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ÖZET

Giriş: Yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde edinilmifl nozokomiyal infeksiyonu olan hastalarda mortalitenin
artm›fl oldu¤u bildirilmifltir. Nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de nozokomiyal infeksiyon ile mortalite aras›ndaki
iliflkiyi inceleyen az say›da çal›flma vard›r. Bu çal›flmada nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de yatan hastalarda
nozokomiyal infeksiyonun mortaliteye etkisi ile mortaliteye etki eden di¤er faktörlerin belirlenmesi
amaçlanm›flt›r. 

Hastalar ve Metod: Çal›flma 600 yatakl› bir e¤itim hastanesi olan Ankara E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesinde yürütüldü. Çal›flmaya 15 May›s 2006-1 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda 14 yatakl› nöroloji-beyin
cerrahi YBÜ’de 48 saatten daha fazla yatan hastalar al›nd›. Hastalar prospektif olarak günlük sürveyansla
YBÜ’den taburcu olduktan 2 gün sonras›na ya da eksitus olana kadar izlendi. YBÜ mortalitesi için daha önce-
den haz›rlanm›fl standart bir forma risk faktörleri kaydedildi. 

Bulgular: Çal›flma kapsam›na al›nan 142 hastan›n 44 (%31)’ünde, 1190 hasta gününde 54 YBÜ’de edinil-
mifl infeksiyon saptand›. ‹nfeksiyon oran› 100 hasta kabulüne göre 38.3, 1000 hasta gününe göre 45.4 olarak
bulundu. Çal›flmaya al›nan 142 hastan›n 77 (%54.2)’si eksitus oldu. Hastalarda mortaliteye etki eden faktörler
araflt›r›ld›. Çok de¤iflkenli analizde Glasgow koma skala skorunun 10 veya alt›nda olmas›, nöroloji hastas› olma,
kabulde infeksiyon varl›¤› ve YBÜ’de edinilmifl infeksiyon, YBÜ mortalitesi için ba¤›ms›z risk faktörleri olarak
bulundu.

Sonuç: Nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de izlenen hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörlerin araflt›r›lmas› bu
hasta gruplar›nda al›nabilecek önlemlerde yol gösterici olacakt›r.

Anahtar Kelimeler: Yo¤un bak›m, Mortalite, Risk faktörleri, Nozokomiyal infeksiyon, Nöroloji, Beyin
cerrahi

SUMMARY

Nosocomial Infection and Mortality in a Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit 

Introduction: Increased mortality has been reported among intensive care unit (ICU) patients with
nosocomial infection. Few previous studies have evaluated the relationship between nosocomial infection and
mortality in neurology-neurosurgery ICU. The aim of this study was to evaluate effect of ICU-acquired infec-
tion and other factors on mortality in a neurology-neurosurgery ICU. 

Patients and Methods: The study was conducted in Ankara Training and Research Hospital, which is
600-bed tertiary level hospital. The patients treated for more than 48 hours in 14-bed neurology-neuro-
surgery ICU were enrolled to the study during the study period from 15 May 2006 to 1 November 2006.
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Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde yatan hastalar
hastalık ciddiyetleri yüksek ve yaşamsal fonksiyonla-
rı ileri düzeyde desteklenmesi gereken olgulardır.
YBÜ’de izlenen nöroloji-beyin cerrahi hastalarında
mortaliteyi etkileyen çok sayıda faktör söz konusu-
dur[1-6]. Literatürde yayınlanan çalışmalara göre bu
hasta grubunda nozokomiyal infeksiyon gelişme ris-
ki yüksektir ve gelişen nozokomiyal infeksiyonlar
mortalitede artışa yol açabilmektedir[7-10]. Biz bu ça-
lışmada, hastanemiz nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de
izlenen hastalarda mortaliteye etki eden faktörleri ve
nozokomiyal infeksiyonun mortaliteye etkisini belir-
lemeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Çalışma 600 yataklı bir eğitim hastanesi olan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütül-
dü. 15 Mayıs 2006-1 Kasım 2006 tarihleri arasında
14 yataklı nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de 48 saatten
daha fazla yatan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar
prospektif olarak günlük sürveyansla YBÜ’den ta-
burcu olduktan 2 gün sonrasına ya da eksitus olana
kadar izlendi. YBÜ’de edinilmiş infeksiyon varlığı ve
YBÜ mortalitesi için risk faktörleri daha önceden
hazırlanmış standart bir forma kaydedildi.

Mortalite için olası risk faktörleri olarak ileri yaş,
cinsiyet, Glasgow koma skala (GKS) skoru, kalp yet-
mezliği, diabetes mellitus, altta yatan iki ya da daha
fazla hastalık, YBÜ’ye kabulde infeksiyon, nazogast-
rik tüp, santral venöz kateter, arteryel kateter, meka-
nik ventilasyon, trakeotomi, parenteral beslenme,
enteral beslenme, H2 reseptör blokeri kullanımı, ste-
roid kullanımı, sedasyon, YBÜ’de edinilmiş infeksi-
yon, antibiyotik kullanımı, YBÜ’de yatış nedeni ola-
rak serebral yetmezlik, hastanın nöroloji veya beyin
cerrahi hastası olması ile yatış tanıları irdelendi. Ay-
nı dönemde hastanenin diğer YBÜ’lerinde yer olma-
ması nedeniyle nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de hospi-

talize edilen ancak diğer branşlar tarafından izlenen
hastalar çalışma dışında bırakıldı.

YBÜ’de edinilmiş nozokomiyal infeksiyon tanı-
sında “Centers for Disease Control and Prevention
(CDC)” kriterleri kullanıldı. YBÜ’ye kabulü sırasında
herhangi bir infeksiyon belirtisi veya bulgusu olma-
yan ya da inkübasyon döneminde olmayan hastalar-
da kabulden 48 saat sonra gelişen infeksiyonlarla,
YBÜ’ye kabul sırasında mevcut olan infeksiyondan
farklı bir anatomik bölgede ve farklı bir etkenle geli-
şen infeksiyonlar YBÜ’de edinilmiş infeksiyon ola-
rak tanımlandı.

İstatistiksel analizde ki-kare ve Fisher’s exact tes-
ti kullanıldı. Tek değişkenli analizde anlamlı olarak
bulunan değişkenler (p< 0.05) için çok değişkenli lo-
jistik regresyon analizi yapıldı. 

BULGULAR

Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında nöroloji-
beyin cerrahi YBÜ’de 171 hasta en az 48 saat veya
daha fazla takip ve tedavi edildi. Bu hastalardan ça-
lışma kapsamına nöroloji-beyin cerrahi kliniklerinin
hastası olarak izlenen 142 olgu alındı. Çalışmaya alı-
nan hastaların yaş ortalaması 58.6 ± 20.35 olarak
hesaplandı. Hastaların demografik özellikleri ve ya-
tış tanıları Tablo 1’de gösterilmiştir. Toplam 142
hastanın 44 (%31)’ünde, 1190 hasta gününde 54
YBÜ’de edinilmiş infeksiyon saptandı. Hastane in-
feksiyonu hızı (100 hasta kabulüne göre) 38.3, has-
tane infeksiyonu insidans dansitesi (1000 hasta gü-
nüne göre) 45.4 olarak bulundu. Çalışmaya alınan
142 hastanın 77 (%54.2)’si eksitus oldu. Mortalite
için risk faktörü olarak incelenen değişkenler ve tek
değişkenli analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tek değişkenli analizde 60 yaşın üzerinde olma, ka-
dın cinsiyet, GKS skorunun düşük olması (≤ 10),
kalp yetmezliği, YBÜ’ye kabulde infeksiyon varlığı,
nazogastrik tüp, santral venöz kateter, arteryel kate-
ter, mekanik ventilasyon, parenteral beslenme, se-

The patients were followed until death or 2 days after discharge by prospective daily surveillance. Risk fac-
tors were recorded and analysed for ICU-mortality. 

Results: Fifty-four ICU-acquired infections occurred in 44 (31%) of 142 patients during 1190 patient days.
The overall rate of ICU-acquired infection was 38.3/100 patients and 45.4/1000 patient-days. Seventyseven
of 142 patients included to the study has died (54.2%). In logistic regression analysis a low Glasgow coma
scale score, being a neurology patient, infection on admission, ICU-acquired infection remained as indepen-
dent risk factors for ICU-mortality.

Conclusion: Investigation of the factors affecting mortality will guide for preventive measures for spe-
cific patient group like neurology and neurosurgery.

Key Words: Intensive care units, Mortality, Risk factor, Nosocomial infection, Neurology, Neurosurgery



dasyon, YBÜ’de edinilmiş infeksiyon, antibiyotik
kullanımı ve nöroloji hastası olma YBÜ mortalitesi
için risk faktörleri olarak saptandı. YBÜ’ye kabulde
infeksiyonu olan 43 hastanın 33’ünde toplum kö-
kenli, 10’unda hastane kökenli infeksiyon olduğu,
infeksiyonların bölgelerine göre dağılımları incelen-
diğinde 34 hastada pnömoni, 6 hastada üriner sis-
tem, 3 hastada diğer bölge infeksiyonlarının olduğu
belirlendi. Toplum kökenli infeksiyonların sistemlere
göre ayrı ayrı analizi yapıldığında YBÜ’ye kabulde
pnömoni ve üriner sistem infeksiyonu ile mortalite
arasında anlamlı derecede ilişki olduğu saptandı (p<
0.05). YBÜ’de edinilmiş infeksiyonlar sistemlere gö-
re ayrılarak analiz yapıldığında tek değişkenli analiz-
de YBÜ’de edinilmiş pnömonisi olan hastalarda
mortalite riskinin 6.3 kat daha fazla olduğu belirlen-
di (p= 0.02, %95 GA 1.76-22.2).

Lojistik regresyon analizi yapıldığında tek değiş-
kenli analizde mortaliteye etkisi anlamlı bulunan de-
ğişkenlerden nöroloji hastası olma,  kabulde infeksi-
yon varlığı, YBÜ’de edinilmiş infeksiyon ve GKS
skorunun 10 veya altında olması YBÜ mortalitesi
için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu (Tablo 3).
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Tablo 2. Mortalite için risk faktörü olarak incelenen değişkenler (tek değişkenli analiz)

Eksitus olan hastalar Yaşayan hastalar
(n= 77) (n= 65)

Risk faktörleri Sayı % Sayı % p RR %95  GA

• Yaş ≤ 60 23 29.9 41 63.1 0.000 0.249 0.12-0.50

• Cinsiyet 0.026 0.47 0.24-0.92

Kadın 44 57.1 25 38.5

Erkek 33 42.9 40 61.5

• Glasgow koma skoru ≤ 10 48 62.3 18 27.7 0.000 4.3 2.12-8.81

• Kalp yetmezliği 27 35.1 11 16.9 0.015 2.6 1.2-5.9

• Diabetes mellitus 14 18.2 7 10.8

• Altta yatan iki ya da daha 13 16.9 4 6.2 0.069 3.1 0.96-10.02

fazla hastalık

• YBÜ’ye kabulde infeksiyon 35 45.5 8 12.3 0.000 5.8 2.45-13.9

• Nazogastrik tüp 19 24.7 7 10.8 0.05 2.7 1.1-6.9

• Santral venöz kateter  37 48.1 16 24.6 0.005 2.8 1.4-5.8

• Arteryel kateter 25 32.5 9 13.8 0.011 2.99 1.3-7.0

• Mekanik ventilasyon 34 44.2 8 12.3 0.000 5.6 2.4-13.4

• Trakeotomi 12 15.6 3 4.6 0.053 3.82 1.03-14.2

• Parenteral beslenme 57 74.0 20 30.8 0.000 6.4 3.1-13.4

• Enteral beslenme 4 5.2 3 4.6 0.8 1.13 0.24-5.25

Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların demografik
özellikleri ve yatış tanıları

Sayı %

• Cinsiyet

Kadın 69 48.6

Erkek 73 51.4

• YBÜ’ye yatış tanısı

Nöroloji kliniği (n= 77)

Serebral hemoraji 16 11.3

Serebral infarkt 39 27.5

Serebrovasküler olay 15 10.6

Diğer 7 4.9

Beyin cerrahi kliniği (n= 65)

Subaraknoid kanama 14 9.9

Epidural hematom/subdural 11 7.7

hematom

Serebral hematom 6 4.2

İntrakraniyal kitle 10 7.0

Travma 17 11.9

Diğer 7 4.9



TARTIŞMA

Literatürde nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de mor-
talite oranı %6.6-60 oranları arasında bildirilmiştir[5-

8,11,12]. Nöroloji YBÜ’de yapılan iki çalışmada mor-
talite oranı %20.6 ile %60 olarak, beyin cerrahi
YBÜ’de yapılan iki çalışmada ise %6.85 ve %8.6
olarak rapor edilmiştir. Yayınlanan çalışmalar ince-
lendiğinde genel olarak nöroloji YBÜ’de beyin cer-
rahi YBÜ’ye göre mortalite oranı daha fazladır[5-

8,11,12]. Çalışmamızda da nöroloji hastası olma mor-
taliteyi etkileyen bağımsız risk faktörlerinden biri ola-
rak saptanmış ve nöroloji hastalarında mortalite ris-
kinin beyin cerrahi hastalarından 4 kat daha fazla ol-
duğu belirlenmiştir.

YBÜ’de izlenen hastalarda nozokomiyal infeksi-
yonun mortaliteyi artırdığını bildiren çalışmaların
yanı sıra mortalite üzerine bir etkisinin olmadığını
rapor eden çalışmalar da mevcuttur[8,13,14].

YBÜ’de izlenen nöroloji ve beyin cerrahi hastaların-
da nozokomiyal infeksiyon ile mortalite arasındaki
ilişkinin incelendiği çalışma sayısı sınırlıdır[8,9,15,16].
Nöroloji-beyin cerrahi YBÜ’de Khanna ve arkadaş-
larının yaptıkları çalışmada nozokomiyal infeksiyo-
nu olan hastalarla olmayan hastalardaki mortalite
oranının benzer olduğu bildirilmiştir (sırasıyla %38’e
karşı %40). Beyin cerrahi YBÜ’de Laborde ve arka-
daşlarının yapmış oldukları ve 1017 hastanın dahil
edildiği bir diğer çalışmada nozokomiyal infeksiyon
epidemiyolojisi irdelenmiştir. Söz konusu çalışmada
istatistiksel analiz yapılmamış olmakla birlikte nozo-
komiyal infeksiyonu olan hastalarda mortalite oranı
%16 bulunurken, tüm hastalardaki mortalite oranı-
nın %8.6 olduğu rapor edilmiştir[11]. Nöroloji
YBÜ’de Hilker ve arkadaşları tarafından yapılan ça-
lışmada pnömonisi olan hastalarda mortalite oranı-
nın istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yük-
sek olduğu bildirilmiştir[15]. Bu konuda literatürde
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Tablo 3. Mortalite için bağımsız risk faktörleri (çok değişkenli analiz)

Risk faktörü p OR %95 GA

• Nöroloji hastası olma 0.015 4.05 1.31-12.57

• Kabulde infeksiyon varlığı 0.01 4.38 1.43-13.46

• YBÜ’de edinilmiş infeksiyon 0.038 3.31 1.07-10.25

• Glasgow koma skala skoru ≤ 10 0.01 3.4 1.33-8.48

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, OR: Odds oranı, GA: Güven aralığı.

Tablo 2. Mortalite için risk faktörü olarak incelenen değişkenler (tek değişkenli analiz) (devamı)

Eksitus olan hastalar Yaşayan hastalar
(n= 77) (n= 65)

Risk faktörleri Sayı % Sayı % p RR %95  GA

• H2 reseptör blokeri kullanımı 65 84.4 60 92.3 0.1 0.45 0.15-1.36

• Steroid kullanımı 41 53.2 45 69.2 0.052 0.51 0.25-1.01

• Sedasyon 13 16.9 21 32.3 0.032 0.43 0.19-0.94

• YBÜ’de edinilmiş infeksiyon 37 48.1 7 10.8 0.000 7.7 3.1-18.9

• Antibiyotik kullanımı 23 29.9 35 53.8 0.004 0.36 0.18-0.73

• Serebral yetmezlik 50 64.9 32 49.2 0.06 1.9 0.97-3.75

• Servis 0.000 6.4 3.1-13.3

Nöroloji 57 74.0 20 30.8

Beyin cerrahi 20 26.0 45 69.2

RR: Rölatif risk, GA: Güven aralığı, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.



yayınlanan çalışmalardan bir diğeri yine hastane-
mizde 8 yıl önce o dönem 6 yataklı olan ve sadece
nöroloji hastalarının izlendiği YBÜ’de yapılan çalış-
madır[8]. O dönemde yürütülen çalışma sonucunda
nöroloji YBÜ’de nozokomiyal infeksiyonun mortali-
te riskini 1.69 kat artırdığı bildirilmiştir. Beyin cer-
rahi ve nöroloji hastalarının dahil edildiği çalışma-
mızda da YBÜ’de edinilmiş infeksiyon mortalite için
bağımsız risk faktörü olarak bulundu ve YBÜ’de
edinilmiş infeksiyonu olan hastalarda mortalite riski-
nin yaklaşık 3 kat daha fazla olduğu belirlendi. Ça-
lışmamızda YBÜ’ye kabul sırasında infeksiyonu
olan hastalarda da mortalite riskinin arttığı ve 4.38
kat daha yüksek olduğu saptandı.

Yapılan çalışmalarda hastalık ciddiyetinin
YBÜ’de mortaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden
biri olduğu saptanmıştır[8,17-19]. GKS skoru nöroloji
ve beyin cerrahi hastalarında hastalık ciddiyetini de-
ğerlendirmede kullanılmaktadır[20]. Çalışmanın yü-
rütüldüğü YBÜ’de de hem nöroloji hem de beyin
cerrahi hastaları için hastalık ciddiyetinin belirlenme-
si amacıyla GKS skoru kullanılmakta idi. GKS skoru-
nun düşük olması mortaliteyi etkileyen bağımsız risk
faktörlerinden biri olarak bulundu.

Son yıllarda nöroloji ve beyin cerrahi hastala-
rında spesifik yoğun bakım giderek önemli hale
gelmiştir[21,22]. Nöroloji-beyin cerrahi yoğun ba-
kım hastalarında nozokomiyal infeksiyon epidemi-
yolojisi ve mortaliteye etkisi ile ilgili yayınların sayı-
sı giderek artmakla birlikte bu alandaki bilgiler ha-
len sınırlıdır. Benzer özellikteki hasta gruplarının iz-
lendiği YBÜ verilerinin karşılaştırılması intrensek
risk faktörlerindeki farklılığın sınırlı da olsa homo-
jenize hale gelmesini sağlayacak ve bu hasta gru-
bunda alınacak önlemler açısından yol gösterici
olacaktır.
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