hasta başında aşağıdaki önlemler alınır;

Standart önlemlerdeki el yıkama endikasyonları-
nın haricinde, burada hasta odasına girildiğinde eldi-
ven giyilmelidir. Hasta odasından çıkılırken eldiven
çıkartılmalı ve eller antimikrobiyal veya antiseptik
ajanlar ile yıkanmalıdır. Eller yıkandıktan sonra oda
içinde kontamine yüzeyler ve cihazlara dokunulma-
malıdır. Hasta odasına girerken giysilerin kontamine
olma ihtimali varsa (hastanın ishali, inkontinansı, ile-
ostomisi, kolostomisi, yara yeri drenajı) önlük giyil-
melidir. Hasta odasından çıkılırken önlük çıkartılma-
lıdır. Hastalar odasından mümkünse çıkartılmamalı-
dır. Taşınması gereken hastanın çevreyi ve diğer has-
taları infekte ve kontamine etmemesine dikkat edil-
melidir. Kritik olmayan tıbbi cihazlar mümkün oldu-
ğunca her hasta için ayrı ayrı kullanılmalıdır. Eğer or-
tak kullanılması gerekli ise her hasta kullanımı sonra-
sında cihazlar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

PEDİATRİDE SIK KARŞILAŞILAN 
İNFEKSİYONLARDAN KORUNMA 
YÖNTEMLERİ

Pediatri ve yoğun bakım servislerinde yatmakta
olan hastalar, çocuklarda sık görülen bulaşıcı hasta-
lıklarla karşılaştıkları zaman hem kendi hastalıkları-
nın morbidite ve mortalitesi artar hem de önlem
alınmazsa diğer hastalar için risk oluştururlar. Bulaşı-
cı hastalığı olan kimselerle temas eden çocukların
gerek bu hastalıktan korunmaları gerekse diğer ser-
vis hastalarının korunması amacıyla Amerikan Pedi-
atri Akademisi’nin önerileri aşağıda özetlenmiştir[17].

Kızamık

İnkübasyon süresi: Semptomların başlama-
sından önceki sekiz-oniki gün, en az yedi, en çok 18
gündür.

Yayılma: İnfekte damlacıkla, nadir olarak hava
yolu ile (airborne) bulaşır.

Bulaştırıcılık dönemi: Semptomların başla-
masından bir iki gün önce (döküntü çıkmadan üç
dört gün önce) ve döküntü çıktıktan sonraki dört gün
boyunca, bağışıklık sistemi baskılanmış hastada has-
talık boyunca virüs solunum yolları sekresyonlarında
atılır. Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) hastala-
rı bulaştırıcı değildir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak, döküntü çıktıktan sonraki dört gün boyunca ha-
va yolu (airborne) izolasyon önlemleri alınmalıdır.
Bağışıklık sistemi baskılanmış hastada izolasyona
hastalık boyunca devam edilmelidir.

Temaslı bireylerin korunması:

Aşı: Kızamık ile temas öyküsünün olması kıza-
mık aşısı yapılması için kontrendikasyon teşkil et-
mez. Temas sonrasındaki ilk 72 saat içinde canlı kı-
zamık aşısı yapılması koruma sağlayabilir.

İmmünglobulin (Ig): Önceden aşısız ve has-
talığı geçirmemiş bağışık olmayan kişilere, temas
sonrası ilk altı gün içinde yapılmalıdır. Önerilen doz
0.25 mL/kg (maksimum 15 mL) intramusküler (IM)
yolla tek doz, immünyetmezliği olan çocuklarda
0.5 mL/kg’dır. Ig, bağışık olmayan ev içi temaslı, bir
yaşından küçük çocuklar, hamile kadınlar ve bağışık-
lık sistemi baskılanmış olanlara önerilir. Beş aylıktan
küçük bebeklere, anneden geçen antikorlar koruma
sağlayacağı için yapılması önerilmez. Bağışıklık sis-
temi normal olan ve 12 aylıktan sonra tek doz kıza-
mık aşısı yapılmış olan ev içi temaslı çocuklara Ig ya-
pılmasına gerek yoktur. Oniki aylık veya daha büyük
aşısız çocuklara Ig verilmişse kızamık aşısı beş (Ig
0.25 mL/kg dozunda yapılmışsa) veya altı ay sonra
(Ig 0.5 mL/kg dozunda yapılmışsa) uygulanmalıdır.
İntravenöz immünglobulin (IVIG) alan çocuklarda bu
süre IVIG dozuna bağlı olarak değişir. IVIG 400
mg/kg dozunda verilmişse son dozdan sekiz ay sonra
1000 mg/kg dozunda tedavi alan çocuğa son IVIG
dozundan on ay sonra, 1600-2000 mg/kg dozun-
da tedavi alan çocuğa son IVIG dozundan 11 ay
sonra kızamık aşısı yapılabilir.

IVIG: IVIG solüsyonları Ig kadar yeterli kızamık
antikoru içerir. Düzenli olarak 100-400 mg/kg do-
zunda IVIG tedavisi alan hastalarda son IVIG dozu,
sonraki üç hafta içinde yeterli kızamık profilaksisi
sağlar.

Kızamıkçık

İnkübasyon dönemi: Onaltı-onsekiz gündür.

Yayılma: Damlacık infeksiyonu şeklinde yayılır.

Bulaştırıcılık dönemi: Bulaştırıcılık döküntü
çıkmadan önceki birkaç gün içinde ve döküntü son-
rasındaki beş-yedi gün içinde maksimumdur. Virüs
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nazofarenks sekresyonlarında döküntüden yedi gün
öncesine ve 14 gün sonrasına kadar tespit edilebilir.
Konjenital rubella sendromu olan bebeklerin bir kıs-
mı virüsü idrarlarında ve nazofarenks sekresyonla-
rında bir yıl boyunca atabilirler.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak döküntü çıktıktan sonraki yedi gün boyunca
damlacık izolasyon önlemlerine uyulmalıdır. Konje-
nital rubella sendromu olduğu düşünülen hastaya bir
yaşına gelene kadar temas izolasyon önlemleri uygu-
lanmalı veya üç ayda bir tekrarlanan idrar ve nazo-
farenks kültürleri virüs için negatif olana kadar de-
vam edilmelidir.

Temaslı bireylerin korunması: Aşının temas
sonrasında kızamıkçığı önlediği gösterilmemiştir. Te-
orik olarak temas sonrası ilk üç gün içinde yapılırsa
koruyucu olabilir. Eğer temas sonrasında klinik tablo
ortaya çıkmazsa hastanın aşılanması ile ileride orta-
ya çıkabilecek olan diğer temaslar için koruma sağ-
lanır.

Su Çiçeği

İnkübasyon dönemi: Ondört-onaltı gündür.
Varisella-zoster immünglobulin (VZIG) alan hasta-
larda 28 güne kadar uzayabilirken bağışıklık siste-
mi baskılanmış kişilerde bu süre 21 gün kadardır.
Aktif su çiçeği olan anneden doğan bebekte su çi-
çeği bir-onaltı gün içinde gelişebilir.

Yayılma: Hava yolu ile, temas yolu ile yayılır.
Solunum yolu ve farenks mukozasından hava yolu
(airborne) ile, cilt lezyonlarından ve solunum sekres-
yonlarından temas yolu ile yayılır.

Bulaştırıcılık dönemi: Döküntüler ortaya çık-
madan bir iki gün öncesi ile döküntüler çıktıktan
sonraki birkaç gün içinde maksimum bulaştırıcılık
söz konusudur. Tüm lezyonlar kabuklanana kadar
hastalar infeksiyöz kabul edilir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak hava yolu (airborne) ve temas izolasyon önlem-
leri döküntülerin hepsi kabuklanana kadar (en az beş
gün) uygulanır. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler-
de bu süre daha uzundur. Temaslı bireylere hava yo-
lu (airborne) ve temas önlemleri temastan sonraki
sekiz ile 21. günler arasında, VZIG verilenlere ve im-
münyetmezlik/süpresyon olanlarda ise 8-28 gün bo-
yunca uygulanmalıdır. Aktif varisellalı anneden do-
ğan bebeklere, hastanede yatması gerekiyorsa 21
gün, eğer VZIG almışsa 28 gün boyunca hava yolu
(airborne) ve temas önlemleri uygulanmalıdır. Bağı-
şıklık sistemi doğal olan zonalı bireylere tüm lezyon-
lar kurutlanana kadar temas izolasyon önlemleri uy-

gulanmalıdır. Bağışıklık sistemi baskılanmış olan zo-
nalı veya dissemine infeksiyonu olan hastalara hava
yolu (airborne) ve temas önlemleri hastalık boyunca
uygulanmalıdır. 

Temaslı bireylerin korunması: Temas sonra-
sında sağlıklı fakat varisellaya bağışıklığı olmayan bi-
reylere VZIG (bir doz temas sonrası, dört gün içinde)
veya varisella aşısı (bir doz temas sonrası, 72 saat
içinde) yapılmalıdır.

Hastane içi temas durumunda;

• Temaslı hastalar ve sağlık personeli tespit edil-
melidir.

• Bağışıklığı olmayan temaslılara VZIG yapılmalıdır.

• Tüm temaslı hastalar mümkün olan en kısa sü-
rede hastaneden taburcu edilmelidir.

• Taburcu edilemeyen hastalar temasın 8-21.
günleri arasında izole edilmeli, eğer VZIG almışlarsa
izolasyon 28. güne kadar uzatılmalıdır.

• Teması olan sağlık personelinin 8-21 gün süre
ile hastalar ile temas etmesi önlenmelidir, VZIG al-
mışsa bu süre 28 gündür. Temas sonrası varisella ge-
liştirmeyen sağlık personeline varisella aşısı yapılma-
lıdır.

Temas sonrası immünizasyon: Amerikan
Pediatri Akademisi duyarlı kişilere temas sonrasında
72 saat içinde varisella aşısı yapılmasını önermektedir.

Temaslı hastalara kemoprofilaksi (asiklovir) öne-
rilmez. 

VZIG: Temas sonrasında 96 saat içinde aşağıda-
ki özellikleri taşıyan kişilere yapılmalıdır. 

• Su çiçeği geçirmemiş bağışıklık sistemi baskı-
lanmış çocuk,

• Su çiçeği geçirmemiş hamile kadınlar,

• Annesi doğumdan beş gün önce veya 48 saat
sonra su çiçeği çıkaran bebekler (anne zoster geçiri-
yorsa VZIG önerilmez),

• Annesinde su çiçeği öyküsü olmayan, hastane-
de yatan 28 haftalık veya daha büyük prematüre be-
bekler,

• Ağırlığı 1000 g ve daha az veya 28 haftalıktan
küçük hastanede yatan tüm prematüre bebekler,

• Su çiçeği geçiren bireyle ev içi teması olan du-
yarlı kişiler,

• Su çiçeği geçiren bireyle yüz yüze oyun arkada-
şı olan duyarlı kişiler,

• Hastane içi temaslılar (iki-dört yatak yakın olan-
lar, hasta veya infeksiyöz temaslı ile yüz yüze temas).
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Doz: VZIG her 10 kg vücut ağırlığı için 125 U IM
yolla uygulanır. Maksimum doz 625 U’dır. IVIG alan
hastalar son dozu temastan üç hafta önce veya da-
ha sonra almışsa VZIG yapılmasına gerek yoktur.

Kabakulak

İnkübasyon dönemi: Onaltı-onsekiz gündür.

Yayılma: Damlacık infeksiyonu yolu ile bulaşır.

Bulaştırıcılık: Parotis bezi şişmeden bir iki gün
öncesi ile şiştikten sonraki beş gün boyunca bulaştı-
rıcılık maksimum düzeydedir. Virüs tükürükte parotis
bezi şişmeden yedi gün öncesi ve şişlikten sonraki
dokuz gün süresince atılabilir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak parotis bezi şişliğinin ortaya çıkmasından dokuz
gün sonrasına kadar damlacık izolasyon önlemlerine
uyulmalıdır.

Temaslıların korunması: Aşının temas sonra-
sında koruyucu olduğu gösterilmemiştir. Takip eden
temaslardan korunmak için temas sonrasında aşı ya-
pılabilir. Temaslılara Ig önerilmez. 

Beşinci Hastalık [Eritema İnfeksiyozum (Eİ)]

İnkübasyon dönemi: Dört-ondört gün olup 21
güne kadar uzayabilir; döküntü ve eklem bulguları
mikroorganizmanın kazanılmasından iki üç hafta
sonrasında ortaya çıkabilir.

Yayılma: Solunum yolu sekresyonları ile temas,
kan ve kan ürünleri ile temas sonucu ve vertikal yol-
la geçiş gösterilmiştir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak, aplastik krizli veya bağışıklık sistemi baskılanmış
ve kronik infeksiyonu ve anemisi olan hastalar bulaş-
tırıcı olduğu için, hastanede kaldığı sürece damlacık
önlemleri uygulanmalıdır. Geçici aplastik krizi olan
hastalarda ise yedi gün süre ile damlacık önlemleri
alınmalıdır. 

Kontrol önlemleri: 

• Eİ geçiren çocuk bulaştırıcı değildir.

• İnkübasyon döneminde olan Eİ’li veya aplastik
krizde olan çocukla temas eden hamile kadınlara
olası riskler anlatılmalıdır, serolojik test yaptırılması
önerilebilir. Fetal ultrasonografi yapılması yararlı ola-
bilir.

• Parvovirüs B19’un yayılması genel infeksiyon
kontrol ilkelerine uyularak önlenebilir.

Altıncı Hastalık (Ekzantem Subitum,
Rozeola İnfantum)

İnkübasyon dönemi: Dokuz-on gündür.

Yayılma: Solunum yolu sekresyonları ile olur.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlerdir.

Kontrol yöntemi: Özel öneri mevcut değildir. 

Boğmaca

İnkübasyon dönemi: Altı-yirmi gündür.

Yayılma: Damlacık infeksiyonu ile yayılır.

Bulaştırıcılık dönemi: Maksimum bulaştırıcılık
kataral dönemde olur, bulaştırıcılık öksürüğün başla-
masıyla birlikte giderek azalır ama üç haftaya kadar
devam edebilir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak damlacıkla yayılma önlemleri tedavi başlandıktan
beş gün sonrasına kadar devam edilmelidir. Eğer an-
timikrobiyal tedavi başlanmamış ise paroksismal dö-
nemin başlangıcından üç hafta sonrasına kadar de-
vam edilmelidir. 

Temaslı bireylerin korunması: 

Ev içi ve yakın temaslı bireyler: Yedi ya-
şından küçük hiç aşılanmamış çocuklar veya dört
dozdan daha az boğmaca aşısı yapılanlar hemen aşı-
lanmalı ve aşı programlarına uygun olarak devam
edilmelidir. Üçüncü doz aşısı altı ay önce yapılmış
olanlara hemen dördüncü doz boğmaca aşısı yapıl-
malıdır. Dördüncü doz aşı yapılmış olan çocuklar
eğer son doz üç yıl içinde yapılmamışsa veya yedi
yaşından büyük değilse rapel doz boğmaca aşısı ya-
pılmalıdır.

Kemoprofilaksi: Ev içi teması veya yakın tema-
sı olan çocuklara yaşları ve immünizasyon durumları-
na bakılmadan eritromisin 40-50 mg/kg/gün dört
doza bölünerek 14 gün süreyle verilmesi önerilir.

Rotavirüs İnfeksiyonu

İnkübasyon dönemi: Bir-üç gündür.

Yayılma: Fekal-oral yolla bulaşır. 

Bulaştırıcılık dönemi: İshal başlamadan önce
virüsün dışkıda atılımı başlar ve belirtiler başladıktan
sonra 10-12 gün devam eder. Virüs oyuncaklar ve
sert yüzeylerde de bulunabilir. Bağışıklık sistemi bas-
kılanmış olan hastalarda ve prematürelerde virüsün
gaitada atılımı daha uzun sürer.

İzolasyon önlemleri: Standart önlemlere ek
olarak hastalık boyunca temas önlemlerinin alınma-
sı gereklidir. 

Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV)
İnfeksiyonu

İnkübasyon dönemi: İki-sekiz gündür.

Yayılma: Kontamine sekresyonlar ile direkt ve-
ya yakın temas sonrasında olur. RSV çevredeki yü-
zeylerde saatlerce, ellerde ise birkaç saat süre ile bu-
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lunabilir. Solunum sekresyonlarında virüs üç-sekiz
gün süre ile atılabilir, bu süre küçük çocuklarda üç
dört haftaya kadar uzayabilir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak temas ve damlacık izolasyon önlemlerinin hasta-
lık boyunca alınması önerilir. 

Meningokok İnfeksiyonu

İnkübasyon dönemi: Bir-on gündür, çoğunluk-
la dört günden daha azdır.

Yayılma: Damlacık yolu ile yayılır.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak damlacık yolu ile yayılma önlemlerine tedavi baş-
landıktan 24 saat sonrasına kadar devam edilmelidir.

Kontrol önlemleri: Ev içi, okul ve yuvada has-
ta ile teması olanlar yakından gözlenmelidir.

Kemoprofilaksi (Tablo 4): Kemoprofilaksi
önerilen yüksek riskli grup;

• Ev içi temaslı herkes,

• Yedi gün öncesine kadar okul ve yuvada hasta
ile yakın teması olanlar,

• Hastanın sekresyonlarıyla (öpüşme, diş fırçası-
nı kullanma ve yemek kaplarını kullanma gibi yollar-
la) temas edenler,

• Hastalık başlamadan yedi gün öncesine kadar-
ki süre içinde ağızdan ağıza resüsitasyon veya koru-
masız entübasyon yapanlar,

• İndeks vaka ile aynı yerde yemek yiyip aynı
yerde yatanlar.

Kemoprofilaksi önerilmeyenler;

• Hastanın sekresyonları ile teması olmayan okul
ve iş arkadaşları,

• Dolaylı (indirekt) temas,

• Hastanın oral sekresyonlarına maruz kalmayan
sağlık personeli.

İnvaziv Haemophilus influenzae İnfeksi-
yonları

İnkübasyon dönemi: Bilinmemektedir.

Yayılma: Direkt temas ve damlacıkla yayılma
şeklindedir.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlere ek ola-
rak tedavi başlandıktan 24 saat sonrasına kadar
damlacık izolasyon önlemleri alınmalıdır.

Kontrol yöntemleri: Aşılanmamış veya aşıları
tamamlanmamış ev içi ve yuva temaslı çocuklar ya-
kından takip edilmelidir. Bu çocuklarda ateş gelişirse
tam bir tıbbi inceleme yapılmalı, gerekli görülürse
antimikrobiyal tedavi başlanmalıdır.

Kemoprofilaksi: Kemoprofilaksi önerilenler;

• Oniki aylıktan küçük çocuğun bulunduğu evde
kalan herkes,

• İmmünizasyon durumuna bakılmaksızın bağı-
şıklık sistemi baskılanmış çocuğu olan indeks vaka-
nın bulunduğu evdeki herkes,

• Son 60 gün içinde iki ve daha fazla invaziv has-
talık olgusunun görüldüğü yuva ve bakım evi temas-
lıları,

• Seftriakson veya sefotaksim dışı antimikrobiyal
ajanlarla tedavi edilen indeks vaka, taburcu edilme-
den önce kemoprofilaksi almalıdır.

Kemoprofilaksi önerilmeyenler;

• Dört yaşından küçük çocuğu olmayan, indeks
vakanın evinde bulunan kişiler,

• H. influenzae tip B aşılamasını 48 aylıktan ön-
ce tamamlayan ev içi temaslılar,

• Gebe kadınlar,
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Tablo 4. Meningokok infeksiyonu kemoprofilaksisinde önerilen ilaçlar ve dozları

Yaş İlaç Doz (mg/kg) Süre Etkinlik (%) Uyarı

≤ 1 ay Rifampin 5 mg/kg, oral 2 DB İki gün

> 1 ay Rifampin 10 mg/kg, oral 2 DB İki gün 72-90 İlaç etkileşimi, 
(maksimum 600 mg) yumuşak kontakt

lensleri boyar

≤ 12 yaş Seftriakson 125 mg IM Tek doz 97 Enjeksiyon 
yerinde ağrı

> 12 yaş Seftriakson 250 mg IM Tek doz 97

≥ 18 yaş Siprofloksasin 500 mg oral Tek doz 90-95 Çocuklara 
önerilmez

DB: Doza bölünerek, IM: İntramusküler. 



• Sadece bir indeks vakanın olduğu ve iki yaşın-
dan büyük olan yuva ve bakım evi temaslıları,

Kemoprofilakside rifampin 20 mg/kg/gün;
maksimum doz 600 mg; oral tek doz; dört gün süre
ile kullanılır. 

Pnömokok İnfeksiyonları

İnkübasyon dönemi: Bir-üç gündür.

Yayılma: Damlacık yolu ile bulaşır.

İzolasyon yöntemi: Standart önlemlerdir.

Kontrol yöntemleri: Okul ve bakım evlerinde
pnömokok infeksiyonu olan çocukların izole edilme-
sine gerek yoktur.

Kemoprofilaksi: Önerilmez. 

Tüberküloz

Tüberkülozlu çocukların çoğu bulaştırıcı değildir.
Eğer bronşiyal tüberküloz, balgamda ARB pozitifliği,
larenks tutulumu ve ciddi pulmoner yayılmadan biri
söz konusu ise ARB izolasyon önlemlerine uyulmalı-
dır. Tüberküloz şüphesi ile servise yatırılan çocuklar,
üç kez mide suyunda ARB’nin olmadığı gösterilene
kadar hava yolu (ARB) izolasyonu uygulanmalıdır.
Bunun yanında ev içi teması olan bireyler tüberkülin
deri testi ve akciğer filmleri ile değerlendirilmelidir.
Bu bireylerde tüberküloz olmadığı gösterilene kadar
hastane ziyaretleri engellenmeli ve ARB izolasyon
önlemleri uygulanmalıdır. Tüberkülin deri testi pozi-
tif (aşısız çocuk 10 mm üstü, aşılı çocuk 15 mm ve
üstü) veya tüberküloz tanısı konulan çocukların yakın
temaslıları tüberkülin deri testi ve akciğer grafileri ile
değerlendirilmelidir. Son üç ay içinde tüberkülozlu bi-
riyle teması olan immünyetmezlikli çocuklar ve eriş-
kin tüberküloz hastası ile ev içi teması olan dört ya-
şından küçük çocuklarda tüberkülin deri testi negatif
olsa bile izoniazid profilaksisi önerilir. İnfekte bireyler-
de hücresel reaksiyon henüz gelişmediğinden veya
anerji nedeniyle deri testi negatif olabilir, bu hastala-
ra deri testi 12 hafta sonra tekrar uygulanmalıdır. 

KAYNAKLAR
1. Warren JW. Urinary tract infections. In: Wenzel RP (ed).

Prevention and Control of Nosocomial Infections. 3rd ed.
Baltimore: Williams & Wilkins, 1997:821-41.

2. Wong ES, Clegg HW, Cram S, et al. Centers for Disease
Control and Prevention. Guideline for prevention of cat-
heter-associated urinary tract infections. http://
www.cdc. gov/ncidad/hip/GUIDE/uritract.htm

3. Stamm EW. Urinary tract infections. In: Bennett JV,
Brachman SP (eds). Hospital Infections. 4th ed. Phila-
delphia: Lippincott-Raven, 1998:487-515.

4. Cookson ST, Hughes JM, Jarvis RW. Nosocomial gast-
rointestinal infections. In: Wenzel RP (ed). Prevention

and Control of Nosocomial Infections. 3rd ed. Baltimore:
Williams & Wilkins, 1997:925-77.

5. Cunha AB. Nosocomial diarrhea. Crit Care Clin 1998;
14:329-37.

6. Thielman MN. Antibiotic associated colitis. In: Mandell
GL, Bennett JE, Dolin R (eds). 5th ed. Philadelphia:
Churchill Livingstone, 2000:1111-26.

7. Bartlett JG. Clostridium difficile: Clinical considerati-
ons. Rev Infect Dis 1990;12:243-51.

8. Pittet D, Mourouga P, Perneger TV. Compliance with
handwashing in a teaching hospital. Ann Intern Med
1999;130:126-30.

9. Fisher MC. Control of methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus and vancomycin-resistant Enterococcus in
hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 1998;17:825-6.

10. Rahal JJ, Urban C, Horn D, et al. Class restriction of
cephalosporin use to control total cephalosporin resistan-
ce in nosocomial Klebsiella. JAMA 1998;280:1233-7.

11. Kollef MH, Vlasnik J, Sharpless L, Pasque C, Murphy D,
Fraser V. Scheduled change of antibiotic classes: A stra-
tegy to decrease the incidence of ventilator-associated
pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:
1040-8.

12. Bonten JM, Slaughter S, Ambergen A, et al. The role of
colonization pressure in the spread of vancomycin-resis-
tant enterococci. Arch Intern Med 1998;158:1127-32.

13. Cunha AB. Nosocomial pneumonia. Diagnostic and the-
rapeutic considerations. Med Clin North Am 2001;85:
79-114.

14. Ventilator-associated pneumonia: Prevention, diagnosis,
and therapy. Crit Care Clin 2002;18:107-25.

15. Weinstein RA. Controlling antimicrobial resistance in
hospitals: Infection control and use of antibiotics. Emerg
Infect Dis 2001;7:188-92.

16. Center for Diseases Control and Prevention. Evaluation
of isolation practices. Hospital Infection Control Practi-
ces Advisory Committee. http://www.cdc.gov/nci-
dod/hip/isolat/isolat.htm

17. American Academy of Pediatrics. Summaries of infecti-
ous diseases. In: Pickering LK (ed). 2000 Red Book: Re-
port of the Comittee on Infectious Diseases. 24th ed. Elk
Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics,
2000:161-642. 

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Marmara Üniversitesi Hastanesi

Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Tophanelioğlu Caddesi No: 13-15

Altunizade-İSTANBUL

e-mail: bakirm@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2002 Kabul Tarihi: 10.10.2002

Flora 2003;8(1):5-21 21

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


