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Tıptaki gelişmeler paralelinde insan ömrünün uzaması, gün geçtikçe yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde izlemi gereken hasta sayısını artırmakta; bu da her geçen gün hastanelerde artan yoğun bakım yatak sayısı ile sonuçlanmaktadır. Toplumda ya da hastanenin diğer kısımlarında gelişen infeksiyonlar sonucunda yoğun
bakım gereksinimi ortaya çıkabileceği gibi
hastanın yoğun bakımda bulunmasının sonucu
olarak da infeksiyon gelişebilmektedir.
YBÜ’ler nozokomiyal infeksiyonların diğer
hastane kısımlarına göre 5-10 kat daha fazla
görülmesi ile özelleşen bölümlerdir. Genel olarak hospitalize hastaların ancak %5-10’u
YBÜ’de tedavi görmesine rağmen nozokomiyal
infeksiyonların %25’i bu ünitelerde gelişmektedir[1,2]. Buradaki hastalar kısmen altta yatan
hastalıkları ve bunlara bağlı organ yetmezlikleri nedeniyle ama çoğunlukla maruz kaldıkları çeşitli diagnostik ya da terapötik invaziv
prosedürlere bağlı olarak, hastane bölümleri
içinde infeksiyon için en yüksek risk grubunu
oluşturmaktadır[1-4]. Genel olarak yoğun bakımda gelişen infeksiyon sıklığı %40 civarın-

dadır[5]. Onyedi ülkeden 1417 yoğun bakımda
gerçekleştirilen nokta prevalans çalışmasında
ise hastaların %20’sinde yoğun bakımda gelişmiş infeksiyon saptanmıştır[6]. Pamukkale’de
gerçekleştirilen çalışmada iki yıllık izlemde
113/434 hastada 225 infeksiyon saptanmış
(%26); insidans 56.8/1000 hasta günü; infeksiyon hızı ise %51.8 olarak belirlenmiştir[7]. Ülke çapında 56 YBÜ’de, 2001 yılında gerçekleştirilen bir günlük nokta prevalans çalışmasında ise hastaların %48.7’sinde en az bir YBÜ
kaynaklı infeksiyon saptanmıştır[8]. Pnömoni
ve alt solunum yolu infeksiyonları (%28), laboratuvar bulgusu ile tanısı doğrulanan kan akımı infeksiyonları (%23.3) ve üriner infeksiyonlar (%15.7) bu çalışmada en sık saptanan infeksiyonlardır. Ancak infeksiyon sıklığı, hastane ve yoğun bakımın özelliklerine, kabul ettikleri hastaların özelliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Cerrahi ve dahili YBÜ’ler arasında pnömoni sıklığı açısından önemli bir fark
saptanmazken, üriner ve yara infeksiyonları
cerrahi YBÜ’de daha sık görülmektedir[3].
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YBÜ’de izlenen hastada infeksiyon riskini
artıran en önemli faktörler hastanın YBÜ’de
kalma süresi, endotrakeal tüp, üriner kateter,
mekanik ventilasyon/solunum yetmezliği, stres
ülser profilaksisi, nazogastrik besleme, sedatif
medikasyon ve travmadır[6-9]. Mevcut risk faktörü sayısı arttıkça, gelişen infeksiyon sayısı da
artmaktadır[7].
Sık karşılaşılan etkenler ve direnç özellikleri bölgeler, hastaneler, hatta aynı hastane içindeki farklı YBÜ’lerde farklılık göstermektedir.
İnfeksiyonun geliştiği vücut bölgesine göre
farklılık saptanmakla birlikte Esen ve arkadaşlarının çalışmasında en sık saptanan etkenler Pseudomonas aeruginosa (%20.8), Staphylococcus aureus (%18.2), Acinetobacter spp.
(%18.2) ve Klebsiella spp. (%16.1) olmuştur[8].
Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda
saptanan etkenler için ortak özellik hastanenin
diğer kısımları ile karşılaştırıldıklarında genel
olarak daha yüksek direnç oranlarının söz konusu olmasıdır[8,10,11]. Bu durumun hem sebebi
hem de sonucu YBÜ’deki yoğun ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımıdır. Usluer ve arkadaşları, hastanelerde antibiyotik kullanımını değerlendirdikleri nokta prevalans çalışmasında en fazla antibiyotik kullanımının söz konusu olduğu hastane kısımlarının dahili
(%55.2) ve cerrahi (%81.6) YBÜ’ler olduğunu
belirlemişlerdir[12]. Ülkemiz farklı yoğun bakımlarında izlenen hastaların %72.9’unda antibiyotik kullanımı söz konusudur[8]. Bu hastaların yaklaşık yarısı iki, %15’i üç, %3’ü dört
adet antimikrobiyal ile tedavi almaktadır. En
sık kullanılan antimikrobiklerin aminoglikozidler, karbapenemler, glikopeptidler ve antifungaller olduğu göz önüne alındığında; bugün
nispeten seyrek hastada rastladığımız tedavi
şansının olmadığı dirençli bakteri infeksiyonlarının yakın gelecekte çok daha sık karşılaşacağımız ve çözümsüz kalacağımız bir durum
olacağı tahmin edilebilir.
YBÜ infeksiyonlarının önemi, epidemiyolojisi ile yakın ilişkili olmakla beraber sonuçları
önemini bir kat daha artırmaktadır. Önemini
vurgulayacak en önemli nokta mortalite oranlarıdır. YBÜ’de infeksiyon gelişen hastalarda
kaba mortalite %10-80 arasında değişmektedir[5]. Nozokomiyal bakteremi ve pnömoni gelişimi YBÜ’de ölüm riskini iki-üç kat artır-
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maktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen çok merkezli nokta prevalans çalışmasında, infekte
hastaların prognozunu belirlemek amacıyla,
çalışma gününden dört hafta sonra yapılan değerlendirmede hastaların %29.7’sinin öldüğü,
tüm infekte hastaların %9.3’ünün YBÜ’de gelişen infeksiyon nedeniyle yaşamını kaybettiği
belirlenmiştir[8]. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmada yaş > 60,
APACHE II > 15, entübasyon ve santral venöz
kateterizasyon mortalite için bağımsız risk
faktörü olarak belirlenmiştir[9]. Direnç problemi arttıkça ölüm sıklığının daha da artacağını
tahmin etmek de yine hiç güç olmayacaktır.
İnfeksiyon gelişiminin hastanın YBÜ’de kalış süresini artırması da kaçınılmaz bir sonuçtur. Yapılan bir çalışmada infeksiyon gelişen
hastaların ortalama yatış süresi 13 gün iken,
infeksiyon gelişmeyen hastalarda bu süre iki
gün olarak belirlenmiştir[7]. Amerika Birleşik
Devletleri’nde bir hastanenin YBÜ’de, kateter
ilişkili baktereminin YBÜ’de kalış süresini 2.41
gün, hastanede kalış süresini ise 7.54 gün artırdığı gösterilmiştir. Aynı çalışmada kateter ilişkili baktereminin atfedilebilir maliyeti 11.971
dolar olarak belirlenmiştir[13]. Maliyet artışı,
giderek artan kapasiteleri YBÜ’de gelişen infeksiyonların toplam maliyet üzerinden ne
denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
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