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ÖZET

Bu çal›flmada, yo¤un bak›m üniteleri (YBÜ)’nde orofarengeal kolonizasyonu belirleyen risklerin saptan-
mas› amaçland›. Ekim 2000-Aral›k 2000 tarihleri aras›nda, Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
YBÜ’lerinde yatan hastalardan ilk hafta her gün, sonra da haftada bir kez bo¤az kültürleri al›nd›. Risk faktör-
leri lojistik regresyon ile de¤erlendirildi. Çal›flmaya 130 hasta dahil edildi, yafl ortalamas› 53’tü. Çok de¤ifl-
kenli analiz sonucunda, YBÜ’lerde kalma süresinin befl günden fazla olmas› (Odds oran›; 5.1, güven aral›¤›;
1.9-13.2, p= 0.001), hastan›n klinik de¤erlendirmesinde Glasgow koma skorunun 10’un alt›nda olmas› (odds
oran›; 4.5, güven aral›¤›; 1.6-12.1, p= 0.003), genifl spektrumlu antibiyotik kullan›m› (odds oran›; 4.8, güven
aral›¤›; 2.3-9.9, p< 0.001) kolonizasyon gelifliminde önemli risk faktörleri olarak saptanm›flt›r. 
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SUMMARY

Risk Factors for Oropharyngeal Colonization in Intensive Care Units

In this study, the risk factors for oropharyngeal colonization in intensive care units were determined.
Daily throat cultures in the first week and once a week in the following weeks were obtained from the pa-
tients admitted to intensive care units of Ankara Numune Education and Research Hospital from October
2000 to December 2000. A hundred and thirty adult patients were included, and the mean age was 53. Risk
factors for oropharyngeal colonization were analysed by multivariate logistic regression analysis. The risk fac-
tors studied by multivariate analysis were length of stay > 5 days (odds ratios (OR); 5.1, confidence interval
(CI); 1.9-13.2, p= 0.001), Glasgow coma scala score < 10 (OR; 4.5, CI; 1.6-12.1, p= 0.003), use of broad spe-
ctrum antibiotics (OR; 4.8, CI; 2.3-9.9, p< 0.001). 
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Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde infeksiyon
önemli bir sorundur. Bu infeksiyonların, yaklaşık ya-
rısı hastalarda kolonize olan mikroorganizmalarla
meydana gelmektedir[1]. Orofarengeal kolonizasyon
genellikle iki-yedi gün içinde gelişmekte, yoğun ba-
kım hastalarında yüksek oranda görülmektedir. Ko-
lonize olan bakteriler pulmoner infeksiyon, cerrahi
yara infeksiyonu ve bakteremi gibi pek çok infeksi-
yona neden olmaktadır[2-11]. Bu çalışmada, hastane-
mizin YBÜ’lerinde yatan hastalarda orofarengeal
kolonizasyon gelişme süresinin belirlenmesi, koloni-
ze olan etkenlerin tanımlanması, kolonize olan mik-
roorganizmaların konakta neden olduğu infeksiyon-
lar ve kolonizasyonla ilişkili risk faktörlerinin çok de-
ğişkenli analiz ile saptanması amaçlandı. 

MATERYAL ve METOD

Çalışma Grubu 

Bu çalışma, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Cerrahi YBÜ, Beyin Cerrahisi YBÜ,
Cerrahi YBÜ ve Nöroloji YBÜ’lerinde Ekim 2000-
Aralık 2000 tarihleri arasında yürütüldü. Çalışmaya
dahil edilen hastalar taburcu olana ya da başka bir ser-
vise alınana kadar izlendi. Hastaların yoğun bakıma
kabulünde yaşı, cinsiyeti, yatış tarihi, yatış nedeni (ta-
nısı), altta yatan hastalığının olup olmadığı, daha ön-
ceki hospitalizasyon öyküsü ve süresi kaydedildi. Ta-
kiplerde yapılan invaziv girişimler, kullandığı antibiyo-
tikler, antiasit ve steroid kullanımı, parenteral ve nazo-
gastrik sonda ile beslenme durumu, mekanik ventila-
töre bağlanma, Glasgow koma skalası, yattığı YBÜ,
yatış süresi, gelişen infeksiyonlar ve YBÜ’den çıkış so-
nuçları kaydedildi. 

Mikrobiyoloji

Hastalardan, ilk hafta boyunca her gün, daha
sonra haftada bir kez eküvyon ile her iki tonsilla ve
posterior farenkse değdirilerek boğaz kültürleri alın-
dı. Alınan örnekler, koyun kanlı agar ve EMB agara
ekildi, 37°C’de inkübe edilerek 36-48 saat sonra de-
ğerlendirildi. Kolonizasyon, infeksiyon belirti ve bul-
guları olmaksızın, boğaz kültürlerinde potansiyel pa-
tojen mikroorganizmaların saptanması olarak tanım-
landı. İnfeksiyon ise, “Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)”ın standart kriterleri kullanıla-
rak belirlendi[12]. İnfeksiyon şüphesi olan hastalarda
gerekli kültürler (idrar, kan, balgam, derin trakeal as-
pirat ve yara) alındı. Mikrobiyolojik yöntemlerle spe-
sifik etken tanımlandı ve stafilokoklarda metisilin di-
renci araştırıldı. Etkenler Kirby-Bauer disk difüzyon
yöntemi kullanılarak yapılan antibiyotik duyarlılık
testi ile fenotipik olarak karşılaştırıldı[13-15].

Veri Analizi

Veriler STATA 8.0 (ABD) programında değerlen-
dirildi. Risk faktörlerinin değerlendirilmesinde lojistik
regresyon için model kurularak çok değişkenli analiz
yapıldı. Çok değişkenli modelde kolonizasyon gelişi-
mi bağımlı değişken olarak alındı. Bağımsız değişken
olarak yaş, cinsiyet, hastanede beş günden fazla kal-
ma, total parenteral beslenme kullanımı, hastane-
mizde var olan farklı YBÜ’ler (acil cerrahi, cerrahi,
beyin cerrahi ve nöroloji), antibiyotik kullanımı,
Glasgow koma skalası, antiasit kullanımı, ek hastalık
öyküsü, daha önce hastanede yatış öyküsü, mekanik
ventilasyon ve steroid kullanımı modele dahil edildi.
Geriye doğru seleksiyon ile kolonizasyonu etkileyen
bağımsız değişkenler belirlendi. İstatistiksel anlamlı-
lık için p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi. 

BULGULAR

Çalışmaya 130 hasta dahil edildi, yaş ortalaması
53’tü (Tablo 1). Hastaların 37 (%28.5)’si trafik kazası,
33 (%25.4)’ü tromboembolik serebrovasküler olay, 12
(%9.2)’si kafa travması, 5 (%3.8)’i pankreatit, 43
(%33)’ü ise diğer (intoksikasyon, solunum yetmezliği,
malignite) nedenlerle YBÜ’de takip edildi. 

Kolonizasyon gelişme süresi açısından değerlen-
dirildiğinde, YBÜ’ye kabul edildiğinde kolonize olan
hasta oranı %15 iken, 48 saat sonrasında hastaların
%33’ünde, yedinci günde %68’inde kolonizasyon
saptandı. Takip edilen hastalardan, iki haftanın so-
nunda, sadece %12’sinde normal flora mevcuttu ve
bir hastada yatışının 21. gününde hala kolonizasyon
gelişmemişti. Çalışma süresince orofarengeal bölge-
de kolonize olan etkenler Tablo 2’de gösterilmiştir.

Yüzotuz hastada saptanan 59 nozokomiyal infek-
siyonun etkenleri, 15 metisiline dirençli Staphylo-
coccus aureus (MRSA), 12 Escherichia coli, 10
Pseudomonas spp., altı koagülaz-negatif metisiline
dirençli stafilokok (KNMRS), beş Klebsiella spp.,
dört Acinetobacter spp., üç Citrobacter spp., iki
Proteus spp., bir Candida ve bir enterokok olarak
belirlendi. İnfeksiyonların 27 (%46)’sinde saptanan
etkenler ile, boğaz kültüründe saptanan mikroorga-
nizmaların antibiyotik duyarlılık sonuçları aynıydı.

Kolonizasyon sonrası en sık saptanan infeksi-
yonlar sırasıyla üriner infeksiyon (n= 19, %32), pnö-
moni (n= 14, %24), yara infeksiyonu (n= 13, %22)
ve bakteremiydi (n= 10, %17). Bu infeksiyonlarda
etken dağılımı dokuz MRSA, dokuz Pseudomonas
spp., beş KNMRS, beş Citrobacter spp., bir Acine-
tobacter spp. ve bir enterokok olarak saptandı. 

Kolonizasyon saptanan 77 hastanın 47 (%61)’si
kaybedildi, 27 (%35)’si servise yönlendirildi, 3 (%4)’ü
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ise taburcu edildi. Kolonizasyon saptanmayan 53
hastanın 14 (%26)’ü kaybedildi, 37 (%70)’si servise
yönlendirildi, 2 (%4)’si ise taburcu edildi. Kolonizas-
yon gelişen hastalarda saptanan mortalite oranı, ko-
lonizasyon gelişmeyen gruba göre yüksek saptandı
(< 0.001).

Tek değişkenli analiz sonucunda; geniş spekt-
rumlu antibiyotik kullanımı, Glasgow koma skoru-
nun 10’un altında olması, total parenteral beslen-
me, YBÜ’de 5 günden fazla kalma, nazogastrik son-
da kullanımı ve mekanik ventilasyon kullanımı kolo-
nizasyon gelişiminde önemli risk faktörleri olarak
saptandı (Tablo 1). Çok değişkenli analiz sonucunda
da, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, Glasgow
koma skorunun 10’un altında olması ve hastanede
yatış süresinin beş günün üzerinde olması anlamlı
bulundu (Tablo 3).

TARTIŞMA

YBÜ’lerde solunum yollarının kolonizasyon ora-
nı %22-49 arasında değişmektedir[16]. Travma veya
cerrahi girişim uygulanan hastalarda bu oran yüksel-
mektedir. Çalışmamızda nöroloji YBÜ’de kolonizas-
yon oranı %47 olarak bulunurken, cerrahi YBÜ’de
bu oranın %71’e ulaştığı gözlendi.

YBÜ’lerde orofarengeal kolonizasyon gelişme
süresi dört-beş gün olarak bildirilmektedir[3,5,17].
YBÜ’lerde kalma süresi ile doğru orantılı olarak, di-
rençli mikroorganizmalarla kolonizasyon riski de art-
maktadır[18,19]. Toltzis ve arkadaşları, üç günden faz-
la YBÜ’de kalan hastaların yarıdan fazlasının, pato-
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Tablo 1. Hastaların özellikleri ve risk faktörlerinin tek değişkenli analizi

Toplam hasta Kolonizasyon (n= 77)
(n= 130) n (%) p

• Cinsiyet

Erkek 79 45 (57) 0.512

Kadın 51 32 (63)

• Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)

Acil cerrahi YBÜ 44 28 (64) 0.212

Beyin cerrahisi YBÜ 28 16 (57) 0.315

Cerrahi YBÜ 24 17 (71) 0.106

Nöroloji YBÜ 34 16 (47) 0.602

• Antibiyotik kullanımı 45 41 (91) < 0.001

• Glasgow koma skoru < 10 91 67 (74) < 0.001

• Total parenteral beslenme 39 33 (85) < 0.001

• Mekanik ventilasyon 31 29 (94) < 0.001

• Antiasit kullanımı 109 67 (61) 0.237

• Steroid kullanımı 61 37 (61) 0.756

• Nazogastrik sonda ile beslenme 28 22 (79) 0.023

• YBÜ’de kalış süresi beş günden fazla 81 62 (77) < 0.001

• Daha önce hastanede yatma öyküsü 32 23 (72) 0.094

• Ek hastalık varlığı 44 26 (59) 0.981

Tablo 2. Kolonizasyon etkenlerinin dağılımı

Etken Sayı (%)

• Metisiline dirençli S. aureus 34 (32)

• Pseudomonas aeruginosa 22 (21)

• Acinetobacter spp. 15 (14)

A. baumannii 4

A. calcoaceticus 11

• KNMRS 11 (10)

• Citrobacter freundii 9 (8)

• Enterococcus faecium 6 (6)

• Escherichia coli 6 (6)

• Klebsiella pneumoniae 2 (2)

• Enterobacter aerogenes 1 (1)

• Toplam 106 (100)

KNMRS: Koagülaz-negatif metisiline dirençli stafilokok.



jen mikroorganizmalarla kolonize olduğunu sapta-
mışlardır[4]. Bizim olgularımızda da hastaların yatış
süresi uzadıkça kolonizasyon oranının arttığı saptan-
dı. Hastanede kalış süresinin beş günden fazla olma-
sının kolonizasyon gelişiminde risk faktörü olduğu
belirlendi (odds oranı; 5.1, güven aralığı; 1.9-13.2,
p= 0.001). 

On yıl öncesine kadar YBÜ’lerde yatan hastalar-
da orofarengeal kolonizasyon etkenlerinin çoğunu
gram-negatif bakteriler oluştururken, son yıllarda
gram-pozitif etkenlerin arttığı görülmektedir[9]. Üst
solunum yollarında en sık kolonize olan etkenlerin;
MRSA, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae,
Acinetobacter spp. ve Enterococcus olduğu bildiril-
mektedir. Çalışmamız sonucunda da benzer veriler
elde edildi, MRSA’nın kolonizasyon etkenleri arasın-
da ilk sırada yer aldığı görüldü. 

YBÜ’lerde en sık görülen infeksiyon pnömoni-
dir. Bunu cerrahi yara infeksiyonu, bakteremi ve üri-
ner infeksiyonlar izlemektedir[9]. Pnömoniler ve id-
rar yolu infeksiyonları ile kolonizasyon varlığı arasın-
daki ilişki pek çok çalışmada gösterilmiş-
tir[14,15,20,21]. Kolonizasyon ve infeksiyon ilişkisini
belirlemede genotip araştırması temel yöntemdir. Bu
çalışmada genotip araştırması için gerekli teknik alt
yapı oluşturulamadı. Bu nedenle sadece fenotipik
değerlendirme yapılabildi. Takip ettiğimiz olguların
59’unda nozokomiyal infeksiyon gelişti. Bunların
%46’sında, her ne kadar kanıtlanamasa da, koloni-
ze olan suş ile infeksiyon etkeninin aynı olabileceği
düşünüldü. Kolonize olan suşların sorumlu olduğunu
düşündüğümüz infeksiyonların dağılımına baktığı-
mızda, literatürden farklı olarak üriner infeksiyonla-
rın ilk sırada yer aldığı görüldü. 

A’Court ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada,
ileri yaştaki hastalarda orofarengeal gram-negatif
bakteriyel kolonizasyon oranı yüksek olarak saptan-
mıştır[22]. Diğer bir çalışmada ise, kolonize olan ve
olmayan hastaların yaşları arasında fark olmadığı
gözlenmiştir[21]. Çalışmamızda da, kolonizasyon ge-
lişiminde yaşın önemli bir risk faktörü olmadığı göz-
lendi (p= 0.861). Garrouste-Orgeas ve arkadaşları-
nın çalışmalarında da bildirildiği gibi kolonizasyon

saptanan hastalarımızda mortalite oranı yüksek bu-
lundu (p< 0.001)[19].

Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda po-
tansiyel patojen mikroorganizmalarla kolonizasyon
yaygın olarak görülmekte, bu oran uzun süre entübe
olan hastalarda %100’e yaklaşmaktadır[21,23]. Bir
çalışmada, mekanik ventilasyon uygulanan hastala-
rın beşinci günde %60’ının, onuncu günde ise tümü-
nün ünitenin suşları ile kolonize olduğu ve bu hasta-
larda gelişen solunum yolu infeksiyonlarının
%66’sında etkenin, hastada kolonize olan mikroor-
ganizma olduğu gösterilmiştir[22]. Enteral beslenme-
nin ve Glasgow koma skorunun 8’den küçük olma-
sının, orofarengeal kolonizasyon gelişiminde risk
faktörü olduğu bilinmektedir[16,19]. Çalışmamızda,
tek değişkenli analiz ile mekanik ventilasyon kulla-
nımı, total parenteral beslenme ve nazogastrik son-
da kullanımı önemli risk faktörleridir (Tablo 1). An-
cak çok değişkenli analiz sonucunda, Glasgow ko-
ma skorunun 10’un altında olmasının öne çıktığı
görüldü (odds oranı; 4.5, güven aralığı; 1.6-12.1,
p= 0.003) (Tablo 3). Bu bulgulara göre, hastanın kli-
nik durumunun ciddiyetinin en önemli risk faktörü
olduğu belirlendi. Nitekim, Glasgow koma skorunun
10’un altında olması diğer risk faktörleri olan meka-
nik ventilasyon, parenteral veya enteral beslenmeyi
gerektirmektedir. Bu sonuç bu tür çalışmaların de-
ğerlendirilmesinde çok değişkenli analizin kullanımı-
nın önemini ortaya koymaktadır.

Birçok çalışmada bildirilen bulgularla uyumlu ola-
rak, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının orofa-
rengeal kolonizasyonu arttırdığı (odds oranı; 4.8, gü-
ven aralığı; 2.3-9.9, p< 0.001) saptandı (Tablo
3)[8,9,19,21]. Hastanemizde 1999 yılında başlatılan
kısıtlı antibiyotik kullanımı programından bir yıl son-
ra gerçekleştirilen çalışmamızda, geniş spektrumlu
antibiyotik kullanımının kolonizasyon etkeni olarak
saptanması dikkat çekicidir. Böyle bir sonucun elde
edilmesi bu programın henüz yeni başlamış olması
ile ilişkilidir. Bu uygulamadan dört yıl sonra ulusal kı-
sıtlı antibiyotik kullanımı politikasının da başlatılma-
sıyla hastane içinde geniş spektrumlu antibiyotiklerin
daha akılcı kullanıldığı düşüncesindeyiz.
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Tablo 3. Çok değişkenli analiz ile kolonizasyon gelişiminde etkili olan risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Odds oranı Güvenlik aralığı (%95) p

• Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı 4.8 2.3-9.9 < 0.001

• Glasgow koma skoru < 10 4.5 1.6-12.1 0.003

• Hastanede yatış süresi > 5 gün 5.1 1.9-13.2 0.001



Eşlik eden hastalıkların (kronik obstrüktif akciğer
hastalığı, diyabet, kronik böbrek yetmezliği) varlığın-
da, antiasit ve steroid kullanılması durumunda kolo-
nizasyon gelişiminin arttığı bildirilmektedir[11]. Buna
karşın bizim verilerimize göre, altta yatan ek hasta-
lık varlığı, antiasit ve steroid kullanımı kolonizasyon
gelişimi açısından risk faktörü değildir (p= 0.981).
Neiderman ve arkadaşlarının antiasit ve steroid kul-
lanımına ait verileri de bizim sonuçlarımız ile uyum-
ludur[19]. Daha önce hastanede yatış öyküsünün ko-
lonizasyon gelişiminde risk faktörü olmadığı saptan-
dı. Ismaeel ve arkadaşlarının sonuçları da bu veri ile
uyumluydu[24]. 

Sonuç olarak; YBÜ’lerde kalma süresinin beş
günden fazla olması, geniş spektrumlu antibiyotik
kullanımı ve hastanın klinik değerlendirmesinde
Glasgow koma skorunun 10’un altında olması kolo-
nizasyon gelişiminde önemli risk faktörleri olarak
saptanmıştır. 
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