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ÖZET

‹nfeksiyon; artm›fl morbidite, mortalite, uzam›fl hastane yat›fl› ve ekonomik yükle birlikteli¤i nedeniyle, kar-
diyak cerrahi operasyonlar›n›n en korkulan komplikasyonlar›ndan birisidir. Bu yay›nda hastanemizin Kalp ve
Damar Cerrahisi Klini¤inde 01 Ocak-31 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda yap›lm›fl prospektif sürveyans çal›flma-
s›n›n sonuçlar›n›n verilmesi amaçland›. 

Çal›flma laboratuvara ve klini¤e dayal› prospektif ve aktif sürveyans yöntemiyle gerçeklefltirildi. Bir y›ll›k dö-
nemde klinikte yatarak tedavi gören 588 olgunun 22’sinde toplam 25 hastane infeksiyonu geliflti¤i ve hastane
infeksiyonu insidans›n›n %4.3 [%95 güven aral›¤› (GA); %2.4-6.1] oldu¤u belirlendi. Bu oran cerrahi giriflim ge-
çiren hastalarda %6.4 (%95 GA; %3.6-9.1) idi. Olgular›n 20’si erkek, 2’si kad›n olup yafl ortalamas› 64.8 ± 11.5
idi. En s›k rastlanan hastane infeksiyonu türünün cerrahi alan infeksiyonu (CA‹) oldu¤u bulundu. Hastane infek-
siyonu geliflen hastalarda saptanan beyaz kan hücre say›s›n›n 4700-29300 (ortalama 13382.6) aras›nda de¤ifl-
mekte oldu¤u gözlendi. Etken mikroorganizmalar de¤erlendirildi¤inde, Staphylococcus aureus’un ön planda ol-
du¤u ve %57.1’inin de metisiline dirençli oldu¤u saptand›. ‹nfeksiyon ataklar›n›n tedavisinde en çok kullan›lan
rejimler; glikopeptid (%24), beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü + glikopeptid + aminoglikozid (%24), beta-
laktam/beta-laktamaz inhibitörü (%16) idi. Ataklar›n %96’s›nda tedavi ile baflar›l› sonuç al›n›rken, bir olgu kay-
bedildi.

Kardiyovasküler cerrahi giriflim geçiren hastalarda özellikle CA‹’ye dikkat edilmelidir. Taburcu olduktan
sonraki takip önemlidir ve infeksiyon ortaya ç›kt›¤›nda ampirik tedavi yaklafl›m› hastanemizde önde gelen in-
feksiyöz ajan›n metisiline dirençli S. aureus oldu¤u dikkate al›narak belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Kardiyovasküler cerrahi, MRSA

SUMMARY
Surveillance of the Nosocomial Infections in Pamukkale University 

Cardiovascular Surgery Unit 

Infection is one of the most fearful complications of cardiovascular surgery operations because of its as-
sociation with increased mortality, morbidity, hospital stay and economic cost. In this study we aimed to pre-
sent the prospective surveillance results of nosocomial infections in Cardiovascular Surgery Unit between Ja-
nuary 01 and December 31, 2004. 



İnfeksiyon; artmış morbidite, mortalite ve maliye-
ti nedeniyle, kardiyovasküler cerrahi operasyonların
en korkulan komplikasyonlarından birisidir. Kardiyo-
vasküler cerrahi sonrası gelişen infeksiyonlar uzamış
medikal tedaviye, ek cerrahi girişime ve uzamış has-
tanede kalış süresine neden olabilirler[1-4]. Kardiyak
cerrahi ünitelerinde hastane infeksiyonu oranları %2-
50 gibi çok geniş bir aralıkta bildirilmektedir[5]. Gü-
nümüzde modern cerrahi tekniklerinin kullanımı ve
preoperatif antibiyotik profilaksisine rağmen bu oran
hala yüksektir. Ülkemiz ve diğer ülkelerdeki kardiyak
cerrahi ünitelerindeki hastane infeksiyon oranlarının
ortalamasının %13.8 olduğu bildirilmiştir[6]. 

Aortokoroner by-pass greft (AKBG) operasyonla-
rının özelliklerinden biri hem sternal bölgeye hem de
kullanılacak damar greftinin olduğu bölgeye kesi ya-
pılmasıdır ve sonuçta iki farklı bölgede cerrahi alan
infeksiyonu (CAİ) gelişebilir. Değişik çalışmalarda
AKBG operasyonu sonrası en fazla CAİ’nin kullanı-
lacak damar greftinin çıkarıldığı bölgede ortaya çıktı-
ğı gösterilmiştir ve bu oran %15’in üzerine çıkabil-
mektedir[7-9]. CAİ’ler içinde organ-boşluk infeksiyo-
nu olarak değerlendirilen mediastinit; median sterno-
tomi geçiren hastaların %1-3’ünde görülmesine rağ-
men, mortalite oranı %40’lara ulaşabilmektedir[10].
Kardiyovasküler cerrahi infeksiyonuna en sık neden
olan mikroorganizmalar Staphylococcus aureus ve
koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS)’dır[11-14].

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarını Önleme Kılavuzu,
CAİ insidansını azaltmak için sürveyansın önemini vur-
gulamaktadır[15]. Haley ve arkadaşlarının yaptığı aktif
sürveyans çalışmasında, infeksiyon kontrol hekimi ve
hemşiresinin infeksiyon oranlarını bildirimini içeren in-

feksiyon kontrol programlarının hastane infeksiyon
oranlarını %32 oranında azalttığı gösterilmiştir[14]. 

Bu çalışmanın amacı 1 Ocak-31 Aralık 2004 ta-
rihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ya-
pılmış olan prospektif sürveyans çalışmasının sonuç-
larını sunmaktır.

MATERYAL ve METOD

Çalışma 01 Ocak-31 Aralık 2004 tarihleri ara-
sında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Kliniğinde laboratuvara ve kliniğe
dayalı prospektif ve aktif sürveyans yöntemiyle ya-
pıldı. Klinik olarak infeksiyon tanısı almamış olan
pozitif kültürler değerlendirilmeye alınmadı. Hastalar
düzenli olarak her gün infeksiyon hastalıkları ve kli-
nik mikrobiyoloji uzmanı ve infeksiyon kontrol hem-
şiresi tarafından ziyaret edilerek hastalara ait veriler
taburcu ya da eksitus olana kadar, her hasta için ha-
zırlanan özel formlara kaydedildi. Hastalardan izole
edilen etkenler de bu formlara ilave edildi. Hastalar
taburcu olduktan sonra hastane infeksiyonu sürve-
yans çalışmaları, hastaya ve laboratuvara dayalı yön-
temle sürdürüldü. Hastalar taburcu olduktan sonra
10. günde poliklinik kontrolüne çağırılarak hastane
infeksiyonu gelişimi açısından takip edildiler. Kalp ve
Damar Cerrahisi Kliniğinde ameliyat edilen hastala-
rın hastane infeksiyonu açısından ikinci kontrolleri
taburcu edildikten sonraki birinci ayda yapıldı. Ya-
pay kalp kapağı takılan hastalar ise bir yıl boyunca
takip edildiler.

Hastane infeksiyonu belirlenmesinde Amerikan
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin ta-
nımlamaları kullanıldı[16]. İzole edilen mikroorganiz-
malar standart yöntemlere göre tanımlandı[17]. 
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This study was performed with laboratory and clinical based active surveillance method. Twenty-five no-
socomial infections were determined in twenty-two of 558 patients hospitalized in the clinic during one ye-
ar follow up period and the incidence of nosocomial infection ratio was found to be 4.3% (95% CI; 2.4-6.1%).
This percentage was 6.4% (95% CI; 3.6-9.1%) in patients undergone any surgical intervention. Twenty of the
patients were male, two were female and the mean age was 64.8 ± 11.5 years. The most frequent nosoco-
mial infection was found to be surgical site infection. White blood cell counts in the patients with nosoco-
mial infection varied between 4700-29300 (mean: 13382.6). The most frequent isolated microorganism was
Staphylococcus aureus and 57.1% of them were methicillin-resistant. The most frequent used regimens in the
treatment of the infection attacks were: glycopeptides (24%), beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combina-
tion plus glycopeptid plus amikacin (24%) and beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combinations (16%). We
treated 96% of the patients successfully, and one patient died.

It should be paid attention to surgical site infection in patients undergone cardiovascular surgical inter-
vention. Follow up period after hospital discharge is very important and empirical treatment should be cho-
sen by considering that the dominant microorganism is methicilin-resistant S. aureus in our hospital.

Key Words: Nosocomial infections, Cardiovascular surgical procedure, Staphylococcus aureus



BULGULAR

Bir yıllık dönemde klinikte 588 olgunun yatarak
tedavi gördüğü saptandı. Bu olguların 22’sinde top-
lam 25 hastane infeksiyonu geliştiği ve hastane infek-
siyonu insidansının %4.3 [%95 güven aralığı (GA);
%2.4-6.1] olduğu belirlendi. Bu oran cerrahi girişim
geçiren hastalarda %6.4 (%95 GA; %3.6-9.1) idi.
Olguların 20’si erkek, 2’si kadın olup yaş ortalaması
64.8 ± 11.5 (39-81) idi. En yüksek hastane infeksi-
yonu oranı kapak cerrahisi (%6.8) ve koroner by-
pass cerrahisi (%6.7) sonrası görüldü. Olguların ope-
rasyon tipine göre dağılımı ve hastane infeksiyonu
oranı Tablo 1’de verilmektedir. CAİ saptanan tüm
hastane infeksiyonlarının %56’sını oluşturmaktaydı.
Cerrahi girişim geçiren hastaların %3.6’sında CAİ
tespit edildi (Tablo 2). İnfeksiyon  gelişen hastalarda
saptanan beyaz kan hücre sayısının 4700-29300
(ortalama 13382.6) arasında değişmekte olduğu göz-
lendi. İzole edilen etkenlerin %88.3’ünü gram-pozitif
kokların oluşturduğu gözlendi. Gram-pozitif koklar
arasında S. aureus’un (7/12) ön planda olduğu ve

%57.1’inin de metisiline dirençli olduğu saptandı
(Tablo 3). İnfeksiyon ataklarının tedavisinde en çok
kullanılan rejimler; glikopeptid (%24), beta-lak-
tam/beta-laktamaz inhibitörü + glikopeptid + ami-
noglikozid (%24), beta-laktam/beta-laktamaz inhibi-
törü (%16) idi. Atakların %96’sında tedavi ile başarı-
lı sonuç alınırken, bir olgu kaybedildi.
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Tablo 1. Operasyon tipine göre hastane infeksiyonu oranları

Hastane infeksiyonu gelişen olgu sayısı
Operasyon tipi Sayı (sütun %’si) (satır %’si)

• Açık kalp ameliyatı 269 (68.3) 18 (6.7)
- AKBG 194 (49.4) 13 (6.7)
- Kapak 44 (11.2) 3 (6.8)
- Diğer (konjenital, AKBG + kapak, aort 31 (7.9) 2 (6.5)

anevrizma, aort diseksiyon)

• Periferik damar operasyonları 124 (31.6) 7 (5.6)

• Toplam 393 (100) 25 (6.4)

AKBG: Aortokoroner by-pass greft.

Tablo 2. Hastane infeksiyonlarının türlerine göre dağılımı

Sayı/tüm Operasyon uygulanan Açık kalp cerrahisi 
infeksiyonlar hastalarda uygulanan hastalarda 

İnfeksiyon türü içindeki (%) (n= 393) Sayı (%) (n= 269) Sayı (%)

• CAİ 14 (56) 14 (3.6) 10 (3.7)
Yüzeyel CAİ 5 (20) 5 (1.3) 3 (1.1)
Derin CAİ 5 (20) 5 (1.3) 3 (1.1)
Organ-boşluk CAİ 4 (16) 4 (1.0) 3 (1.1)

• Pnömoni 4 (16) 4 (1.0) 3 (1.1)

• Kan dolaşımı infeksiyonu 4 (16) 4 (1.0) 3 (1.1)

• Endokardit 2 (8) 2 (0.5) 2 (0.74)

• ÜSİ 1 (4) 1 (0.25) 1 (0.37)

• Toplam 25 (100) 25 (6.4) 19 (7)

CAİ: Cerrahi alan infeksiyonu, ÜSİ: Üriner sistem infeksiyonu.

Tablo 3. İzole edilen mikroorganizmaların
dağılımı

Mikroorganizma Sayı

• Staphylococcus aureus 7 
Metisiline dirençli S. aureus 4
Metisiline duyarlı S. aureus 3

• Metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok 3

• Pseudomonas aeruginosa 1

• Enterobacter cloacae 1

• Toplam 12



TARTIŞMA

Çalışmamızda Kalp ve Damar Cerrahisi Klini-
ğinde hastane infeksiyonu insidansının %4.3 oldu-
ğu bulundu. Bu oranın kardiyovasküler girişim son-
rası %6.4 olduğu gözlendi. Bu oran Şimşek ve ar-
kadaşlarının yaptığı çalışmada kardiyovasküler cer-
rahi girişim yapılan hastalarda buldukları hastane
infeksiyonu insidansı (%6.9)’na yakındır. Bu çalış-
mada kardiyovasküler cerrahi girişim sonrası en sık
saptanan infeksiyonların CAİ, pnömoni, kan dolaşı-
mı infeksiyonu, endokardit ve üriner sistem infeksi-
yonu olduğu tespit edilmiştir[18]. Yine ülkemizden
bildirilen bir çalışmada hastane infeksiyonu oranı
%5 olarak bulunmuştur[19]. Rebello ve arkadaşları-
nın yaptığı çalışmada kardiyovasküler cerrahi sonra-
sı infeksiyon oranı daha yüksek (%12.4) bulunmak-
la birlikte en sık görülen infeksiyonlar bizim çalış-
mamıza benzer şekilde CAİ, pnömoni, idrar yolu in-
feksiyonu ve kan dolaşım infeksiyonu olarak sap-
tanmıştır[20]. Kollef ve arkadaşlarının yaptığı çalış-
mada ise kardiyak cerrahi sonrası hastane infeksi-
yonu oranı %29.5 bulunmuş ve sıklık sırasına göre
ventilatörle ilişkili pnömoni, üriner sistem, cerrahi
alan ve kan dolaşımı infeksiyonu olarak sıralanmış-
tır[21]. Kardiyak cerrahi girişimlerinde median ster-
notomi, kardiyopulmoner by-pass ve ekstrakorpo-
real dolaşım nedeniyle konak savunma mekanizma-
ları çok fazla etkilenmektedir. Ayrıca genelde hasta-
ların yaşları da ileridir ve diabetes mellitus gibi çok
sayıda eşlik eden hastalıkları vardır. 

Çalışmamızda en fazla görülen infeksiyonun CAİ
olduğu saptandı. Hastane infeksiyonlarını, özellikle
CAİ’yi önlemek amacıyla cildin hazırlanması, profi-
laktik antibiyotik kullanımı, uygun cerrahi teknik ve
yara bakımı gibi rutin kılavuzların önerileri yerine ge-
tirildi. Yine de %3.7 oranında CAİ görüldü. Ameri-
ka Birleşik Devletleri, “National Nosocomial Infecti-
ons Surveillance (NNIS)” verilerine göre bu oran risk
indeks kategorisi 0 olanlarda 0.51; 1 olanlarda
1.96; 2 olanlarda 2.98; 3 olanlarda 7.72’dir[22].
Bulduğumuz oran NNIS verileriyle uyumludur. 

CAİ’lerin çoğu konak veya değişik teknik faktör-
ler ile bağlantılıdır. Örneğin; internal mamariyal ar-
terin mobilizasyonunun sternal devaskülarizasyona
ve iskemiye katkıda bulunduğu gösterilmiştir[23,24].
Yaş, eşlik eden hastalıklar, acil cerrahi girişim, anes-
tezi altında kalınan zaman ve kilo infeksiyon gelişi-
minde rol oynayabilen diğer faktörlerdir[25-30]. Çoğu
durumda, bu faktörlerin düzeltilmesi ya pratikte uy-
gulanabilir değildir ya da imkansızdır. Fakat S. aure-
us’un burun taşıyıcılığının intranazal mupirosin ile

tedavisi sonucu CAİ oranının azaldığı gösterilmiş-
tir[31]. Hastanemizde kardiyovasküler cerrahi girişim
uygulanacak hastalarda metisiline dirençli S. aureus
(MRSA) burun taşıyıcılığı maliyet nedeniyle rutin ola-
rak bakılamamaktadır. 

Kardiyak cerrahi sonrası gelişen CAİ oranları
%3-12.8 arasında tespit edilmiştir[9,24,32,33]. Lep-
peletier ve arkadaşlarının kardiyak cerrahiden sonra
CAİ’yi %3 buldukları çalışmada en fazla izole ettikle-
ri etkenler S. aureus (%31.6), KNS’ler (%23.7), En-
terobacteriaceae (%18.4)’dir[24].

Sharma ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
AKBG geçiren hastaların %3.5’inde CAİ saptanmış-
tır; bunların %58.2’si yüzeyel CAİ ve %41.8’i derin
CAİ olarak sınıflandırılmıştır. Etkenlerin %81’i gram-
pozitif kok, %17’si gram-negatif basil olarak tanım-
lanmıştır. İzole edilen mikroorganizmaların
%49’unun S. aureus ve bunların da %36.4’ünün
MRSA olduğu saptanmıştır[34]. Bizim çalışmamızda
da etkenlerin %88.3’ünü gram-pozitif koklar oluş-
turmaktadır ve bunların arasında da en yüksek oran-
da MRSA görülmektedir. Buna bağlı olarak da en sık
kullandığımız antibiyotiklerin başında glikopeptidler
gelmektedir. Daha önce hastanemizde yaptığımız
sürveyans çalışmasında MRSA’ya bağlı hastane in-
feksiyonu oranı %1.2 olarak saptanmıştı[35]. Hasta-
nemizde yoğun bakım ünitelerinde hastane infeksi-
yonlarına neden olan S. aureus izolatlarının %75’ini
MRSA kökenlerinin oluşturduğu ve MRSA’nın teda-
vi maliyeti açısından ikinci sırada olduğu tespit edil-
miştir[36,37]. Yine ülkemizden yapılan bir çalışmada
kardiyak cerrahi sonrası görülen hastane infeksiyon-
larının %58.4’ünde MRSA’nın etken olduğu göste-
rilmiştir[38]. MRSA’nın kontrolü hastane infeksiyonu
kontrol stratejisinin önemli bir parçasıdır ve buna
hastane yönetimi, sağlık birimleri ve toplum dahil
edilmelidir[39]. 

CAİ oranını çok yüksek bulan çalışmalar da var-
dır. Farrington ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
433 açık kalp ameliyatının %14.3’ünde CAİ geliş-
miştir[40]. Başka bir çalışmada AKBG sonrası CAİ
%30.5 olarak bulunmuştur[27]. Yazarlar bu oranın
daha önce bildirilenlere göre yüksek olduğunu ifade
etmektedirler. İzole edilen mikroorganizmaların bü-
yük çoğunluğunu yine gram-pozitif koklar oluştur-
muştur. 

Martorell ve arkadaşları 11 yıllık sürveyans çalış-
malarında, doğru infeksiyon kontrol önlemleri ile
AKBG ilişkili CAİ oranının %8’in üzerinden %2’nin
altına çekildiğini göstermişlerdir[41]. Doğru infeksi-
yon kontrol önlemlerinin önemini vurgulayan bir ça-

Flora 2008;13(1):13-1816

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Gelişen 

Hastane İnfeksiyonlarının SürveyansıSaçar S, Saçar M, Önem G, Baltalarlı A, Asan A, Toprak S, Turgut H.



lışma da ülkemizden bildirilmiştir. Coşkun ve arka-
daşlarının yaptıkları çalışmada AKBG sonrası geli-
şen derin ve yüzeyel sternal CAİ’lerin ek tedavi ma-
liyetinin 6850.93 ABD Doları ve 3740.58 ABD
Doları olduğu gösterilmiştir[1]. Hastanemizde açık
kalp ameliyatlarında paket uygulaması vardır. Söz
konusu uygulama komplikasyonların tedavisini kap-
samadığı için, ortaya çıkan infeksiyonların tedavisi
hastaya veya kuruma fatura edilmemektedir. Bu da
hastaneyi mali olarak zarara uğratmaktadır.

Hastaneler arası kıyaslamaların yapılması için
CAİ ile ilgili tek bir tanımlamanın kullanılması önem-
lidir[42]. Sürveyansın ve CAİ’lerin geri bildiriminin in-
feksiyonların prevalansını azalttığı ve maliyet etkin
olduğu gösterilmiştir[43].

Hastane infeksiyonlarının, özellikle CAİ’lerin
kontrolünde infeksiyon kontrol hemşiresinin hastala-
rı düzenli olarak hem hastanede hem evde ziyaret et-
mesi ideal bir yaklaşımdır, fakat bunu gerçekleştirme-
miz mümkün değildir. Bizim yaptığımız uygulamada
hasta taburcu edildikten sonraki takip iyi yapılmıştır
çünkü hastalar düzenli olarak kontrollere gelmişler ve
poliklinik kontrolleri sırasında hastane infeksiyonu
açısından da takip edilmişlerdir. Gözlediğimiz düşük
mortalitenin en olası sebebi hastaları hastane infeksi-
yonu açısından sıkı takip etmemiz ve böylece erken
tanı ve tedavi şansından yararlanmamızdır.

Hastane infeksiyonlarının takibinde hem kliniğe
hem laboratuvara dayalı takip önemlidir. Bunlardan
sadece birine dayalı takibin yapılması yanlış sonuçla-
ra yol açabilir.

İnfeksiyonu azaltmak ve önlem uygulamalarının
sürekli kontrolü için infeksiyonların erken tanısı ve
tedavisi yapılmalı, yeterli kayıt tutulmalı ve infeksi-
yonları tanımlamak için yerleşmiş olan kriterler kul-
lanılmalıdır. Hastane infeksiyonuyla ilgili toplanan
verilerin en uygun kullanımı; cerraha ve sağlık çalı-
şanına zamanında yapılan geri bildirimdir. Geri bildi-
rim hastalar hakkında bilgi artışına ve merkezlerde
daha iyi planlanmış yönetime yardımcı olur. Hasta-
ne infeksiyonlarının azaltılması için multidisipliner
yaklaşım önemlidir. Hastanemizde sürekli olarak üç
aylık sürveyans sonuçları Hastane İnfeksiyon Kont-
rol Komitesi tarafından bildirilmektedir.

Sonuç olarak; çalışmamızda da tespit ettiğimiz
gibi, kardiyovasküler cerrahi girişim geçiren hasta-
larda özellikle CAİ’ye dikkat edilmelidir. Taburcu ol-
duktan sonraki takip önemlidir ve infeksiyon ortaya
çıktığında ampirik tedavideki yaklaşım merkezimizde
önde gelen infeksiyöz ajanın MRSA olduğu dikkate
alınarak belirlenmelidir.
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