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ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, Ocak 2007-Mayıs 2009 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Yo-
ğun Bakım Ünitesindeki alet ilişkili infeksiyon hızları, etken mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir. 

Hastalar ve Metod: Hastalar, hastaya ve laboratuvara yönelik aktif prospektif sürveyans yöntemiyle izlenmiştir. 

Bulgular: Çalışma döneminde takip edilen 336 hastanın 44’ünde 91 alet ilişkili infeksiyon saptandı. Ventilatörle ilişkili pnömoni hızı
30.2/1000 ventilatör günü, santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızı 17.7/1000 kateter günü ve üriner kateter ilişkili üriner sis-
tem infeksiyonu hızı 2.9/1000 üriner kateter günü olarak saptandı. Alet ilişkili infeksiyon etkeni olarak toplam 89 mikroorganizma izole
edildi. İzole edilen mikroorganizmaların %48.1’i gram-negatif bakteri, %37.4’ü gram-pozitif bakteri, %12.1’i Candida spp. idi. En sık tes-
pit edilen mikroorganizmalar Staphylococcus spp. (%24.2), Pseudomonas spp. (%15.4), Enterococcus spp. (%13.2) ve Candida spp.
(%12.1) olarak belirlendi. İzole edilen enterik bakterilerde siprofloksasin ve seftriakson için direnç oranları sırasıyla %77.8 ve %72.3 ola-
rak saptandı. Pseudomonas aeruginosa izolatlarında imipenem direnci %42 saptandı. Acinetobacter spp. izolatlarında en etkili antibiyo-
tik imipenem (direnç oranı %25) iken, diğer antibiyotiklere (seftriakson, sefepim, amikasin vb.) yüksek oranda direnç (%91.7) saptandı.
Stafilokoklarda metisilin direnci %86.4 olarak bulundu. Enterokoklarda vankomisin direnci disk difüzyon yöntemi ile %50 bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda ventilatörle ilişkili pnömoni ve santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu oranları literatürde bildirilen oran-
lardan daha yüksek bulunmuştur.
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Introduction: In this study, device-associated infection rates, isolated organisms and their antibiotic susceptibilities were investigated
in the General Intensive Care Unit of Baskent University Istanbul Research and Education Center from January 2007 to May 2009.
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GİRİŞ

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) hastane infeksiyon-
larının ve infeksiyona bağlı mortalitenin en yüksek ol-
duğu birimlerdir[1]. YBÜ infeksiyonları diğer birimler-
de meydana gelen infeksiyonlarla karşılaştırıldığında
5-10 kat daha fazla görülmekte olup, tüm hastane in-
feksiyonlarının yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır[2].
Mortaliteyi artırmaları, YBÜ’de yatış süresini uzatma-
ları ve tedavi maliyetini artırmaları bu infeksiyonların
en olumsuz yönleridir[3]. 

Alet ilişkili infeksiyonlar (Aİİ) özellikle de ventila-
törle ilişkili pnömoni (VİP), santral kateter ilişkili kan
dolaşımı infeksiyonları (SKİ-KDİ) ve üriner kateter
ilişkili üriner sistem infeksiyonları (ÜKİ-ÜSİ)
YBÜ’lerde takip edilen hastalar için en büyük tehdi-
di oluşturmaktadır. Hastane kökenli infeksiyonların
sürveyansı “Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC)”a bağlı “National Nosocomial Infecti-
on Surveillance (NNIS)” sistemi tarafından özellikle
Aİİ’lerin tanımlanmasıyla standardize edilmiştir. Aİİ
hızlarının hesaplanmasıyla oluşturulan hedefe yöne-
lik sürveyans hastanenin infeksiyon kontrolündeki
sorunlarının tespit edilmesini ve o merkezin verileri-
nin benzer hastanelerle karşılaştırılmasına olanak
vermektedir[4].

Ülkemizde YBÜ’lerde alet ve yatış gününe göre
infeksiyonların incelendiği az sayıda çalışma bulun-
maktadır. Bu çalışmada Başkent Üniversitesi İstanbul
Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel YBÜ’sünde
yatan hastalarda meydana gelen nozokomiyal Aİİ hız-
ları, alet kullanım oranları, etken mikroorganizmalar

ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlan-
mıştır.

HASTALAR ve METOD

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi 100 yataklı bir hastanedir. Genel YBÜ’sü
biri izolasyon odası olmak üzere yedi yataklı olup, ko-
roner yoğun bakımda takip edilen hastaların dışındaki
tüm dahili bölüm hastaları ve kalp damar cerrahisi bö-
lümüne ait hastaların dışındaki tüm cerrahi bölüm has-
taları burada takip edilmektedir. Hastanemizde çeşitli
nedenlerle yatan tüm hastalar hastane infeksiyonları
yönünden hastaya ve laboratuvara dayalı hedefe yöne-
lik aktif prospektif sürveyans yöntemiyle günlük izlen-
mekte ve hasta formlarına kaydedilmektedir. Ocak
2007-Mayıs 2009 tarihleri arasında Genel YBÜ’de
çeşitli nedenlerle yatan hastalarda meydana gelen has-
tane infeksiyonları çalışmaya alındı. Yoğun bakım in-
feksiyonlarının tanısında CDC tanımları esas alınmış-
tır[5]. Kan kültüründen izole edilen koagülaz-negatif
stafilokok ve diğer sık görülen cilt kontaminantları kan
dolaşımı infeksiyonu kriterlerini taşıyan bir hastadan
alınan iki veya daha fazla kan kültüründe üremeleri ve
aynı antibiyotik duyarlılık özelliklerini göstermeleri du-
rumunda etken olarak kabul edilmiştir[5]. İnfeksiyon
hızları “1000 hasta veya alet günü” şeklinde aşağıda-
ki formüller kullanılarak hesaplanmıştır[1]:
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Patients and Methods: Patients were followed by patient- and laboratory-based active prospective surveillance method. 

Results: During the study period, a total of 91 device-associated infections were detected in 44 of 336 patients. The device-associated
infection rates were as follows: ventilator-associated pneumonia rate was 30.2/1000 ventilator days; central catheter-associated blo-
odstream infection rate was 17.7/1000 catheter days; urinary catheter-associated urinary tract infection rate was 2.9/1000 urinary
catheter days. Totally, 89 microorganisms were isolated; 48.1% of them were determined as gram-negative rods while 37.4% were
gram-positive cocci and 12.1% were Candida spp. The most commonly isolated microorganisms were Staphylococcus spp. (24.2%),
Pseudomonas spp. (15.4%), Enterococcus spp. (13.2%), and Candida spp. (12.1%). 77.8% and 72.3% of the Enterobacteriaceae iso-
lates were resistant to ciprofloxacin and ceftriaxone, respectively. Forty-two percent of Pseudomonas aeruginosa isolates were resistant
to imipenem. Imipenem, with a resistance rate of 25%, was the most effective agent against the isolates of Acinetobacter spp.; howe-
ver, the isolates were highly resistant (91.7%) to other antibiotics including ceftriaxone, cefepime and amikacin. Methicillin resistance
was 86.4% in the Staphylococcus spp. isolates. Fifty percent of Enterococcus isolates were resistant to vancomycin.

Conclusion: In our study, ventilator-associated pneumoniae rate and central-catheter-associated blood stream infection rate were hig-
her than the rates reported in the related literature.

Key Words: Intensive care units, Device, Infection
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Etken olan mikroorganizmalar klasik mikrobiyolo-
jik yöntemlerle (Gram boyası, koloni morfolojisi ve bi-
yokimyasal özellikler) tanımlandı. Mikroorganizmala-
rın tanımlanması için gerektiğinde API (bioMerieux,
Fransa) yöntemi kullanıldı. Kan kültürleri BACTEC
9050 otomasyon sistemi (Becton Dickinson, Mary-
land, USA) kullanılarak değerlendirildi. İzole edilen
bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları, “Clinical and La-
boratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine uy-
gun olarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle tica-
ri antibiyotik diskleri (Becton, Dickinson and Com-
pany, Sparks, USA) kullanılarak değerlendirildi. Disk
difüzyon zon çapları CLSI’da belirtilen standartlara
göre değerlendirildi[6]. Disk difüzyon yöntemiyle van-
komisin direnci saptanan enterokok izolatlarında van-
komisin direnci minimum inhibitör konsantrasyonu
yöntemiyle teyit edilmemiştir.

BULGULAR

Çalışma döneminde genel YBÜ’de tedavi gören
toplam 336 hastanın 44 (%13.1)’ünde 91 Aİİ geliş-
ti. Aİİ saptanan hastaların özellikleri Tablo 1’de su-
nulmuştur. Hastaların %74.4’ü 65 yaşından büyüktü
(ortalama 69.7 yıl) ve %97.7’sinde altta yatan en az
bir hastalık olduğu gözlendi. Her iki cinsiyet benzer
olmakla birlikte kadınların sayısı hafifçe daha yüksek-

ti (%54.5). Aİİ’lerin dağılımı ve oranları Tablo 2’de
sunulmuştur. Çalışma dönemi süresince tespit edilen
alet kullanım oranları ve Aİİ hızlarının yıllara göre da-
ğılımı Tablo 3’te sunulmuştur. Yıllar içinde Aİİ hızla-
rı ve alet kullanım oranlarının olağan bir seyir izledi-
ği görüldü.
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Tablo 1. Alet ilişkili infeksiyon tanısı ile takip edi-
len hastaların özellikleri

Genel YBÜ
Özellik (n= 44)

Yaş, yıl, ortalama ± SD (aralık) 69.70 ± 17.09 (18-90)

Cinsiyet, erkek, n (%) 20 (%45.5)

Komorbidite, n (%)

En az bir komorbidite varlığı 43 (97.7)

Diyabet 20 (45.5)

Nörolojik hastalık 15 (34.1)

Kronik böbrek yetmezliği 24 (54.5)

Kronik kalp yetmezliği 2 (4.5)

Kronik karaciğer hastalığı 1 (2.3)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 7 (15.9)

YBÜ: Yoğun bakım ünitesi.

Tablo 2. Merkezimiz, ulusal ve uluslararası merkezlerin genel (karma) yoğun bakım ünitelerinde alet ilişkili
infeksiyonların dağılımı ve alet kullanım oranlarıa

Gelişmiş Gelişmekte olan TÜRKİYE

Merkezimizb ülkeler[c] ülkeler[c] Diğer[c] RSHMB[c]

Aİİ hızlarıd (/1000 alet gün)

VİP hızı 30.2 5.4-21[14-18] 10.46-20.9[19-23] 17-59.7[8-12] 13.1[13]

SKİ-KDİ hızı 17.7 4-12[14,17,18,24] 7.92-12.1[19-21,23] 8-18.2[2,8,10-12] 5[13]

ÜKİ-ÜSİ hızı 2.9 3.9-14[14,17,18] 1.41-8.9[19,20] 4-13.6[2,8,10-12] 4.7[13]

Alet kullanım oranıe

Ventilatör kullanım oranı 0.65 0.43[14] 0.51[20] 0.62-0.64[10,11] 0.42[13]

Santral kateter kullanım oranı 0.83 0.57[14] 0.75[20] 0.61-0.81[10,11] 0.53[13]

Üriner kateter kullanım oranı 0.46 0.78[14] 0.88[20] 0.94-0.97[10,11] 0.82[13]

a Aİİ, VİP, SKİ-KDİ, ÜKİ-ÜSİ.
b Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi.
c Referanslar.
d Alet ilişkili infeksiyon sayısı/alet gün sayısı x 1000
e Alet günü/hasta günü
Aİİ: Alet ilişkili infeksiyon, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, SKİ-KDİ: Santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, ÜKİ-ÜSİ: Üriner
kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu, RSHMB: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.



Aİİ’lerin ikisinde etken izole edilemedi. İzole edi-
len toplam 89 mikroorganizmanın %49.4’ü gram-
negatif bakteriler, %38.2’si gram-pozitif bakteriler,
%12.4’ü ise Candida türleri idi (Tablo 4). Staphylo-
coccus izolatlarının %72.7 (16/22)’si koagülaz-nega-
tif stafilokok idi ve bu izolatların tamamı kan dolaşımı
infeksiyonu etkenleri idi. Candida izolatlarının biri
Candida albicans olup, Candida glabrata ve Can-
dida krusei saptanmadı. Etken olarak izole edilen
mikroorganizmaların direnç oranları gram-negatif
bakteriler için Tablo 5, gram-pozitif bakteriler için
Tablo 6’da verilmiştir.

TARTIŞMA

Çalışmamızda, Aİİ’ler içinde en sık VİP
(30.2/1000 ventilatör günü) saptandı (Tablo 2). Lite-
ratür verileri değerlendirildiğinde, çalışmamıza benzer
şekilde VİP’in YBÜ’de takip edilen hastalarda en sık
görülen infeksiyon olduğu görülmektedir[7]. Literatür
verileri değerlendirildiğinde, merkezimizdeki VİP hızı-
nın ülkemizde yapılan çalışmalarla benzer olduğu gö-
rülmektedir (Tablo 2)[8-12]. Buna karşın, Refik Say-
dam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) tarafın-
dan en son yayınlanan Türkiye Hastane İnfeksiyonla-
rı Sürveyans Sonuçları 2008 raporunda merkezimiz-
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Tablo 3. Genel YBÜ’de 2007-2009 yılları arasında tespit edilen invaziv alet kullanım oranları ve alet ilişkili
infeksiyon hızlarının yıllara göre dağılımı

Ventilatör Santral kateter SKİ-KDİ Üriner kateter ÜKİ-ÜSİ
Yıl kullanım oranı** VİP hızı* kullanım oranı** hızı* kullanım oranı** hızı*

2007 0.64 29.1 0.96 18.1 0.4 3.2

2008 0.67 31.7 0.73 17.1 0.51 2.7

2009 0.64 29.8 0.8 17.9 0.47 2.8

Toplam 0.65 30.2 0.83 17.7 0.46 2.9

* Alet ilişkili infeksiyon sayısı/alet gün sayısı x 1000
** Alet günü /hasta günü
YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, SKİ-KDİ: Santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, ÜKİ-ÜSİ: Üriner ka-
teter ilişkili üriner sistem infeksiyonu.

Tablo 4. Alet ilişkili infeksiyonlarda etken olarak izole edilen mikroorganizmaların dağılımı, n (%)

Mikroorganizma VİP (n= 40) SKİ-KDİ (n= 46) ÜKİ-ÜSİ (n= 3) Toplam (n= 89)

Gram-pozitif

Staphylococcus spp. 4 (9.5) 18 (39.1) 22 (24.7)

Enterococcus spp. 11 (23.9) 1 12 (13.5)

Gram-negatif

Pseudomonas spp. 12 (28.6) 2 (4.3) 14 (15.7)

Acinetobacter spp. 9 (21.4) 1 (2.2) 10 (11.3)

Nonfermentatif basil 1 (2.4) 1 (2.2) 2 (2.2)

Klebsiella pneumoniae 8 (19) 2 (4.3) 10 (11.3)

Escherichia coli 4 (9.5) 1 (2.2) 1 6 (6.7)

Stenotrophomonas maltophilia 1 (2.4) 1 (1.1)

Enterobacter spp. 1 (2.4) 1 (1.1)

Candida spp. 10 (21.8) 1 11 (12.4)

VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, SKİ-KDİ: Santral kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, ÜKİ-ÜSİ: Üriner kateter ilişkili üriner sistem
infeksiyonu.



le benzer olabilecek üniversite hastanelerinin karma
YBÜ’lerinde VİP hızı 13.1 olarak bildirilmiştir[13]. Bu
raporda bildirilen değerin merkezimiz ve diğer ulusal
çalışmalarda bildirilen değerlerle karşılaştırıldığında
dikkati çekecek şekilde düşük olduğu ve gelişmiş ülke-
ler seviyesinde bulunduğu görülmektedir (Tablo 2)[14-

18]. Merkezimiz ve diğer ulusal üniversite hastanele-
rinden bildirilen sonuçlarla çelişen bu sonucun muh-
temel nedenlerinden biri bildirim yapan merkezlerde
sürveyans verilerinin toplanması veya bildirimindeki
yetersizlik olabilir[8-12]. Merkezimizdeki ventilatör kul-
lanım oranının (0.65) ülkemizdeki diğer merkezlerin
verileriyle benzer oluşu, buna karşın RSHMB verile-
rindeki değerin (0.42) NNIS verilerindeki değerden
dahi düşük oluşu bu görüşümüzü desteklemektedir
(Tablo 2)[10,11,13,14]. Bir diğer önemli nokta, merke-
zimiz ve ülkemizdeki diğer merkezlerden bildirilen
VİP hızlarının diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülke-
lerde bildirilen değerlerden belirgin olarak daha yük-
sek oluşudur[8-12,14-23]. Bu tablo gerek bizim gerekse
de ülkemizdeki diğer merkezlerin infeksiyon kontrolü
önlemlerini artırmaları gerektiğini göstermektedir. 

Merkezimizdeki SKİ-KDİ hızının (17.7/1000 kate-
ter günü) ülkemizde yapılan çalışmalarda bildirilen de-
ğerler arasında üst sınırda, diğer gelişmekte olan ülke-
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Tablo 6. Alet ilişkili infeksiyonlarda etken olarak
izole edilen gram-pozitif bakterilerin antibiyotik-
lere direnç oranları, n (%)

Staphylococcus spp. Enterococcus spp.
Antibiyotik (n= 22) (n= 12)

OX 19 (86.4) -

TMP-SMZ 11 (50) -

DA 14 (63.6) -

RA 9 (40.9) 10 (16.7)

VA 0 (0) 6 (50)1

TEC 0 (0) 6 (50)1

LZD 0 (0) 0 (0)

P - 11 (91.7)

S - 11 (91.7)

CN 16 (72.7) 10 (83.3)
1 Disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir, MİK yöntemi ile teyit

edilmemiştir.
OX: Oksasilin, TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol, DA:
Klindamisin, RA: Rifampisin, VA: Vankomisin, TEC: Teikoplanin,
LZD: Linezolid, P: Penisilin, S: Streptomisin, CN: Gentamisin,
-: Çalışılmadı.

Tablo 5. Alet ilişkili infeksiyonlarda etken olarak izole edilen gram-negatif bakterilerin antibiyotiklere di-
renç oranları, n (%)

Enterik bakteriler Pseudomonas spp. Acinetobacter spp. ve
(n= 18)1 (n= 14) nonfermentatif basil (n= 12)

GSBL pozitifliği2 10 (62.5)

SAM 17 (94.5) - 11 (91.7)

TMP-SMZ 14 (77.8) - -

CRO 13 (72.3) - 11 (91.7)

CAZ 12 (66.7) 3 (21.4) 11 (91.7)

FEP 12 (66.7) 2 (14.3) 11 (91.7)

TZP 13 (72.3) 4 (28.6) 11 (91.7)

IMP 0 (0) 6 (42.9) 3 (25)

AK 4 (22.3) 3 (21.4) 11 (91.7)

CN 5 (27.8) 3 (21.4) 11 (91.7)

CIP 14 (77.8) 2 (14.3) 11 (91.7)
1 Escherichia coli: n= 6, Klebsiella pneumoniae: n= 10, Enterobacter spp.: n= 1, Stenotrophomonas maltophilia: n= 1 
2 E. coli ve Klebsiella spp. izolatları için.
GSBL: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, SAM: Ampisilin-sulbaktam, TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol, CRO: Seftriakson, CAZ:
Seftazidim, FEP: Sefepim, TZP: Piperasilin-tazobaktam, IMP: İmipenem, AK: Amikasin, CN: Gentamisin, CIP: Siprofloksasin, -: Çalışılmadı.



lerde yapılan çalışmalarda bildirilen değerlerden yük-
sek olduğu görülmektedir (Tablo 2)[2,8,10-12,19-21,23].
RSHMB verilerinde ise SKİ-KDİ hızı gelişmiş ülkelerde
bildirilen değerler aralığında alt sınırda kalacak şekilde
düşüktür[13]. Merkezimizdeki santral kateter kullanım
oranımız (0.83) ülkemizdeki diğer merkezler, diğer ge-
lişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin değerlerinden yük-
sektir (Tablo 2)[10,11,20]. Mevcut veriler merkezimizde-
ki SKİ-KDİ hızının yüksek olduğunu, santral kateter
kullanımının azaltılması ve gerekli infeksiyon kontrol
önlemlerinin alınması gerektiğini göstermektedir.

Çalışmamızda sadece üç ÜKİ-ÜSİ (ÜKİ-ÜSİ hızı
2.9/1000 üriner kateter günü) saptandı. Az sayıda
ÜKİ-ÜSİ saptanmasına hastalarımızın yarısından ço-
ğunda kronik böbrek yetmezliği bulunması neden ol-
muş olabilir (Tablo 1). Üriner kateter kullanım oranı-
mızın düşük oluşu bunu desteklemektedir (Tablo
2)[2,8,10-12,14,17-20]. Ulusal ve uluslararası literatürde
değişen aralıklarda, ancak birbirine yakın değerler bil-
dirilmiştir (Tablo 2).

Çalışmamızda Aİİ etkeni olarak izole edilen mikro-
organizmaların %48.1’i gram-negatif bakteri,
%37.4’ü gram-pozitif bakteri, %12.1’i Candida spp.
idi (Tablo 4). Uluslararası ve ulusal çalışmalarda
Aİİ’lerde tespit edilen etkenlerin çalışmamızdaki so-
nuçlarla benzerlik gösterdiği görülmektedir[12,17,23].
Bu çalışmalarda da Aİİ etkenleri arasında %60’lara
varan oranda gram-negatif mikroorganizmaların ön
planda olduğu görülmektedir. Bulgularımıza benzer
şekilde, ulusal ve uluslararası çalışmalarda Aİİ etken-
leri arasında Staphylococcus türlerinin ön planda ol-
duğu, Pseudomonas, Enterococcus, Klebsiella, Aci-
netobacter ve Candida türlerinin diğer sık görülen
mikroorganizmalar olduğu belirtilmektedir[12,17,23].

Çalışmamızda, VİP etkenleri arasında en sık sap-
tanan mikroorganizmalar gram-negatifler oldu ve
bunlar arasında en sık saptananlar Klebsiella pne-
umoniae, Pseudomonas ve Acinetobacter türleri
idi. Ulusal ve uluslararası çalışmalarda, çalışmamıza
benzer şekilde Pseudomonas aeruginosa ve Acine-
tobacter türlerine ilave olarak, Staphylococcus aure-
us da VİP etkenleri arasında en sık saptanan mikro-
organizmalar arasında belirtilmiştir[4,10-12,16-18]. 

Merkezimizde SKİ-KDİ etkenleri içinde gram-po-
zitif bakterilerin ön planda olduğu (%63) ve en sık
saptanan mikroorganizmanın Staphylococcus türleri
(%39.1) olduğu görüldü. Bulgularımıza benzer şekil-

de, ulusal ve uluslararası çalışmalarda SKİ-KDİ etken-
leri arasında Staphylococcus türleri en sık saptanan
mikroorganizma olmuştur[4,10-12,16].

Uluslararası çalışmalarda ÜKİ-ÜSİ etkenlerinin
çoğunluğunu gram-negatif mikroorganizmalar oluş-
turmakla birlikte Candida spp. de sık görülen etken-
ler arasında saptanmıştır[4,18]. Ülkemizde yapılan ça-
lışmalarda ise ÜKİ-ÜSİ etkenleri arasında en sık sap-
tanan etkenin Candida türleri (%30-44.9) olduğu
dikkati çekmektedir[10-12]. Uluslararası literatürden
farklı olarak Candida türlerinin ülkemizde yüksek
oranda saptanmasının sebebi üriner kateterli hasta-
larda sıkça karşılaşılan asemptomatik kandidüri olgu-
larının infeksiyon olarak kabul edilmesi olabilir. Ülke-
mizdeki YBÜ’lerde önemli bir sorun olduğu kabul edi-
len uygunsuz ve yaygın antibiyotik kullanımı asemp-
tomatik kandidüriye neden olabilir.

Çalışmamızda Aİİ’lerde etken olarak izole edilen
gram-negatif ve gram-pozitif bakterilerde antibiyotik
direnç oranlarının oldukça yüksek olduğu gözlenmiş-
tir (Tablo 5,6). Enterik bakterilerde genişlemiş spekt-
rumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitifliği %62.5, siprof-
loksasin direnci %77.8, seftriakson direnci %72.3
olarak saptandı. P. aeruginosa izolatlarında direnç
oranı en yüksek antibiyotik dikkat çekici bir şekilde
imipenem (%42) iken, en etkili antibiyotikler sefepim
ve siprofloksasin (direnç oranı %14.3) oldu. Acineto-
bacter spp. izolatlarında en etkili antibiyotik imipe-
nem (direnç oranı %25) iken, diğer antibiyotiklere
%91.7’ye varan yüksek oranda direnç saptandı. İzo-
le edilen stafilokoklarda metisilin direnci %86.4 ola-
rak bulundu. Bu oranlar, özellikle de gram-negatif
bakteriler için NNIS verilerine göre oldukça yüksek
düzeydedir[14]. NNIS verilerinde; üçüncü kuşak sefa-
losporin direnci Escherichia coli izolatlarında %5.8,
K. pneumoniae’da %20.6; P. aeruginosa izolatların-
da imipenem direnci %21.1, kinolon direnci %29.5,
üçüncü kuşak sefalosporin direnci %31.9; metisilin
direnci S. aureus izolatlarında %59.5, koagülaz-ne-
gatif stafilokoklarda %89.1 olarak belirtilmiştir. Geliş-
mekte olan ülkelerde ise saptanan direnç oranları bi-
zim bulgularımızla uyumludur. Bu ülkelerde yapılan
çalışmalarda, üçüncü kuşak sefalosporin direnci K.
pneumoniae’da %68.2, E. coli’de %53.9; E. coli’de
kinolon direnci %42.6-71.4; P. aeruginosa’da kino-
lon direnci %17-52.4, imipenem direnci %10-42,
seftazidim direnci %15-64.9; metisilin direnci S. au-
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reus’ta %80.9-87.5, koagülaz-negatif stafilokoklarda
%75.2; Acinetobacter baumannii izolatlarında sef-
tazidim direnci %66, imipenem direnci %12, siprof-
loksasin direnci %68 olarak tespit edilmiştir[19,20,25].
Ülkemizde yapılan çalışmalarda, enterik bakterilerde
seftriakson direnci %48.2; P. aeruginosa izolatların-
da siprofloksasin direnci %48-51.1, seftazidim diren-
ci %43-50.7, imipenem direnci %38.7-56; S. aure-
us’ta metisilin direnci %89 olarak tespit edilmiş-
tir[10,12].

Merkezimizin genel YBÜ’sündeki infeksiyon
oranlarımızın yüksek oluşunun başlıca nedenlerinin el
hijyeni kurallarına yeterince uyulmaması, takip edilen
hastaların tamamına yakınında (%97.7) kronik böb-
rek yetmezliği vb. altta yatan ağır hastalıklarının olu-
şu, alet kullanım oranlarımızın yüksek oluşu, devlet
hastanelerine atamalar nedeniyle hemşire sayısının
ve tecrübesinin yetersizliği ve infekte hastaların izole
edilmesine uygun yeterli alanın bulunmamasının oldu-
ğunu düşünüyoruz. Hastanemizde antibiyotik uygula-
maları tamamen infeksiyon hastalıkları uzmanının
kontrolündedir. Buna karşın izole edilen etkenlerde
antibiyotik direnç oranlarımızın yüksek oluşunun en
önemli nedenleri arasında infeksiyon oranlarımızın
fazla oluşuna bağlı olarak yoğun antibiyotik kullanımı
ve dirençli mikroorganizmalarla infekte olan hastala-
rın yeterli alan bulunmaması nedeniyle izole edileme-
mesidir. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak per-
sonelin el hijyenine uyumunun artırılması için periyo-
dik aralıklarla eğitimlerin tekrarlanmasını, el hijyenine
uyum oranının kayıt altına alınmasını ve bunun ger-
çekleştirilmediği durumlarda başhekimlikçe geri bildi-
rim yapılmasını planlıyoruz. Genel YBÜ hekimleri ile
görüşerek alet kullanım oranlarının literatür verilerin-
den yüksek olduğunu, bunun nedenlerini ve nasıl
azaltılabileceğini tartışmayı planlıyoruz. Santral kate-
ter takılmasında uyulacak kurallar talimat haline geti-
rilip buna uyulması zorunlu hale getirilecektir. Bunun-
la birlikte, tüm gayretlere rağmen personel ve altyapı
sorunları giderilmeden infeksiyon kontrolünün geliş-
miş ülkeler düzeyine getirilmesinin güç olduğunu dü-
şünüyoruz.

TEŞEKKÜR

Çalışmaya katkılarından ötürü infeksiyon kontrol
komitesi hemşiresi Sema Yıldız’a teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR
1. Tabak F. Yoğun bakım infeksiyonları: Tanımlar ve epidemi-

yoloji. Köksal İ, Çakar N, Arman D (editörler). Yoğun Bakım
İnfeksiyonları. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2005:45-51.

2. Büke Ç, Sipahi OR, Taşbakan M, Yamazhan T, Arda B, Özi-
nel MA ve ark. İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde geli-
şen infeksiyonların değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi
(Turkish Journal of Infection) 2005;19: 67-73.

3. Arman D. Yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları: Etiyoloji, epi-
demiyoloji ve risk faktörleri. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci
2006;2:1-5.

4. Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, Moreno CA, Mehta Y,
Higuera F, et al; International Nosocomial Infection Control
Consortium. Device-associated nosocomial infections in 55
intensive care units of 8 developing countries. Ann Intern
Med 2006;145:582-91.

5. Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horon TC, Hughes JM. In:
Olmsted RN (ed). APIC Infection Control and Applied Epide-
miology: Principles and Practice. CDC Definitions for Noso-
comial Infections. St Louis: Mosby, 1996:1-20.

6. Antibiyotik Duyarlılık Testleri İçin Uygulama Standartları;
On yedinci Bilgi Eki. M100-S17 Cilt 27 Sayı 1 M100-S16
Cilt 26 Sayı 3 yerine.

7. Richards MJ, Edwards JR, Culver DH, Gaynes RP. Nosocomi-
al infections in medical intensive care units in the United
States. National Nosocomial Infections Surveillance System.
Crit Care Med 1999;27:887-92.

8. Üstün C, Hoşoğlu S, Geyik MF, Aluçlu MU. Nöroloji yoğun
bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonları. Fırat Tıp
Dergisi 2008;13:179-82.

9. Turgut H, Sacar S, Okke D, Kavas ST, Asan A, Kutlu SS. Evalu-
ation of device associated infection rates in intensive care units
of Pamukkale University Hospital. Infection 2008;36:262-5.

10. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arikan OA, Ozgültekin A,
Yalcin AN, Koksal I, et al; Turkish Branch of INICC. Device-
associated hospital-acquired infection rates in Turkish in-
tensive care units. Findings of the International Nosocomi-
al Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect
2007;65:251-7. 

11. Inan D, Saba R, Yalcin AN, Yilmaz M, Ongut G, Ramaza-
noglu A, et al. Device-associated nosocomial infection rates
in Turkish medical-surgical intensive care units. Infect Cont-
rol Hosp Epidemiol 2006;27:343-8.

12. Meriç M, Willke A, Baykara Z. Kocaeli Üniversitesi Hastane-
si Anesteziyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde alet kullanımı ile
ilişkili infeksiyonlar: Dört yıllık sürveyans verileri. Klimik Der-
gisi 2007;20:83-7.

13. Türkiye hastane infeksiyonları sürveyans sonuçları 2008.
www.rshm.gov.tr/UHESKB/Dökümanlar/2008 ön rapor

14. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System
Report, data summary from January 1992 through June
2004, issued October 2004. Am J Infect Control 2004;32:
470-85.

22

Device-Associated Nosocomial Infections in the General Intensive Care
Unit of Baskent University Istanbul Research and Education CenterŞerefhanoğlu K, Ergin Timurkaynak F, Arslan H.

FLORA 2010;15(1):16-23



Şerefhanoğlu K, Ergin Timurkaynak F, Arslan H.
Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Alet İlişkili İnfeksiyonlar

23FLORA 2010;15(1):16-23

15. Edwards JR, Peterson KD, Andrus ML, Dudeck MA, Pollock
DA, Horan TC; National Healthcare Safety Network Faciliti-
es. National Healthcare Safety Network (NHSN) Report,
data summary for 2006 through 2007, issued November
2008. Am J Infect Control 2008;36:609-26. Erratum in: Am
J Infect Control 2009;37:425.

16. Suetens C, Morales I, Savey A, Palomar M, Hiesmayr M, Le-
pape A, et al. European surveillance of ICU-acquired infecti-
ons (HELICS-ICU): methods and main results. J Hosp Infect
2007;65(Suppl 2):S171-S3.

17. Finkelstein R, Rabino G, Kassis I, Mahamid E. Device-asso-
ciated, device-day infection rates in an Israeli adult general
intensive care unit. J Hosp Infect 2000;44: 200-5.

18. Alvarez-Lerma F, Palomar M, Olaechea P, Otal JJ, Insausti J,
Cerdá E; Grupo de Estudio de Vigilacia de Infección Nosoco-
mial en UCI. National Study of Control of Nosocomial Infec-
tion in Intensive Care Units. Evolutive report of the years
2003-2005. Med Intensiva 2007;31:6-17.

19. Mehta A, Rosenthal VD, Mehta Y, Chakravarthy M, Todi SK,
Sen N, et al. Device-associated nosocomial infection rates in
intensive care units of seven Indian cities. Findings of the In-
ternational Nosocomial Infection Control Consortium
(INICC). J Hosp Infect 2007;67:168-74.

20. Rosenthal VD, Maki DG, Mehta A, Alvarez-Moreno C, Leb-
lebicioglu H, Higuera F, et al; International Nosocomial In-
fection Control Consortium Members. International Noso-
comial Infection Control Consortium report, data summary
for 2002-2007, issued January 2008. Am J Infect Control
2008;36:627-37.

21. Salomao R, Rosenthal VD, Grimberg G, Nouer S, Blecher S,
Buchner-Ferreira S, et al. Device-associated infection rates
in intensive care units of Brazilian hospitals: findings of the
International Nosocomial Infection Control Consortium.
Rev Panam Salud Publica 2008;24:195-202.

22. da Silva JM Jr, Rezende E, Guimarães T, dos Campos EV,
Magno LA, Consorti L, et al. Epidemiological and microbi-
ological analysis of ventilator-associated pneumonia pati-
ents in a public teaching hospital. Braz J Infect Dis 2007;
11:482-8.

23. Dima S, Kritsotakis EI, Roumbelaki M, Metalidis S, Karabi-
nis A, Maguina N, et al. Device-associated nosocomial in-
fection rates in intensive care units in Greece. Infect Control
Hosp Epidemiol 2007;28:602-5.

24. Tacconelli E, Smith G, Hieke K, Lafuma A, Bastide P. Epide-
miology, medical outcomes and costs of catheter-related
bloodstream infections in intensive care units of four Euro-
pean countries: Literature-and registry-based estimates. J
Hosp Infect 2009;72:97-103.

25. Jean SS, Hsueh PR, Lee WS, Chang HT, Chou MY, Chen IS,
et al. Nationwide surveillance of antimicrobial resistance
among non-fermentative Gram-negative bacteria in Inten-
sive Care Units in Taiwan: SMART programme data 2005.
Int J Antimicrob Agents 2009;33:266-71.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Kıvanç ŞEREFHANOĞLU

Başkent Üniversitesi, 
İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Kısıklı Caddesi Altunizade Mahallesi 
Oymacı Sokak No: 7
Üsküdar, İstanbul-Türkiye

E-posta: kivanc1972@gmail.com


