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ÖZET 
 
 

Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (SBİE) hastalarda artmış 

morbidite, mortalite ve maliyete neden olur ve hastanede yatan hastalarda 

sık görülen komplikasyondur. Bu çalışma ile hastanemizde Yenidoğan 

Yoğun Bakım Ünitesi (YDYBÜ) ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde (ÇYBÜ) 

1.Ocak.2010-31.Aralık.2013 tarihleri arasında saptanan SBİE’ların insidansı, 

tipleri, etken dağılımı, risk faktörleri, mortalite oranları ve bunların karşılıklı 

ilişkilerinin genel bir durum tespiti çerçevesinde retrospektif olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada 4 yıl süresinde YDYBÜ’sine yatan 1108 hastanın 221’inde 

saptanan 315 SBİE ve ÇYBÜ’sine yatan 1884 hastanın 89’unda saptanan 

139 SBİE analiz edildi. YDYBÜ’sine yatan hastalar doğum ağırlıklarına göre 

4 grupta incelendi, tüm yatan hastaların ve SBİE tanısı alan hastaların 

demografik özellikleri değerlendirildi. Dört yıl genelinde SBİE hızı ve SBİE 

dansiteleri sırasıyla YDYBÜ’sinde %28 ve 15.8/1000 hasta günü, 

ÇYBÜ’sinde %7.4 ve 9.2/1000 hasta günü olarak bulundu. En sık saptanan 

SBİE tipleri YDYBÜ’sinde ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) %24.4, klinik sepsis 

%19 ve menenjit %12.7, ÇYBÜ’sinde VİP %28.3, kateter ilişkili üriner sistem 

enfeksiyonu (KİÜSE) %15.8 ve kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu (KİKAE) 

%12.2 olarak bulundu. Kültür üremesi olan SBİE’larda en sık izole edilen 

mikroorganizmalar YDYBÜ’sinde MRSE (metisilin resistan Staphylococcus 

epidermidis) %20.9, Stenotrophomonas spp %12.2 ve MRSA (metisilin 

resistan Staphylococcus aureus) %11.3 ve ÇYBÜ’sinde Candida albicans 

%16.6, non-albicans candida ve Acinetobacter spp %14.4 ve ESBL 

(extended spectrum beta lactamas) (+) Klebsiella spp %10 olarak bulundu. 

Genel mortalite ve SBİE’larda görülen mortalite oranları sırasıyla 

YDYBÜ’sinde %18.5 ve %19.9, ÇYBÜ’sinde %15.1 ve %33.7 olarak 

bulundu. SBİE’lar ve mortalite arasındaki ilişkinin değerlendirildiği 

multivariate analizlerde YDYBÜ’sinde düşük apgar, entübasyon, angiografi 
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ve periton diyalizi öyküsü varlığı ve ÇYBÜ’sinde entübasyon ve kanıtlanmış 

bakteriyemi öyküsü varlığının anlamlı olduğu bulundu. 

 

Anahtar kelimeler: Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon, yenidoğan yoğun bakım, 

çocuk yoğun bakım, sürveyans, mortalite. 
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                                                         SUMMARY 
 

 

Neonatal İntensive Care Unit and Pediatric Intensive Care Unit Health 
Care-Associated Infections; 4-years evaluation 

 
Healt care associated infections (HCAI) leads to increased morbidity, 

mortality and cost for patients and frequent complication in hospitalized 

patients. The purpose of this study is to evaluate the incidence of detected 

HCAIs’s types, dedected microorgamism distribution, risk factors and 

mortality rates and of their mutual relations retrospectively in Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU) and Pediatric Intensive Care Unit (PICU) of our 

hospital between 1.January.2010-31.December.2013. 

During the 4-year period, 315 HCAIs diagnosed in 221 patients of 

1108 admitted in NICU and 139 HCAIs diagnosed in 89 patients of 1884 

admitted in PICU were analyzed. Patients admitted to NlCU were examined 

in 4 groups according to birth weight, all hospitalized patients and patients 

diagnosed with HCAI were evaluated by demographic characteristics. Four 

years in general HCAI rate and density was found respectively, 28% and 

15.8/1000 patient days in  NICU and  PICU 7.4% and 9.2/1000 patient days 

in PICU. The most frequently detected HCAI types was found ventilator-

associated pneumonia (VAP) 24.4%, clinic sepsis 19% and meningitis 12.7% 

in NICU and VAP 28.3%, catheter-associated urinary tract infections (CAUTI) 

15.8% and catheter-associated bloodstream infection (CABSI) 12.2% in 

PICU. Most frequently isolated microorganisms in HCAIs with culture 

positivity was found MRSE 20.9%, Stenotrophomonas spp 12.2% and MRSA 

11.3% in NICU and Candida albicans 16.6%, non-albicans candida and 

Acinetobacter spp 14.4% and ESBL(+) Klebsiella spp 10% in PICU. Overall 

mortality and mortality rates seen in HCAI was found respectively 18.5% and 

19.9% in NICU and 33.7% and 15.1% in PICU. The relationship between 

HCAI and mortality evaluated by multivariate analysis; presence of low 

apgar, intubation, angiography and peritoneal dialysis found statistically 
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significant in NICU and intubation and history of proven bacteremia found 

statistically significant in PICU. 

 

Key words: Healt care associated infections, neonatal intensive care unit, 

pediatric intensive care unit, survaillance, mortality. 
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GİRİŞ 

 

 

Hastane enfeksiyonları (HE) veya nozokomiyal enfeksiyonlar 

hastaneye başvurduğunda aktif veya inkübasyon dönemindeki bir 

enfeksiyonu olmayan hastada, patojen mikroorganizma veya toksinlerle 

oluşan lokal ve/veya sistemik hastalık olarak tanımlanır (1). HE son 

zamanlarda sağlık bakımı alan hastalarda gelişen enfeksiyonlar olması 

nedeni ile sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar (health care associated 

infection) (SBİE) olarak da tanımlanmıştır (2). SBİE’lar tüm dünya çapında 

modern sağlık hizmetlerinin uygulandığı birimlerde hizmet kalitesinin olumsuz 

yönde etkilenmesine sebep olur. İlerleyen teknolojik gelişmeler vasıtasıyla 

hastalıkların tanı ve hastaların tedavilerinde ilerleme kaydedilmesiyle hasta 

ömürlerinin uzatılması sağlanmıştır, ancak hastanede yatan hastalarda SBİE 

sebebi ile önemli oranda önlenebilir hasta ölümleri ve ciddi mali kayıplar 

yaşanmaya başlanmıştır. SBİE tanısı alan hastalarda klinik ve yoğun bakım 

ünitelerinde yatış süresinde artış olması, ek hematolojik, biyokimyasal, 

mikrobiyolojik ve radyolojik tetkiklerin yapılması, ek daha geniş spektrumlu 

antibiyotik ve destek tedavilerin uygulanması, ek cerrahi işlemlere gerek 

görülmesi mali yükün artmasına sebep olur.  

Enfeksiyon hastaneye yatıştan 48 saat veya daha sonrasında 

saptanmışsa hastane kaynaklı olarak kabul edilir (3,4). Ancak hastaneye 

yatıştan 72 saat sonra gelişen enfeksiyonları SBİE olarak kabul eden yayınlar 

da vardır (5,6). Çok uzun inkübasyon süreli hastalıklar hariç, taburcu 

olduktan sonraki iki hafta içinde gelişen enfeksiyonların da hastane kaynaklı 

olduğu düşünülür. Hastanede yatış sırasında aktivasyon gösteren latent bir 

enfeksiyonun reaktivasyonu (herpes zoster, herpes simpleks, sifiliz, 

tüberküloz) hastane enfeksiyonu olarak kabul edilmez. Transplasental 

enfeksiyonlar (herpes simpleks, toksoplazma, kızamıkçık, sitomegalovirus, 

sifiliz), doğumu takip eden ilk 48 saat içinde bulgu veren enfeksiyonlar ve 

doğum kanalından geçiş sırasında edinilen enfeksiyonlar hastane kaynaklı 

kabul edilmez (7).  
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Cerrahi yara enfeksiyonlarının yaklaşık %25’i hasta taburcu olduktan 

sonra ortaya çıkar. Bu tip enfeksiyonlarda hasta hastanede yatarken kolonize 

yada enfekte olmakta, hastanede kalış süresinden daha uzun olan 

inkübasyon döneminin ardından enfeksiyon ortaya çıkmaktadır. Vücut 

boşluklarına konulan materyallere bağlı gelişen enfeksiyonlar cihaz ilişkili 

enfeksiyonlar olarak adlandırılmaktadır (şant enfeksiyonu, protez enfeksiyonu 

gibi). Cihaz ilişkili enfeksiyon da, cihaz takıldıktan veya taburcu olduktan 

sonra 1 yıla kadar gelişen enfeksiyonlar, SBİE olarak kabul edilir (3).  

Bazı durumlarda farklı yerlerden alınan kültürlerde üreme olması 

veya enfeksiyon dışı nedenlerle enflamasyon gelişmesi hastane 

enfeksiyonları ile karışabilir. Kolonizasyon; mikroorganizmaların cilt, mukoza, 

açık yara, salgı veya sekresyonlarda bulunması, ancak enfeksiyona ait klinik 

bulguya neden olmaması durumudur. Enflamasyon ise; dokunun travma 

veya enfeksiyöz olmayan ajanlarla oluşan uyarıya yanıtıdır ve her iki durum 

da SBİE olarak kabul edilmez. 

Enfeksiyon kontrolü, SBİE oranlarında azaltma veya önlemeye 

yönelik, epidemiyolojik ve bilimsel ilkeler ve istatistiksel analizin geçerli 

olduğu bir disiplindir. Hastane epidemiyolojisinin oluşturulmasında enfeksiyon 

kontrol birimi önemli bir bileşendir. Etkili enfeksiyon kontrol programları SBİE 

oranlarının azalmasına ve mali etkinlik (cost-effectiveness) sağlanmasına 

yardımcı olur (5). Enfeksiyon kontrol çalışmalarında özellikle dört önemli alan 

vardır, bunlar; el hijyeni gibi standart önlemler, izolasyon önlemleri, çevre 

temizliği ve sürveyans çalışmalarıdır. Enfeksiyon kontrol çalışmalarının birinci 

amacı SBİE’ları önlemeye çalışmaktır. SBİE’lara yönelik araştırmalar 

genellikle sürveyans çalışmaları ile yürütülür ve enfeksiyonlar genellikle 

türüne göre rapor edilir. 

Sürveyans, belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan 

verilerin bir araya getirilerek yorumlanması ve sonuçların ilgililere 

bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir (8). Yataklı tedavi kurumlarında 

hastane enfeksiyonlarının sıklığı, cinsi ve buna etki eden faktörler sürveyans 

çalışmaları ile sağlanır. Sürveyans çalışmaları, hastane enfeksiyon kontrol 

programlarının temelini oluşturur. Sürveyans çalışmaları kapsamında 
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toplanan verilerle hastane enfeksiyonu hızlarının ve zaman içinde meydana 

gelen değişikliklerin saptanması, enfeksiyon hızlarındaki anlamlı artışların 

fark edilmesi, kontrol önlemlerinin alınması ve bu önlemlerin etkinliğinin 

araştırılması mümkün olur. Sürveyans çalışmalarının temel öğelerinden biri 

SBİE’larının sınıflandırılmasıdır. Yapılan çalışmaların güvenilirliği ve 

bulguların eski çalışmalar ve diğer hastaneler ile karşılaştırması için ortak 

tanımlamalar kullanılır.  Katılan hastanelerde ortak bir dil kullanılması amacı 

ile ilk kez 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve 

Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

tarafından hastane enfeksiyonları ve ilişkili konularda tanımlar belirlenmiştir. 

Bu tanımlar, günümüzde farklı ülkelerde birçok hastane enfeksiyonu kontrol 

programına uyarlanmıştır. Hastane enfeksiyonları sürveyansında en yaygın 

olarak kullanılan tanımlar CDC’nin hastane enfeksiyonu tanımlarıdır. National 

Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) katılımı isteğe bağlı, hastane 

tabanlı, CDC bünyesinde faaliyet gösteren ulusal bir veri sistemidir. Sistemin 

adı 2005 yılında National Healthcare Safety Network (NHSN) olarak 

değiştirilmiştir. Sisteme dahil olan hastaneler standart tanımlar ve formüller 

temelinde kendi sürveyans verilerini rapor etmektedirler. Ülkemizde de 

SBİE’ları önleme çerçevesinde Sağlık Bakanlığı, Ağustos 2005 tarih ve 

25903 sayılı Resmi gazetede yayınlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları 

Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’ni çıkarmış ve yasal olarak her yataklı tedavi 

kurumunda enfeksiyon kontrol komitesinin kurulmasını zorunlu hale 

getirmiştir (9).  

CDC’nin SBİE  tanı kriterleri son olarak 2015 yılında güncellenmiştir. 

CDC tanımlarına göre SBİE’ları cerrahi alan enfeksiyonu, primer kan 

dolaşımı enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, kemik ve eklem 

enfeksiyonu, kardiyovasküler sistem enfeksiyonu, santral sinir sistemi 

enfeksiyonu, göz, kulak, burun, boğaz ve ağız enfeksiyonları, gastrointestinal 

sistem enfeksiyonu, alt solunum yolları enfeksiyonu (pnömoni hariç), 

pnömoni, genital sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu ve 

sistemik enfeksiyon olmak üzere 13 major grupta ele alınmıştır. Her bir major 
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grup, spesifik alt gruplara ayrılmıştır. CDC tanımlarına göre hastane 

enfeksiyonu tipleri ve tanımlamaları ekte sunulmuştur (EK-1). 

Bir sürveyans çalışması sırasında sıklıkla hastanın ad-soyad, yaş, 

cinsiyet, yattığı servis, yatış tarihi gibi demografik bilgileri, enfeksiyon türü, 

tanı tarihi ve enfeksiyon tanısı aldığı tarih gibi hastalığa yönelik bilgiler, etken 

mikroorganizmanın cinsi ve antibiyotik duyarlılığı gibi laboratuvar bilgileri 

toplanması gereken en temel verilerdir. Sürveyans çalışmaları eş zamanlı, 

prospektif veya retrospektif olarak yapılabilir. Eş zamanlı sürveyansta veriler 

sorumlular tarafından incelenen olayla eş zamanlı olarak ya da hemen 

ardından toplanır. Retrospektif sürveyansta veriler hastanın taburculuğunu 

takiben toplanır. Bu iki yöntemin duyarlılığı birbirine yakındır. Ancak 

retrospektif sürveyans hasta kayıtlarının kalitesi ile yakından ilişkilidir ve 

kaliteli kayıt ile güvenilirlik artar. 

SBİE kontrolü amacıyla genellikle dahili ve cerrahi birim hizmetleri, 

hemşirelik hizmetleri, mikrobiyoloji bölümü ve hastane yönetimi birimlerinin 

temsilcilerinden oluşan bir komite oluşturulur ve bu komite hastanelerin çeşitli 

birimleri ile iletişim halinde olur. Enfeksiyon kontrol programlarının başarılı 

olabilmesi için idari destek, kaynak ve komite çalışanları arasında örgütsel bir 

bağlılık olmalıdır (6). 

SBİE gelişmesinde mikroorganizmalar çeşitli kaynak ve bulaş yolları 

ile enfeksiyon gelişimine neden olabilirler. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım 

ünitelerinde SBİE etkeni olan bakteriler sıklıkla deri ve bağırsak sisteminden 

köken alırlar. Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) ve Staphylococcus aureus 

(S.aureus) deri, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae 

(K.pneumoniae), Enterococcus spp ve Enterobacteriaceae spp türleri 

bağırsak sistemi kökenli mikroorganizmalardır. Pseudomonas spp ve 

Acinetobacter spp gibi bakteriler, intravenöz sıvı ve ilaçlarda, sıvı sabunlarda, 

antiseptik ve dezenfektanların içinde varlığını sürdürebilen ağır 

enfeksiyonlara yol açan mikroorganizmalardır.  

Hastanın cildi, sindirim sistemi ve solunum yolları mukozasında 

bulunan normal flora mikroorganizmaları enfeksiyon için endojen kaynakları 

oluştururlar. Endojen mikroorganizmalar; sağlık bakımı ilişkili (vasküler 
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kateter, üriner kateter, endotrakeal tüp kullanımı gibi) veya doku hasarı 

sonrası normal cilt florasının yer değiştirmesi, uygunsuz antibiyotik kullanımı 

sonrası aşırı çoğalma (Clostridium difficile) veya immunsuprese hastalarda 

kolonizasyon sonrası enfeksiyona neden olabilirler.  

Hastanedeki bir kaynaktan kazanılan mikroorganizma ile eksojen 

enfeksiyon geçirilir. Enfeksiyonun gelişmesinde rol alan mikroorganizma için 

bir enfekte hasta, kolonize hasta veya sağlık çalışanı rezervuar görevi 

görebilir. Enfeksiyon taşınması; direkt temas (eller, tükürük, vücut sıvıları), 

hava yolu (damlacık), hasta bakımı sırasında kontamine olmuş sağlık 

personeli (eller, burun, boğaz, kıyafet), kontamine olmuş tıbbi cihazlar ve 

ziyaretçiler vasıtası ile olabilir.  

Hasta bakımının yapıldığı çevrenin florası, endemik veya epidemik 

çevresel kaynaklı hastane enfeksiyonu nedeni olabilir. Yiyecekler, nemli 

bölgeler, dezenfektanlar veya yeterli sterilizasyon sağlanmamış tıbbi 

cihazlarda (Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Mycobacterium spp) 

mikroorganizmalar bulunabilir.   

SBİE sıklığı dünya genelinde ülke, bölge, hasta gruplarının özellikleri, 

hastanede uygulan işlemler, hastane yatak sayısı, antibiyotik kullanım 

politikaları gibi parametrelere bağlı olarak değişiklik gösterir (10). 

Hastanelerde total yatak sayısının %10’dan daha azı yoğun bakımlarda 

olmasına rağmen, SBİE’ların %20’den fazlası yoğun bakım ünitelerinde 

görülür (11). Yoğun bakımlarda görülen non-kardiak ölümlerin %40’ından 

enfeksiyon ve sepsisler sorumludur (12). Yoğun bakımlarda en sık görülen 

enfeksiyonlar kateter ilişkili kan akım enfeksiyonları (KİKAE), ventilatör ilişkili 

pnömoniler (VİP) ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarıdır (KİÜSE).  

Modern tıp ve yoğun bakım tekniklerinde artış olmasına rağmen, 

yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) sepsis insidansı artmaya devam etmektedir. 

2009 yılında yayınlanan The Extended Prevalence of Infection in Intensive 

Care (EPIC II) çalışmasına göre, 75 ülkede 1265 erişkin YBÜ’sinde yapılan 

nokta prevelans çalışmasında, hastaların %60’ının yatış sırasında enfeksiyon 

geçirdiği ve enfeksiyonun mortalite için güçlü bir bağımsız belirleyicisi olduğu 

gösterilmiştir (12). Özellikle dirençli patojen enfeksiyonu, YBÜ’lerinde 
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hastaların yatış süresinde uzamaya sebep olur. Pek çok neden SBİE yüksek 

insidans ve kötü sonuçların meydana gelmesine sebep olur. 

SBİE hem gelişmiş ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkelerde sık 

görülmektedir. World Health Organization (WHO), 4 bölgede (Avrupa, Doğu 

Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik) bulunan 55 hastanede yapılan bir 

çalışmada, hastanede yatan hastaların %8.7’sinde SBİE geliştiğini 

bildirmişlerdir (13). Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 2011 senesinde, 

10 farklı eyalette, farklı büyüklükte 183 genel veya çocuk hastanelerinde 

hizmet almış, rastgele seçilen herhangi bir yaştaki 11.282 hasta üzerinde 

SBİE’lara yönelik bir nokta prevelans çalışması yapıldığı, 452 hastada 

(çalışmaya dahil edilen hastaların %4’ü) 504 SBİE tespit edildiği bildirilmiştir. 

Pnömoni ve cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE), her biri %22 oranla, en sık 

rastlanan SBİE olarak saptandığı, bunları gastrointestinal sistem 

enfeksiyonları (GİSE), üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) ve primer kan akım 

enfeksiyonlarının (KAE) takip ettiğini, Clostridium difficile ve S.aureus’un en 

sık izole edilen ajanlar olduğunu bildirmişlerdir. Kateter ilişkili enfeksiyonlar 

(VİP, KİÜSE ve KİKAE gibi) tüm enfeksiyonların %26’sını oluşturduğu 

bulunmuştur. ABD’de 2011 yılında yaklaşık 648.000 yatan hastada 721.800 

SBİE yaşandığı bildirilmiştir (14). 

SBİE’ları erişkin ve çocuk hastalarda yaşla ters orantı gösterir, bir 

yaş altındaki çocuklarda SBİE sıklığı %7-9 iken ilk on yaştaki çocuklarda 

%1,5-4 arasında değişir (15). SBİE çeşitleri içerisinde; erişkin yaş grubunda 

en sık görülen ÜSE’ları ve çocuklarda en sık görülen KAE’larıdır (16).  

Altta yatan hastalık (diyabet, renal yetmezlik, malignite, 

immunsupresyon, kronik akciğer hastalıkları, konjenital veya edinsel immün 

yetmezlik sendromları, konjenital kalp hastalıkları, metabolik hastalıklar, 

karaciğer yetmezliği, üriner patolojiler gibi diğer ko-morbid durumlar), mevcut 

hastalığın ciddiyeti, hastanede yatış süresinin uzun olması, sağlık personeli 

ile sık temas, sağlık personeli el hijyen alışkanlıkları, hastanın doğal 

bağışıklık bariyerini ortadan kaldıran ve patojen girişine olanak sağlayan 

uzun süreli kateter kullanımı, uzun süreli antimikrobiyal tedavi kullanımı, 

prematürite, düşük doğum ağırlığı, hastadaki yanık veya derin travma, 
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ameliyathane şartları ve hastanede yapılan tadilat işleri, YBÜ’lerinde çoklu 

ilaca dirençli patojenler ile kolonizasyon enfeksiyon gelişimine neden olan 

başlıca risk faktörleri olarak gösterilmiştir (17-19). 

Çocuklarda immün sistem erişkinlere göre daha immatürdür. 

Erişkinler aşılama veya geçirilmiş enfeksiyonlar sayesinde hastane 

ortamında bazı patojenlerden etkilenmezken, aynı patojenler çocuklarda 

enfeksiyon nedeni olabilirler. Bu nedenle çocuklarda SBİE etkeni olarak viral 

enfeksiyonlar erişkinlere göre daha fazla görülür. Respiratuvar sinsitiyal virus 

(RSV), rotavirus gibi enfeksiyonlar çocuklarda sık görülen SBİE 

nedenlerindendir ve yaş küçüldükçe görülme sıklığı artar (20,21).  

İmmün sistemi baskılanmış çocuklar SBİE için daha risklidir. 

Yenidoğanda immün sistemde yetersizlik olduğundan enfeksiyonlara yanıt 

verme yeteneği düşüktür. Yenidoğanda maternal antikorlar gebeliğin 24-26. 

haftasında geçtiği için preterm bebekler term bebeklere göre daha risklidir 

(22). Sağlıklı yenidoğanlar cilt ve mukozal yüzeylerindeki mikrobiyal florayı 

ağırlıklı olarak anneden alırken, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde 

(YDYBÜ) yatan yenidoğanların florası ünitenin endemik florasından 

kaynaklanır ve antibiyotiklere maruziyet sonucu flora sıklıkla değişir (23,24). 

Ayrıca yenidoğanlarda artmış invaziv girişimler, total parenteral nütrisyon 

(TPN) uygulamaları ve hastanede kalış süresinin uzun olması SBİE için diğer 

risk faktörleridir (25). İmmün süpresif tedavi alan hastalarda da SBİE riski 

artmıştır (26,27), konjenital veya kromozom anomalisi olan çocukların 

sendromlarına bağlı olarak immünolojik bozuklukları olabilir (Di George, 

Wiscott Aldrich, Down Sendromu gibi). Koruyucu bariyerlerde eksiklik olan 

çocukların (yarık damak, meningomyelosel gibi)  genellikle hastaneye yatış 

sayıları ve hastanede yatış süreleri fazladır, bunların her biri SBİE için artmış 

risk oluşturmaktadır (28).  

SBİE oluşumuna neden olan etken, SBİE tipine göre değişiklik 

gösterir. Hastane kaynaklı ÜSE’da en sık E.coli, KAE’larında en sık S.aureus 

ve KNS’lar etken olarak saptanır (29). Enfeksiyon tipi ve enfeksiyon etkeni 

hastanın yaşına ve enfeksiyon bölgesine göre değişiklik gösterir (20). 

SBİE’larından sorumlu mikroorganizmalar her ülkede ve hastanede farklı 
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olabilmektedir. 1996 yılında Avrupa ülkelerinde (Fransa, Yunanistan, İtalya, 

İsveç, Hollanda, Slovenya, İsviçre ve Birleşik Krallık) 20 farklı ÇYBÜ, YDYBÜ, 

çocuk hematoloji ve onkoloji ünitesi ve genel çocuk kliniklerinde yapılan 

çalışmada; SBİE’lardan sorumlu ajanların %68’inin (%37 gram negatif 

basiller, %31 gram pozitif koklar) bakteriler olduğu, alt solunum yollarında en 

sık (%44) Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa), bakteriyemide en sık 

KNS (%50), CAE’larında en sık (%35) S.aureus, ÜSE’larında (%27) Candida 

spp ve P.aeruginosa izole edildiği bildirilmiştir (30). 2007-2010 yılları 

arasında Brezilya’da çocuk hastalarda saptanan hastane kaynaklı KAE’larına 

yönelik yapılan çalışmada izole edilen patojenlerin %49 gram negatif 

organizmalar, %42.6 gram pozitif organizmalar ve %8.4 mantarlar olduğu, en 

sık saptanan etkenlerin KNS (%21.3) ve Klebsiella spp (%15.7) olduğu 

bildirilmiştir (31). İspanya’da 2000 yılında ÇYBÜ’lerinde yapılan çalışmada 

SBİE’larda en sık izole edilen patojenlerin bakteriyemide KNS, pnömonilerde 

P.aeruginosa ve ÜSE’larında E.coli olduğu bildirilmiştir (32). Suudi 

Arabistan’da CAE’larının araştırıldığı bir çalışmada en sık patojenlerin E.coli, 

P.aeruginosa ve S.aureus olarak saptandığı, tespit edilen risk faktörlerinin ise 

uzun ameliyat (>2 saat) ve dren yerleştirilmesi olduğu belirtilmiştir (33).  

YBÜ’lerinde saptanan bakteriyel patojenlerin direnç oranında hızlı bir 

artış mevcuttur. YBÜ’lerinde sıklığında artış gösteren çoklu ilaca dirençli 

mikroorganizmaların başında metisilin dirençli S.aureus (MRSA), vankomisin 

dirençli enterokok (VRE), karbapenem dirençli P.aeruginosa, karbapenem 

dirençli Acinetobacter baumannii (A.baumannii) ve genişlemiş spektrumlu 

beta-laktamaz (ESBL) üreten Enterobacteriaceae spp gelir. Karbapenem 

dirençli Enterobacteriaceae (CREs) prevalansında da artış olmaya 

başlamıştır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin Ulusal Sağlık 

Güvenlik Ağı Sistemi (NHSN) tarafından, 1999 yılı ve 2006-2007 yılları 

arasında erişkin ve çocuk YBÜ’lerinde yapılan çalışmalar karşılaştırıldığında 

ABD’de YBÜ’lerinde çoklu ilaca dirençli patojen yaygınlığının arttığı 

gösterilmiştir. VRE saptanma sıklığında %24.7’den %33.3’e, MRSA 

saptanma sıklığında %53.5’ten %56.2’ye, imipenem dirençli P.aeruginosa 

saptanma sıklığında %16.4’ten %25.3’e, kinolon dirençli P.aeruginosa 

8 
 



  

saptanma sıklığında %23’den %30.7’ye, karbapenem dirençli A.baumanni 

saptanma sıklığında %11’den %30’a, 3. kuşak sefalosporinlere direnç 

gösteren (ESBL) K.pneumoniae saptanma sıklığında %10.4’den %25’e ve 

E.coli saptanma sıklığında %3.9’dan %9’a, karbapenem dirençli 

K.pneumoniae saptanma sıklığında %0’dan %8’e ve E.coli saptanma 

sıklığında %0’dan %3’e artış gösterdiği bildirilmiştir  (34,35). 

Antibiyotik kullanımı ve ilaç dirençli patojenler arasında ciddi ilişki 

vardır. Vaka-kontrol çalışmalarında, uzun süreli antibiyotik kullanımı 

sonucunda, piperasilin-dirençli P.aeruginosa’nın florokinolonlara direnç 

geliştirmesi örneğinde olduğu gibi, kullanılan antibiyotik veya aynı sınıftaki 

diğer antibiyotiklere direnç geliştiği saptanmıştır (36,37). Gereksiz antibiyotik 

kullanımının engellenmesi ve antibiyotik kullanımı için stratejiler oluşturulması 

ile dirençli patojenlerin azalması sağlanabilir (38). Akılcı antibiyotik kullanımı 

dirençli bakteri suşlarının ortaya çıkmasını ve enfeksiyon kontrol önlemleri, el 

hijyeni, izolasyon önlemleri, klorheksidin banyo ve kateter kullanımının 

azaltılması dirençli patojenlerin yayılmasını önler. YBÜ’lerinde el hijyeninin 

sağlanması, ilaç dirençli organizmalar ile enfekte hastalara temas ve 

izolasyon önlemlerinin uygulanması, yatış süresinin en az süreye 

indirgenmesi, yeterli çevre temizliği ve dezenfeksiyonu ilaca dirençli 

organizmaların yayılmasının önlenmesinde önemlidir (39,40). MRSA, VRE, 

karbapenem dirençli A.baumannii, Enterobacteriaceae'nin karbapenemaz 

(CREs) veya ESBL üreten suşları ve karbapenem dirençli P.aeruginosa gibi 

çoklu ilaç direnci gösteren mikroorganizmalar tüm YBÜ’lerinde artan sıklıkta 

izole edilmektedir (34,35). Bu dirençli patojenlerin neden olduğu 

enfeksiyonların etkin tedavisi zordur ve artmış morbidite, mortalite ve maliyet 

ile ilişkilidir (41,42).  

Yoğun bakım hastalarında uzun süreli kullanılan kateterler hayati 

organlara ve dokulara mikroorganizmaların girişi için yol sağlar. Kateterlerin 

kullanımı ve bakımı, kolonize veya enfekte hastalarla temas halinde olan 

hastane personelinin, katetere temasını gerektirir. Kateterlerin  uygun bakım 

ile ilgili ekipman, patojenler için rezervuar görevi görebilir. Bu nedenlerle 

kateter kullanımı ve bakımı sırasında, hastalar arasında patojenlerin 
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hastadan hastaya horizontal geçişi meydana gelir. YBÜ’lerinde görülen en 

yaygın ve klinik olarak daha ciddi olan enfeksiyonlar; özellikle KİKAE, VİP ve 

KİÜSE gibi destekleyici cihazlar ile ilişkili olan enfeksiyonlardır. NNIS 

verilerine göre SBİE’larından; KAE’larının %91’i santral venöz kateteri (SVK) 

olan çocuklarda, pnömonilerin %95’i mekanik ventilatöre bağlı çocuklarda ve 

ÜSE’larının %77’si üriner sistem kateteri (ÜSK) olan çocuklarda gelişmiştir 

(15). 

International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) 

tarafından Güney Amerika, Hindistan, Fas ve Türkiye’deki 46 hastanenin 55 

erişkin YBÜ’sinde 2002-2005 yılları arasında yürütülen çok merkezli 

prospektif bir sürveyans çalışmasında kateter ilişkili SBİE dansitesinin 

22.5/1000 yatak günü olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada SBİE dansitelerini 

VİP için 24.1/1000 ventilatör günü, KİKAE için 12.5/1000 kateter günü ve 

KİÜSE için 8.9/1000 kateter günü olarak bulmuşlardır (43). INICC, bir sonraki 

çalışmasında Latin Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'dan, 2002-2007 yılları 

arasında 98 farklı erişkin ve çocuk YBÜ’nden elde edilen sonuçları 

bildirilmiştir. SBİE dansiteleri VİP için 19.5/1000 ventilatör günü, KİKAE için 

9.2/1000 kateter günü ve KİÜSE için 6.5/1000 kateter günü olarak 

bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre cihaz kullanımı, ABD ve diğer ülkelerde 

yaklaşık olarak aynı olmasına rağmen, alet ilişkili hastane enfeksiyon 

oranlarının gelişmekte olan ülkelerin YBÜ’lerinde ABD’de bulunan VİP için 

1.1-3.6/1000 ventilatör günü, KİKAE için 2.4-5.3/1000 kateter günü ve KİÜSE 

için 3.4-5.2/1000 kateter günü SBİE dansitelerine göre belirgin şekilde 

yüksek bulunduğu bildirilmiştir (44). 

Arteriyel ve santral venöz kateterleri, hemodinamik monitörizasyon 

ve intravenöz tedavi amacıyla sık sık kullanılır. KİKAE’ları en sık görülen 

hastane kaynaklı enfeksiyondur, YBÜ’lerinde yaygındır ve önemli morbidite 

ve mortalite ile ilişkilidir (45). NHSN 2010 verilerine göre KİKAE dansitesi 

erişkin ve çocuk hastalar genelinde 10.9/1000 kateter günü olarak 

bildirilmiştir (45). INICC tarafından Latin Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa 

ülkelerinde yürütülen çalışmalarda; 2003-2008 yılları arasında yapılan 

çalışmada KİKAE dansitesinin çocuklarda 7.1-8.5/1000 kateter günü ve 
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yenidoğanlarda 12.4-15.6/1000 kateter günü, 2004-2009 yılları arasında 

yapılan çalışmada KİKAE dansitesinin çocuklarda 9.9-11.5/1000 kateter günü 

ve yenidoğanlarda 11.2-13.2/1000 kateter günü olarak bulunduğu bildirilmiştir 

(47,50).  Dünya genelinde KİKAE etkenleri en sık gram pozitif bakterilerden 

koagülaz negatif stafilokoklar, ardından gram negatif bakterilerden 

Enterobactericea spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp ve 

Stenotrophomonas spp ve son olarak giderek artan oranda Candida spp’dir 

(48).  

VİP, mekanik ventilasyon gerektiren hastalarda entübasyon sonrası 

48 saat veya daha sonrasında görülür. Nozokomiyal pnömoni en sık görülen 

ikinci hastane kaynaklı enfeksiyondur ve sıklıkla mekanik ventilatör ve 

endotrakeal entübasyon uygulamasına eşlik eder (49). INICC tarafından 

Latin Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinde yürütülen çalışmalarda; 

2003-2008 yılları arasında yapılan çalışmada VİP dansitesinin çocuklarda 

4.9-6/1000 ventilatör günü ve yenidoğanlarda 7.9-11.3/1000 ventilatör günü, 

2004-2009 yılları arasında yapılan çalışmada VİP dansitesinin çocuklarda 

5.9-7.1/1000 ventilatör günü ve yenidoğanlarda 7.9-10.2/1000 ventilatör günü 

olarak bulunduğu bildirilmiştir (47,50). Yapılan çeşitli çalışmalarda çocuklarda 

VİP oranının gelişmiş ülkelerde %3-10 ve gelişmekte olan ülkelerde %14.4-

45.4 arasında olduğu bulunmuştur (51-56). VİP’de en sık görülen etkenler 

gram negatif çomaklardır. Yatışın ilk üç gününden daha önce ve antibiyotik 

tedavisi almamış kişilerde gelişen pnömonilerde etkenler genellikle 

Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae), Moraxella catarrhalis 

(M.catarrhalis) ve Haemophilus influenzae (H.influenzea)’dır. Yatışın 72. 

saatinden sonra gelişen geç pnömonilerde etkenler genellikle K.pneumoniae, 

Enterobacter spp, Serratia spp, E.coli, S.aureus ve P.aeruginosa’dır. 

Hastaların %60’ında etyolojide polimikrobik ajanlar rol oynar ve bunlar içinde 

anaerob mikroorganizmalar önemli bir yer tutar (30).  

KİÜSE, erişkin hastalarda hastane kaynaklı enfeksiyonların %40’ını 

oluşturarak en sık görülen SBİE tipidir, çocuk hastalarda üçüncü en sık 

görülen hastane enfeksiyonu grubudur (57). Pek çok KİÜSE mortalite, 

morbidite veya maliyet artışına neden olmaz, ancak kümülatif olarak etkisi 
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büyüktür. Çocukluk çağı hastane enfeksiyonlarının yaklaşık olarak 

%13’ünden sorumludur (58). NNIS 2004 verilerine göre KİÜSE ortalama hızı 

4/1000 kateter günü olarak bildirilmiştir (59). INICC tarafından Latin Amerika, 

Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinde yürütülen çalışmalarda; 2003-2008 yılları 

arasında yapılan çalışmada KİÜSE dansitesinin çocuklarda 3.6-5.4/1000 

kateter günü ve 2004-2009 yılları arasında yapılan çalışmada KİÜSE 

dansitesinin çocuklarda 4.1-5.5/1000 kateter günü olarak bulunduğu 

bildirilmiştir (47,50). Kısa süreli kateterizasyon sırasında gelişen 

enfeksiyonlar sıklıkla tek bir patojenle ortaya çıkmakta, uzun süreli 

kateterizasyon sırasında ise etiyoloji genellikle polimikrobiyal olmaktadır. En 

sık izole edilen mikroorganizmalar; E.coli, K.pneumoniae, Enterobacter spp, 

Proteus mirabilis (P.mirabilis) ve Candida spp’dır. ÇYBÜ’nde yatan 

hastalarda yapılan bir çalışmada, tüm ÜSE’larının % 82’sinden gram negatif 

bakteriler ve mantarların sorumlu olduğu gösterilmiştir (60).  

Neonatal sepsis, preterm ve çok düşük ağırlıklı bebeklerde morbidite 

ve mortalitenin başlıca nedenidir (61). Preterm 37 gestasyon haftasından 

daha önce doğan bebeklere verilen isimdir, 32 gestasyon haftasının altında 

doğmuş bebekler ileri derecede prematür, 32-35 gestasyon haftasında doğan 

bebekler orta derece prematür ve 36-37 gestasyon haftasında doğmuş 

bebekler sınırda prematür olarak kabul edilir. Normal doğum ağırlığı 

miadında doğumlarda 2500-4200 gr arası olarak kabul edilir.  Düşük doğum 

ağırlığı (LBW, low birth weight) 2500 gr altında, çok düşük doğum ağırlığı 

(VLBW, very low birth weight) 1500 gr altında ve çok çok düşük doğum 

ağırlığı (ELBW, extremely low birth weight) 1000 gr’dan daha düşük ağırlıkta 

doğan bebeklere verilen isimdir. Gestasyon haftası ve doğum ağırlığı 

azaldıkça neonatal sepsis görülme ihtimali artar (62). 

Hayatın ilk 72 saatinde görülen sepsis erken başlangıçlı sepsis (EOL, 

early onset sespis), ilk 72 saatten sonra görülen sepsis ile geç başlangıçlı 

sepsis (LOS, late onset sepsis) olarak adlandırılır. Erken sepsis sıklıkla 

intrauterin veya doğum sırasında maternal vertikal geçiş, geç sepsis ise 

maternal vertikal geçiş veya hastane ortamında mikroorganizmaların 

horizontal geçişi nedeniyle oluşur. Annede korioamnionit olan bebeklerde 
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neonatal sepsis görülme ihtimali yaklaşık 4 kat daha fazladır. VLBW 

bebeklerde EOS görülme sıklığı %2 ve LOS görülme sıklığı %20-25 

civarındadır (61). Prematür bebeklerde; EOS başlıca etkenleri grup B 

streptokok (GBS) ve gram negatif bakteriler  (özellikle E.coli), LOS başlıca 

etkeni KNS’lardır. Miad yenidoğanlarda, GBS ve E.coli hem EOS hem de 

LOS’de en sık saptanan etkenlerdir. 

Prematür bebekler term bebeklere göre immun savunma 

mekanizmalarının daha güçsüz olması, epitel ve mukozal bariyerlerinin daha 

zayıf olması ve yoğun bakımda kaldıkları süre içinde yoğun invaziv 

prosedürlere maruz kalmaları nedeniyle enfeksiyon geçirmeye daha yatkın 

olurlar (63). National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHHD)’in 1313 VLBW prematür bebek üzerinde yaptığı bir çalışmada, 

santral venöz kateter, parenteral nutrisyon, umblikal kateterizasyon ve 

mekanik ventilasyon LOS gelişimi için risk faktörü olduğu saptanmıştır  (64). 

Neonatal sepsis başlıca risk faktörleri; maternal intrapartum ateş, 37 

haftadan düşük doğum haftası, korioamnionit, 5. dakika Apgar skorunun <6 

olması (65), fetal distres, maternal GBS kolonizasyonu ve erken membran 

rüptürü (>18 saat) olarak sayılabilir (66). Prematür bebeklerde neonatal 

sepsis semptomları, non-spesifik bulgulardan septik şoka kadar uzanan 

geniş bir yelpazeye sahiptir. Hafif takipneden solunum yetmezliğine kadar 

uzanan respiratuvar distres, mekanik ventilatör ayarlarında artış ihtiyacı, 

laterji, hipotoni, apne, beslenme intoleransı, vücut ısısı instabilitesi, 

hipotansiyon, dolaşım bozukluğu ve taşikardi neonatal sepsis sırasında 

rastlanan semptomlardır (67). Septik şok sırasında soğuk ekstremite, 

akrosiyanoz, taşikardi, bradikardi, letarji irritabilite, hipotansiyon ve oligüri 

görülebilir. Sepsis belirti ve bulgularının nonspesifik olması nedeniyle 

bebeğin genel durum ve aktivitesinde değişiklik olması veya beslenme 

paterninin değişmesi halinde bakteriyel enfeksiyon olası bir göstergesi olarak 

kabul edilerek yaklaşılmalıdır. Şüpheli sepsis açısından değerlendirilen 

yenidoğanların, risk faktörleri, klinik bulguları ve laboratuvar verilerinin 

beraber değerlendirilmesi gerekir. Tam kan sayımı, akut faz reaktanları 

testleri yapılmalıdır ve antibiyotik tedavisi başlanmadan önce kan kültürü, 
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BOS kültürü, altı günden daha büyük olan bebeklerden idrar kültürü ve 

enfeksiyon odağı olabilecek lezyonlardan (apse gibi) kültür alınması gerekir. 

Kültür sonuçları beklenirken ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır (68). 

Neonatal sepsis ile benzer semptomlara neden olabilecek metabolik hastalık, 

konjenital kalp hastalığı ve neonatal respiratuvar distres gibi hastalıklardan 

ayırıcı tanı yapılmalıdır. Yenidoğan sepsis tedavisi uygun antibiyotik kullanımı 

ve yeterli destek tedavinin sağlanmasını içerir. Destek tedavinin başlıca 

amacı yeterli oksijenizasyonun ve periferal perfüzyonun sağlanmasıdır. 

Antibiyotik tedavisi ampirik veya organizma spesifik olarak uygulanır. Yaygın 

antibiyotik direnci görülmesi nedeniyle her yoğun bakım kliniğinin kendi 

florasına göre ampirik antibiyotik tedavisini seçmesi gerekir. Prematürlerde 

antibiyotik dirençli gram negatif bakteri enfeksiyonu insidansında artış vardır 

(69).  

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde viral enfeksiyon sıklığı 

bakteriyel enfeksiyonlara göre oldukça düşüktür, viral enfeksiyon nedeniyle 

önemli mortalite ve morbidite görülme sıklığı tahminen %1 kadardır  (70). 

Viral enfeksiyon saptanmasının laboratuvar güçlükleri ve yenidoğanlara rutin 

viral tetkiklerin yapılmaması nedeniyle viral enfeksiyon insidansı düşüktür. 

Sağlık hizmeti ile ilişkili viral salgınların yaklaşık üçte ikisi YDYBÜ’lerinde 

görülür. Viral etkenlerden Rotavirus %23, RSV %18, Enterovirus %16,  

Hepatit A virus %11 ve Adenovirus %9 sıklıkla görülür (71). SBİE’da viral 

kaynaklı göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ve sıklıkla adenovirusun 

etken olarak saptandığı gastrointestinal sistem enfeksiyonları görülür. 

Yenidoğan viral hastane enfeksiyonları, enfekte sağlık personeli veya tıbbi 

malzemeden damlacık veya direkt temas yolu ile bulaşır. Kan ile kontamine 

olmuş tıbbi cihaz ile CMV, HBV, HCV ve HIV, anne sütü ile CMV, HIV, HSV 

ve HTLV tip 1 ve 2 bulaşı görülebilir. Yenidoğanlarda viral enfeksiyonlar; 

sıklıkla enterovirusların neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve 

gastrointestinal hastalıklar ya da genellikle ölümcül seyreden sepsis benzeri 

tablo ile karşımıza çıkarlar. Solunum yolları hastalıklarına neden olan başlıca 

virüs respiratuvar sinsitiyal virustur, daha sonra parainfluenza virus, 

influenza, adenovirus ve coronavirus saptanır. Sıklıkla üst solunum yolları 
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tutulumu saptanır ve öksürük, rinore, hapşırık gibi bulgular verir. Nadiren 

mekanik ventilatörde izlenen hastalarda pnömoni sebebi olarak viral etken 

saptanır ve daha ciddi seyreder. Prematürlerde ağır viral enfeksiyon riski 

daha fazladır. Altta yatan solunum sistemi veya sistemik hastalığı olan 

yenidoğanlarda viral enfeksiyonlar ile ölüm insidansı daha fazladır. 

Yenidoğanlar gastroenteritlerinden başlıca sorumlu patojen rotavirustur, 

nadiren enterovirus ve adenovirus da saptanır. Enfekte hastalar 

asemptomatik olabilirler veya sulu-sık defekasyon, mukuslu defekasyon, 

kanlı diyare gibi semptomlar gösterebilirler. Prematüreler ve immün 

yetmezlikli yenidoğanlarda, intestinal dilatasyon, ileus, sıvı ve elektrolit 

anormallikleri , asit, nekrotizan enterokolit, barsak perforasyonu ve ölüm gibi 

komplikasyonların görülme ihtimali daha fazladır. 

Pnömoni, neonatal enfeksiyonlarının önemli bir nedenidir ve özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. WHO’ın 

verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerde her sene yenidoğanlarda özellikle 

pnömoni olmak üzere solunum sistemi hastalıkları nedeniyle 800.000 ölüm 

görülmektedir (72). Gelişmiş ülkelerde, miad yenidoğanlarda pnömoni 

görülme sıklığı %1’den daha azdır, ancak eşlik eden hastalığı olan normal 

doğum ağırlıklı veya düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda pnömoni insidansı 

%10 civarlarındadır (73). Neonatal pnömoni erken veya geç başlangıçlı 

olarak seyredebilir, her iki durumda da ana etken bakterilerdir. Erken 

başlangıçlı pnömoni hayatın ilk üç gününde görülür. İntrauterin veya doğum 

sırasında enfekte amniyotik sıvının aspire edilmesi ve maternal 

organizmaların transplasental geçişi pnömoni gelişmesinde ana rolleri oynar. 

Geç başlangıçlı pnömoni hayatın ilk üç gününden sonra, hastanede yatış 

sırasında veya taburculuk sonrası görülebilir. Enfeksiyon nedeni sıklıkla  

enfekte materyal ile temas veya kolonizasyondur. Mikroorganizmalar kan 

akım yolu veya direkt tahrip olmuş trakeal ve bronşial mukoza vasıtasıyla 

akciğer parankimine ulaşır.   

Gelişmekte olan ülkelerde erken yenidoğan sepsisi ve pnömoni 

etkenleri olarak E.coli, GBS, Klebsiella spp, S.aureus ve S.pneumonia  ana 

rol oynar (74). Daha az sıklıkla transplasental geçiş gösteren Listeria 
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monocytogenes (L.monocytogenes) ve Mycobacterium tuberculosis 

(M.tuberculosis) enfeksiyon etkeni olarak saptanır. M.tuberculosis 

enfeksiyonu yenidoğanda sıklıkla karaciğer enfeksiyonuna eşlik eder, 

pnömoni izole veya karaciğer hastalığına eşlik  ederek saptanabilir. 

Konjenital tüberküloz görülme sıklığı giderek artmaktadır (75). 

Neonatal pnömonide en sık saptanan viral etken maternal kaynaklı 

olan HSV’dir (76). Annenin gebeliğinin geç döneminde geçirdiği adenovirus, 

enterovirus ve kabakulak enfeksiyonları neonatal pnömoni nedeni olabilir 

(77). Candida ve diğer fungal etkenler neonatal pnömoni etkeni olabilirler.  

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaklaşık %25’inin, doğum sırasında 

mikroorganizma geçişi nedeniyle, gastrointestinal ve solunum yollarında 

Candida tarafından kolonize olduğu saptanmıştır (78).  

Geç başlangıçlı pnömoni başlıca etkenleri S.pyogenes, S.aureus, 

S.pneumoniae gibi gram pozitif bakterilerdir, daha sonra K.pneumoniae, 

S.pneumoniae, E.coli, S.marcenses, E.cloacae, P.aeruginosa saptanır. 

Adenovirus, parainfluenzavirüs, rhinovirus, enterovirus, influenza ve RSV 

yenidoğan döneminde pnömoni nedeni olabilir. Fungal etkenlerden özellikle 

Candida spp, daha nadir aspergillos pnömoni etkeni olarak saptanabilir. Geç 

başlangıçlı pnömonide; mekanik ventilasyon ve entübasyon, havayolu 

anomalileri (koanal atrezi, trakeoözefagial fistül, kistik adenomatoid 

malformasyon gibi), altta yatan hastalık, uzun süreli hastanede yatış, mide 

içeriğinin aspirasyonu ile sonuçlanan nörolojik bozukluklar başlıca için risk 

faktörleridir. Erken başlangıçlı pnömonide başlıca risk faktörleri erken 

membran rüptürü (>18 saat), maternal amnionitis, prematür doğum, fetal 

taşikardi ve maternal intrapartum ateştir.  

Candida spp YDYBÜ’lerinde, özellikle ELBW ve VLBW hastalarda 

etken olarak karşımıza çıkar. Candida albicans (C.albicans), özellikle VLBW 

prematürlerde, geç neonatal sepsisin üçüncü en sık nedenidir (64). 

C.albicans %60 ve Candida parapsilosis (C.parapsilosis) %34 en sık izole 

edilen türlerdir, daha nadir izole edilen türler Candida lusitaniae, Candida 

glabrata, Candida krusei ve Candida tropicalis’dir (79). Neonatal 

kandidemilerde, artan sıklıkla non-albicans candida türleri izole edilmeye 
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başlanmıştır (80,81). Non-albicans candida ile gelişen enfeksiyonlar 

C.albicans’a göre daha geç görülür ve sıklıkla hastane ve sağlık 

çalışanlarından horizontal geçiş gösterir.   

Candida enfeksiyonları sıklıkla invaziv kan akım enfeksiyonu olarak 

saptanır. Candida aynı zamanda menenjit, endokardit, böbrek, karaciğer ve 

dalak apseleri, cilt enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu ve osteomiyelit 

etkeni olarak da karşımıza çıkabilir (82). Primer kandidiazis; %35 üriner 

sistem, %18 gastrointestinal sistem, %15 cilt ve yumuşak doku, %13 

solunum sistemi, %8 merkezi sinir sistemi ve %5 kardiovasküler sistem 

enfeksiyonu ile karşımıza çıkar (83). Sistemik kandidiazis yenidoğanlarda 

%13-50 oranında ciddi morbidite ve mortalite ile sonuçlanır.  

Candida enfeksiyonları sıklıkla mikroorganizmanın portör aracılığı ile 

taşınması, kolonizasyonu ve zayıf epitel bariyerden geçişi sonucunda oluşur. 

Kolonizasyon sıklıkla cilt, gastrointestinal sistem, intertriginöz alanlar, kız 

çocuklarda alt genital sistem ve erkek çocuklarda sünnet derisi altında olur. 

YDYBÜ’de yatan hastaların %30-60’ında kolonizasyona rastlanır, doğum 

ağırlığı düşüklüğü ve kolonizasyon sıklığının artışı korelasyon gösterir. ELBW 

hastaların üçte ikisinde, hayatın 6. haftasında kolonizasyon saptanır (84).  

İmmun sistem ve epitelyal koruma faktörlerinin immatür olması, 

epitelyal bariyerin ortadan kalkmasına neden olan invaziv işlemlerin 

(entübasyon, santral venöz kateterler, operasyon gibi) yoğun olarak 

uygulanması ve fungal kolonizasyonunu arttıran tedavi (geniş spektrumlu 

antibiyotikler, H2 reseptör bloker, proton pompa inhibitörleri) kullanımının sık 

olması nedeniyle YDYBÜ’sinde yatan prematürler kandidiazis açısından 

yüksek risk altındadır (85).  
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AMAÇ 

 

 

SBİE çocuklarda ve özellikle daha kritik hastaların yattığı YDYBÜ ve 

ÇYBÜ servislerinde karşımıza çıkan önemli bir problemdir. SBİE hasta yatışı, 

maliyeti ve mortaliteyi birincil düzeyde etkileyen bir komplikasyon olarak 

kabul edilebilir.  Ancak bunun için önce bilimsel yöntemler kullanılarak SBİE 

hızını saptamak gerekir. Günümüzde sağlık hizmetlerinin, kalite ölçütlerinden 

en önemlisi sayılan SBİE hızları, hastanede oluşturulan enfeksiyon kontrol 

komitesinin liderliğinde yapılan sürveyans, eğitim, bariyer ve izolasyon 

yöntemleri ile akılcı antibiyotik uygulamaları sayesinde önemli ölçüde 

azaltılabilir. Ülkemizde YDYBÜ’nde SBİE insidansı ile ilgili çok az çalışma 

mevcuttur.  

Bu tez çalışmasında daha ayrıntılı inceleme yapmak için sadece 

YDYBÜ ve ÇYBÜ kliniğinde yatan hastalar incelemeye alındı. Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi YDYBÜ ve ÇYBÜ kliniğinde esas olarak SBİE 

insidansı, tipleri, sistem ve etken dağılımı, risk faktörleri, mortalite oranının ve 

bunların karşılıklı ilişkilerinin genel bir durum tespiti çerçevesinde 

değerlendirilmesi amaçlandı. Hastaneye, enfeksiyon veya enfeksiyon dışı 

nedenlerle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine yatıp, izlemde yatıştan 48 

saat sonra hastane enfeksiyonu düşünülen hastalara ait laboratuvar ve klinik 

verilerinin retrospektif olarak taranması planlandı. Bu çalışma ile çocuklarda 

CDC kriterleri dikkate alınarak 4 yıl zarfında görülen hastane kaynaklı 

enfeksiyon tipleri ve yüzdeleri, hastane enfeksiyonu ile ilişkili mortalite 

oranları, bunların mortaliteye katkısı ve risk faktörleri  ile sık karşılaşılan 

etkenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ek olarak çocuklarda 

hastane enfeksiyonuna ait risk faktörleri ve mortaliteye etki eden nedenlerin 

saptanarak buna uygun hastane enfeksiyonu azaltıcı öncelikli önlemlerin 

uygulanarak hasta bakım kalitesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim Dalı; Güney Marmara bölgesinde ayaktan ve yataklı 

tedavi hizmeti veren üçüncü basamak uygulama ve araştırma hastanesidir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YDYB), çocuk yoğun bakım ünitesi (ÇYBÜ), 

büyük çocuk kliniği, çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniği ve çocuk hematoloji 

ve onkoloji klinikleri olmak üzere toplam 5 klinikte yataklı tedavi hizmet 

vermektedir. Kliniğimize Bursa ve çevre iller olan Balıkesir, Kütahya, 

Çanakkale ve Yalova’dan hasta kabulü yapılmaktadır. Türkiye 2014 nüfusu 

tahmini verilerine göre; bu illerin toplam nüfusu yaklaşık 5.200.000 ve ≤18 

yaş grubu toplam nüfusu 1.400.000 kişi olarak bildirilmiştir.  
Çalışma için gerekli olan hasta yatış-çıkış bilgileri ÇSH Bilgi-İşlem 

Sekreterliğinden, hastaların klinik izlem süresindeki bilgileri hasta günlük 

izlem notları, hasta epikrizleri ve Çocuk Enfeksiyon Bölümü tarafından günlük 

ve haftalık yapılan SBİE değerlendirme notlarından elde edildi. 

1.Ocak.2010-31.Aralık.2013 tarihleri arasında, bu dört sene 

süresince YDYB ünitesine 1108 ve ÇYBÜ’ne 615 hasta yatışı yapılmıştır. 

Fakültemiz YDYB ünitesine 0-28 gün, ÇYBÜ’ne 28 gün-18 yaş arası hastalar 

kabul edilmektedir. YDYB ünitesi toplam 15 ve ÇYBÜ toplam 10 yatak 

kapasitesine sahiptir. YDYBÜ 2 adet annenin bebeğin yanında eşlik ettiği 

yatağın da olduğu toplam 15 yatak kapasitesine sahiptir. ÇYBÜ izolasyon 

ihtiyacı olan (izolasyon gerektiren üreme mevcutiyeti olan, immün yetmezliği 

olan, başka hastanelerden kabul edilen ve üreme şüphesi olan hastalar gibi) 

hastalar için 4 adet tek kişilik izole yatağın bulunduğu toplam 10 yatak 

kapasitesine sahiptir. 

  Bu çalışma 01.01.2010-31.12.2013 tarihleri arasında ÇYBÜ ve 

YDYBÜ’lerinde yatan hastaların bilgileri retrospektif incelenerek yapıldı. 

Çalışma için 05.10.2013 tarihinde UÜTF Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na 

başvuru yapıldı ve 2013-18/13 nolu kararı ile etik kurul onayı alındı. Kliniğimiz 

ÇYBÜ’sine ve YDYBÜ’sine bu dört sene süresince yatan tüm hastalar 
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retrospektif olarak yatış esnasındaki yaş, cinsiyet, toplam yatış süresi, yatış 

ön tanısı, hastaneye yatış sırasında enfeksiyon varlığı ve mortalite açısından 

değerlendirildi. Bu süre içerisinde hastaneye enfeksiyon veya enfeksiyon dışı 

nedenlerle yatırılan, kültür üremesi olsun ya da olmasın, izlemde klinik veya 

laboratuvar olarak SBİE tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma 

CDC 2008 kriterleri dikkate alınarak yürütüldü.  

Kültür üremesi olsun veya olmasın SBİE tanısı tanısı almış 

hastaların retrospektif olarak cinsiyet, yaş (YDYBÜ’sinde yatan hastalar gün, 

ÇYBÜ’sinde yatan hastalar ay olarak), hastanede yatış süresi, tanı aldığı 

sırada hastanede yatış günü, hastaneye yatış sırasında enfeksiyon varlığı, 

altta yatan hastalık varlığı ve varsa tipi, enfeksiyon gelişimine neden 

olabilecek risk faktörü varlığı ve varsa tipi, SBİE tanısını ne şekilde aldığı 

(laboratuvar veya klinik bulgular), SBİE tanısı almadan önce kullandığı 

antibiyotik türü ve süresi, SBİE tipi, SBİE ile ilişkili mortalite ve kültür üremesi 

olan hastalarda mikroorganizma profili, kültür üreme yeri gibi özellikleri 

değerlendirildi. Hastaların altta yatan hastalıkları ve hastaneye yatış ön 

tanıları, hastaneye yatış sırasında enfeksiyon varlığı (toplumsal kaynaklı 

enfeksiyon) değerlendirildi. YDYBÜ’nde yatan hastaların doğum ağırlıkları 

≥2500 gr, 2499-1500 gr arası, 1499-1000 gr arası ve <1000 gr olarak 4 

grupta değerlendirildi. 

SBİE düşünülen tüm yatan hastalara ihtiyaç doğrultusunda amaca 

uygun, tanıyı destekleyici laboratuvar tetkikleri ve radyolojik görüntüleme 

yapılmaktadır. SBİE geliştiği düşünülen tüm hastalardan kan kültürüyle 

birlikte, enfeksiyon odağı olabileceği düşünülen idrar, balgam, beyin omurilik 

sıvısı, yara yeri, kateter ve ventilatör tedavisi alanlardan endotrakeal aspirat 

kültürleri alındı. Kan örnekleri için BACTEC peds plus / F (BD, Sparks, MD) 

kültür şişeleri kullanıldı. Trakeal aspirat sıvısı (TAS) örnekleri %5 koyun kanlı 

agar ve eosin-methylene blue (EMB) agar plaklarına ekildi. TAS 

kültüründe 105 koloni saptanması (cfu)/ml pozitif üreme olarak kabul edildi. 

Mikroorganizmanın identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının 

belirlenmesinde  otomatize  Phoenix  kültür  sistemi  kullanıldı.  Kültür 
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üremesi saptanan hastaların kültür üreme yerleri ve üreyen mikroorganizma 

türü değerlendirildi.  

Kültür üremesi olsun ya da olmasın SBİE tanısı almış tüm hastalarda 

enfeksiyona zemin hazırlayabilecek risk faktörleri belirlendi. Risk faktörleri 

kateter kullanımı (nazogastrik sonda, üriner sonda, santral venöz kateter, 

entübasyon tüpü, periton diyaliz ve hemodiyaliz kateterleri, EVDS, VP şant 

kateteri, ameliyat dreni, toraks tüpü, trakeotomi kateteri, PEG kateteri), uzun 

süre antibiyotik kullanımı, uzun süre hastanede yatış, bilinç kapalılığı, biyopsi 

yapılması, anjiografi yapılması, immobilizasyon,  düşük APGAR, düşük 

doğum ağırlığı, NG beslenme, hemodiyaliz ve periton diyalizi uygulamaları, 

H2 reseptör bloker kullanımı, primer veya sekonder immunsupresyon, CPR 

uygulanması, kolostomi varlığı, LP yapılması, nötropeni, parasentez ve 

torasentez uygulamaları, transfüzyon uygulaması, total exchange 

uygulaması, TPN verilmesi, trakeotomi açılması, operasyon, plazmaferez 

uygulaması ve genetik bozukluk varlığı olarak ele alındı (Tablo-1). 

 

Tablo-1: SBİE tanısı alan hastalarda incelenen risk faktörleri 

Risk Faktörleri 
  uzun süre hastanede yatış düşük Apgar değeri CPR uygulanması 

uzun süre antibiyotik kullanımı düşük doğum ağırlığı kolostomi varlığı 
kateter kullanımı NG/OG beslenme  LP işlemi uygulaması 
bilinç kapalılığı hemodiyaliz nötropeni 
biyopsi işlemi uygulaması periton diyalizi parasentez 
anjiografi işlemi uygulaması plazmaferez torasentez 
immobilizasyon H2 reseptör bloker kullanımı transfüzyon 
trakeotomi immunsupresyon total exchange  
operasyon TPN  genetik bozukluk 
OG:orogastrik, NG:nazogastrik, TPN:total parenteral nütrisyon, CPR:kardiopulmoner 
resusitasyon, LP:lomber ponksiyon 

 

Risk faktörleri arasında bulunan uzamış yatış 14 gün ve üzerinde 

hastanede yatış, uzamış antibiyotik kullanımı ise 10 gün ve üzerinde 

antibiyoterapi uygulanması olarak kabul edildi. Kullanılan tedaviler; dar 

spektrumlu antibiyotikler (1. ve 2. kuşak sefalosporinler, ampisilin, 
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gentamisin veya ampisilin ve gentamisin kombinasyonu), geniş spektrumlu 

antibiyotikler (3. Kuşak sefalosporinler, beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü 

içeren geniş spektrumlu penisilinler (piperasilin-tazobaktam)), çok geniş 

spektrumlu antibiyotikler (karbapenem, kolistin), glikopeptidler (vankomisin, 

teikoplanin), antifungaller, anaerob etkili antibiyotikler ve antiviraller olarak 

gruplandırıldı.   

Üreyen mikroorganizmalar; gram negatif bakteriler (E.coli, Klebsiella 

spp, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas spp vb), 

gram pozitifler (S.aureus, KNS, Enterokok spp., Streptococcus spp), 

mantarlar (C.albicans, non-albicans candidalar ve Aspergillus spp gibi), 

diğerleri (Corynebacterium minitissimum, Enterobacter cloacae) ve viruslar 

olarak gruplandırıldı. 

SBİE şüphesi olan ve teşhisi alan hastaların klinik bulguları, kültür 

sonuçları, radyolojik ve laboratuvar verileri rutin olarak çocuk enfeksiyon 

uzmanı tarafından günlük kaydedilen verilerden alındı. Kaydedilen bu veriler, 

klinik ve mikrobiyolojik olarak Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi 

tarafından aktif sürveyans çerçevesinde haftalık olarak, ayrıca her gün rutin 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı klinik vizitleri kapsamında 

değerlendirildi. SBİE tanısı CDC 2008 tanı kriterleri temel alınarak konuldu 

(EK-1). 

CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) kriterleri temel 

alınarak başlıca SBİE tanıları şu şekilde konuldu; 

Hastane Kaynaklı Kan Akımı Enfeksiyonları: Hastaneye yatışın 

48. saatinden sonra alınan kan kültüründe bakteri veya mantar üremesi 

olarak tanımlandı. Laboratuvar olarak kanıtlanmış sepsis ve klinik sepsis 

gruba ayrıldı. Kan kültüründe üreyen mikroorganizmaya bağlı vücudun başka 

bir bölgesinde enfeksiyon odağı olmaması primer bakteriyemi olarak 

tanımlandı. İntravenöz veya arteryel kateterlere bağlı olarak gelişen 

bakteriyemiler primer olarak kabul edildi. Sekonder bakteriyemi; vücudun 

herhangi bir bölgesinde, kan kültüründe üreyen mikroorganizmanın kaynağı 

olan enfeksiyon odağının olması olarak tanımlandı. Kan kültüründe üreme 

ile beraber klinik bulguların (ateş (>38°C), hipotermi (<37°C), apne veya 
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bradikardi) olaya eşlik etmesi laboratuvar olarak kanıtlanmış sepsis diye 

adlandırıldı. Kültürde üreme olmaması ya da kan kültürü alınmamış olması 

durumunda; başka  bir  nedene  bağlanamayan 38°C üzerinde ateş,  

hipotermi, apne veya bradikardi, başka enfeksiyon odağının olmaması, 

doktorun sepsise yönelik tedavi başlaması klinik sepsis olarak tanımlandı. 

CDC kriterlerine göre laboratuvar olarak kanıtlanmış kan dolaşımı 

enfeksiyonları ve klinik sepsis primer kan dolaşımı enfeksiyonları başlığı 

altında değerlendirilirken, çalışmamızda kanıtlanmış kan dolaşımı 

enfeksiyonları ve klinik sepsis ayrı olarak değerlendirilmiştir. 

Hastane Kaynaklı Pnömoni: SBİE içinde tanı koyma açısından en 

güç olan enfeksiyon tipi pnömonidir. Ateş, lökositoz, pürülan balgam, akciğer 

grafisinde infiltrasyon, akciğer seslerinde patolojik değişiklik hastane kaynaklı 

pnömoniyi akla getirir ancak tek başına kesin tanı koydurmaz. Temel güçlük 

etken izolasyonu için   uygun örnek elde edilmesidir. Trakeal aspirasyon 

materyali ile elde edilen sonuçların duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşüktür. 

Duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek olan yöntemler BAL (bronkoalveoler 

lavaj), PSB (korunmuş fırça örneklemesi) veya transtorasik iğne aspirasyon 

biyopsisidir. Aspirasyon biyopsisi özellikle mekanik ventilasyon desteğindeki 

hastalar için uygun değildir. BAL ve PSB ise pahalı ve  invaziv yöntemlerdir. 

Bu  çalışmada  hastane kaynaklı pnömoni;  hastaneye yatıştan 48 saat sonra 

akciğer parankiminde gelişen yeni enfeksiyon olarak tanımlandı. Öksürük, 

dispne, takipne, hemoptizi, plöritik göğüs ağrısı, fizik muayenede ral veya 

bronşiyal solunum sesi duyulması, akciğer grafisinde yeni ve progresif 

infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya pnömatosel saptanması, oksijen 

desatürasyonu, oksijen veya ventilasyon ihtiyacında artma ile birlikte, 

hastanın pürülan balgam çıkarmaya başlaması veya balgam niteliğinde 

değişiklik olması, kan kültüründe mikroorganizmanın izole edilmesi pnömoni 

tanısı için yeterli kabul edildi. Pürülan balgam; akciğerler, bronşlar veya 

trakeadan gelen ve küçük büyütmede (x100) ≥25 nötrofil ve ≤10 skuamöz 

epitel hücresi içeren sekresyonlar olarak tanımlandı. Entübasyon sırasındaki 

ilk derin trakeal aspirasyon veya gereken durumlarda takip sırasında derin 

trakeal aspirasyon kültürleri değerlendirildi. PSB, BAL veya transtorasik iğne 
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aspirasyon biyopsisi bu çalışmada kullanılmadı. Ventilatöre bağlı olmayan 

hastalarda klinik belirti, bulgular ve tek bir akciğer grafisi ile tanı 

konulabilir, ancak özellikle altta yatan akciğer veya kalp hastalığı olanlarda 

tanı güç olabilir. Bu gibi vakalarda aralıklı çekilen iki veya daha fazla  

akciğer  grafisinde  kalıcı  infiltrasyon,  konsolidasyon  pnömoni  lehine kabul 

edildi. Kan ve balgam kültürleri birbirini izleyen 48 saat içinde alındı. 

Hastane Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu: Ateş, pollaküri, 

dizüri veya suprapubik duyarlılık bulgularından biri olan hastada idrar 

kültüründe >105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri üremesi 

veya klinik bulgulara ilaveten idrarında lökosit esteraz ve/veya nitrit 

pozitifliği, p iyüri (>10 lökosit/ml idrar veya direkt bakıda >3 lökosit), uygun 

yollarla alınmış idrar kültüründe üropatojen  bir mikroorganizmanın iki idrar 

kültüründe >100 koloni/ml üremesi, antibiyotik tedavisi alan bir hastada 

üropatojen bir mikroorganizmanın <105 koloni/ml saf olarak üremesi, 

doktorun üriner enfeksiyon tanısı koyması ve doktorun uygun antimikrobiyal 

tedaviyi başlaması olarak tanımlandı. 

 

İstatistiksel Analizler 
 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical 

System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical 

Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, 

Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanısıra niteliksel verilerin 

karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi, Fisher’s Exact test ve Yates’ 

Continuity Correction test (Yates düzeltmeli Ki-kare) kullanıldı. Multivariate 

analiz olarak; mortalite için diğer risk faktörlerinin etkileri Enter Regresyon 

analizi ile değerlendirildi. Anlamlılık p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi ve 

gerçek p değerleri kullanıldı. 
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BULGULAR 
 
 

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki Tüm Hastalara İlişkin Özellikler 
 

1.Ocak.2010-31.Aralık.2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi (UÜTF-ÇSH ÇYBÜ)’ne 1884 hasta 

yatışı yapıldı. Hastaların %24.4’ü (459/1884) 2010 yılında, %26.1’i 

(491/1884) 2011 yılında, %26.4’ü (497/1884) 2012 yılında ve %23.2’si 

(437/1884) 2013 yılında ÇYBÜ’de yatarak tedavi gördü. Hastaların %51’i 

(960/1884) kız ve %49’u (924/1884) erkekti. Hastaların yaşları 1 ile 253 ay 

arasında değişmekte olup, ortalama 75.69±71.24 ay ve medyanı 48 aydı. 

Yatış süreleri 1 ile 365 gün arasında değişmekte olup, ortalama 8.00±16.84 

gün ve medyanı 3 gündü. Olguların %41.5’inde (781/1884) ) yatış sırasında 

toplum kaynaklı enfeksiyon varlığı saptandı. Dört yıl süresince ÇYBÜ’sine 

yatan tüm hastaların %15.1’i (285/1884) kaybedildi (Tablo-2). 
 

Tablo-2: Dört yılda ÇYBÜ’sine yatan tüm hastalara ilişkin bazı demografik 

özelliklerin dağılımı 
 Min-Mak (Medyan) Ort±SD 

Yaş (ay) 1-253 (48) 75.69±71.24 

Yatış süresi (gün) 1-365 (3) 8.00±16.84 

  n/N % 

Yıl 2010 459/1184 24.4 
2011 491/1884 26.1 
2012 497/1884 26.4 
2013 437/1884 23.2 

Cinsiyet  Kız 960/1884 51.0 

Erkek 924/1884 49.0 

Yatış sırasında 
enfeksiyon 

Yok 1103/1884 58.5 

Var 781/1884 41.5 

Mortalite Yok 1566/1884 84.9 

Var 285/1884 15.1 
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Çalışmanın yapıldığı dört yıl süresince ÇYBÜ’sine yatan hastaların; 

%14.3’ü (270/1884)  kalp hastalığı, %13.7’si (259/1884)  nörolojik hastalık, 

%12.4’ü (234/1884) tip 1 diyabet, %9.2’si (174/1884) solid organ 

malignensisi, %7.6’sı (144/1884) renal hastalık, %5.7’si (107/1884) metabolik 

hastalık, %5.3’ü (99/1884) kronik akciğer hastalığı, %4.1’i (77/1884) 

gastrointestinal sistem hastalığı, %4’ü (76/1884) konjenital-genetik anomali, 

%3.8’i (71/1884) suisid, %3.7’si (69/1884) hematojen malignensi, %3.6’sı 

(67/1884) sepsis, %3.5’i (65/1884) intoksikasyon, %2.5’i (48/1884) 

hematolojik hastalık, %2.1’i (39/1884) prematürite komplikasyonları, %1.4’ü 

(27/1884) tip 1 diyabet hariç diğer endokrinolojik hastalıklar, %1.3’ü 

(24/1884) immun yetmezlik, %0.7’si (13/1884) aspirasyon, %0.6’sı (11/1884) 

kollejen doku hastalığı ve %0.5’i (10/1884) allerji ön tanıları ile yatışları 

yapıldı (Tablo-3). 

 
Tablo-3: ÇYBÜ’sine dört yıl süresince yatan hastaların altta yatan primer 

hastalıklarının dağılımı* 

Primer hastalık n/N % 
Kalp Hastalığı 270/1884 14.3 
Nörolojik Hastalık 259/1884 13.7 
Tip 1 Diyabet  232/1884 12.4 
Solid Organ Malignensi 174/1884 9.2 
Renal Hastalık 144/1884 7.6 
Metabolik Hastalık 108/1884 5.7 
Kronik Akciğer Hastalığı 99/1884 5.3 
Gastrointestinal Sistem Hastalığı 77/1884 4.1 
Konjenital-Genetik Anomali 77/1884 4.0 
Suisid 71/1884 3.8 
Hematojen Malignensi 69/1884 3.7 
Sepsis 67/1884 3.6 
İntoksikasyon 65/1884 3.5 
Hematolojik Hastalık 48/1884 2.5 
Prematürite Komplikasyonları 39/1884 2.1 
Diğer Endokrinolojik Hastalıklar 27/1884 1.4 
İmmun Yetmezlik 24/1884 1.3 
Aspirasyon 13/1884 0.7 
Kollejen Doku Hastalığı 11/1884 0.6 
Allerji 10/1884 0.5 
Toplam 1884 100 
*: Bir hastada birden fazla primer hastalık olması halinde en önemli primer hastalık  
dikkate alınmıştır. 
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ÇYBÜ’si yüksek doluluk oranında çalışan bir servis olup bazı 

zamanlarda ek yatak ilavesi ile kapasitesi üzerinde hizmet vermektedir. 

ÇYBÜ’sinin yıllara göre doluluk oranları, ÇYBÜ’sinde tanı konulan SBİE 

hızları ve SBİE dansiteleri yıllara göre değerlendirildiğinde; 2010 yılında; 
yatan hasta sayısı 459 kişi, resmi yatak sayısı 10, toplam yatak gün sayısı 

4019 gün, yıl boyunca yatan hastaların ortalama yatış süresi 8.7 gün, ÇYBÜ 

doluluk oranı %110, yıl boyunca tanı konulan SBİE sayısı 28, SBİE hızı %6.1 

ve SBİE dansitesi 6.9/1000 hasta günüdür. 2011 yılında; yatan hasta sayısı 

491 kişi, resmi yatak sayısı 10, toplam yatak gün sayısı 3843 gün, yıl 

boyunca yatan hastaların ortalama yatış süresi 7.8 gün, ÇYBÜ doluluk oranı 

%105, yıl boyunca tanı konulan SBİE sayısı 30, SBİE hızı %6.1 ve SBİE 

dansitesi 7.8/1000 hasta günüdür. 2012 yılında; yatan hasta sayısı 497 kişi, 

resmi yatak sayısı 10, toplam yatak gün sayısı 3742 gün, yıl boyunca yatan 

hastaların ortalama yatış süresi 7.5 gün, ÇYBÜ doluluk oranı %102, yıl 

boyunca tanı konulan SBİE sayısı 44, SBİE hızı %8.8 ve SBİE dansitesi 

11.7/1000 hasta günüdür. 2013 yılında; yatan hasta sayısı 437 kişi, resmi 

yatak sayısı 10, toplam yatak gün sayısı 3478 gün, yıl boyunca yatan 

hastaların ortalama yatış süresi 7.9 gün, ÇYBÜ doluluk oranı %95.2, yıl 

boyunca tanı konulan SBİE sayısı 37, SBİE hızı %8.4 ve SBİE dansitesi 

10.6/1000 hasta günüdür. Toplam 4 yıllık sürede yatan hasta sayısı 1884 

kişi, resmi yatak sayısı 10, toplam yatak gün sayısı 15082 gün, yıl boyunca 

yatan hastaların ortalama yatış süresi 8 gün, ÇYBÜ doluluk oranı %103.3, 

dört yıl boyunca tanı konulan SBİE sayısı 139, SBİE hızı %7.38 ve SBİE 

dansitesi 9.2/1000 hasta günüdür (Tablo-4). 
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Tablo-4: ÇYBÜ’sinde yıllara göre doluluk oranları, SBİE hızları ve SBİE 

dansiteleri 

 

 
yatan 
hasta 
sayısı 

 
resmi 
yatak 
sayısı  

toplam 
yıllık 
yatak  
gün 
sayısı 

 
 
ortalama 
yatış 
günü 

doluluk 
oranı 1 

 
 
SBİE 
sayısı 

SBİE 
hızı 2  
(%) 

 
SBİE  
dansitesi3  

(1000  

yatış 
günü) 
 

 

2010 459 10 4019 8.7 110 28  6.1 6.9  

2011 491 10 3843  7.8 105 30  6.1 7.8  

2012 497 10 3742  7.5 102 44  8.8 11.7  

2013 437 10 3478  7.9 95.2 37  8.4 10.6  

Toplam  1884 10 15082 
 
  8 103.3 

 
139  7.38 9.21 

 

1:  Bir yıllık doluluk oranı;  yatak doluluk oranı= (yatılan toplam gün sayısı x 100) / (365 x 
hasta yatak sayısı ) formülüne göre hesaplanmıştır. Doluluk oranının %100’den fazla olması 
hasta yoğunluğunun çok olduğu dönemlerde yoğun bakıma resmi kapasiteye ek olarak 
ekstra yatak ilave edilmesinden kaynaklanmıştır. 
2:   SBİE hızı; (SBİE sayısı / yatan hasta sayısı) x 100  formülüne göre hesaplanmıştır. Bir 
hastada birden fazla SBİE gelişebilir. 
3:   SBİE dansitesi; (SBİE sayısı / hasta günü ) x 1000    formülüne göre hesaplanmıştır. 
 

ÇYBÜ’sinde dört yıl süresince yatan tüm hastalar ve SBİE tanısı alan 

hastalarda mortalite oranları incelendiğinde; 2010 yılında; toplam yatan 

hasta sayısı 459 kişi, SBİE tanısı alan hasta sayısı 22 kişi, SBİE sayısı 28, 

SBİE epizot oranı 1.27, yatan tüm hastalarda genel toplam mortalite 61 kişi, 

SBİE tanısı alan hastalarda mortalite 7 ve mortalite ile sonuçlanan SBİE 

sayısı 10’dur. 2010 senesinde tüm yatan hastalarda mortalite oranı %13.3 

(61/459), SBİE tanısı alan hastalarda mortalite oranı %31.8 (7/22) ve 

SBİE’larda mortalite oranı %35.7 (10/28) olarak hesaplandı. 2010 yılında 

SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranının, ÇYBÜ’sine yatan tüm 

hastalardaki mortalite oranından yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p=0.017; p<0.05).  2011 yılında; toplam yatan hasta sayısı 491, 

SBİE tanısı alan hasta sayısı 18 kişi, SBİE sayısı 30, SBİE epizot oranı 1.66, 

yatan tüm hastalarda genel toplam mortalite 84 kişi, SBİE tanısı alan 

hastalarda mortalite 7 ve mortalite ile sonuçlanan SBİE sayısı 10’dur. 2011 

senesinde tüm yatan hastalarda mortalite oranı %17.1 (84/491), SBİE tanısı 
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alan hastalarda mortalite oranı %38.9 (7/18) ve SBİE’larda mortalite oranı 

%33.3 (10/30) olarak hesaplandı. 2011 yılında SBİE tanısı alan hastaların 

mortalite oranının, ÇYBÜ’sine yatan tüm hastalardaki mortalite oranından 

yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.021; p<0.05). 2012 
yılında; toplam yatan hasta sayısı 497 kişi, SBİE tanısı alan hasta sayısı 22 

kişi, SBİE sayısı 44, SBİE epizot oranı 2.0, yatan tüm hastalarda genel 

toplam mortalite 86 kişi, SBİE tanısı alan hastalarda mortalite 7 ve mortalite 

ile sonuçlanan SBİE sayısı 14’dür. 2012 yılında tüm yatan hastalarda 

mortalite oranı %17.3 (86/497), SBİE tanısı alan hastalarda mortalite oranı 

%31.8 (7/22) ve SBİE’larda mortalite oranı %31.8 (14/44) olarak hesaplandı. 

2012 yılında SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranı ve ÇYBÜ’sine yatan 

tüm hastalardaki mortalite oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığı bulundu (p=0.081; p>0.05). 2013 yılında; toplam yatan 

hasta sayısı 437 kişi, SBİE tanısı alan hasta sayısı 27 kişi, SBİE sayısı 37, 

SBİE epizot oranı 1.37, yatan tüm hastalarda genel toplam mortalite 54 kişi, 

SBİE tanısı alan hastalarda mortalite 9 ve mortalite ile sonuçlanan SBİE 

sayısı 11’dir. 2012 senesinde tüm yatan hastalarda mortalite oranı %12.3 

(54/437), SBİE tanısı alan hastalarda mortalite oranı %33.3 (9/27) ve 

SBİE’larda mortalite oranı %29.7 (11/37) olarak hesaplandı. 2013 yılında 

SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranının, ÇYBÜ’sine yatan tüm 

hastalardaki mortalite oranından yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p=0.003; p<0.01). Toplam (4 yıllık); toplam yatan hasta sayısı 

1884 kişi, SBİE tanısı alan hasta sayısı 89 kişi, SBİE sayısı 139, SBİE epizot 

oranı 1.56, dört yıl süresince yatan tüm hastalarda genel toplam mortalite 

sayısı 285, SBİE tanısı alan hastalarda mortalite sayısı 30 ve mortalite ile 

sonuçlanan SBİE sayısı 45’dir. Dört sene süresince tüm yatan hastalarda 

mortalite oranı %15.1 (285/1884), SBİE tanısı alan hastalarda mortalite oranı 

%33.7 (30/89) ve SBİE’larda mortalite oranı %32.3 (45/139) olarak 

hesaplandı. Dört yıl süresince SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranının, 

ÇYBÜ’sine yatan tüm hastalardaki mortalite oranından yüksek olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001; p<0.01) (Tablo-5). 
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Tablo-5: ÇYBÜ’sinde yıllara göre SBİE hızları, SBİE dansiteleri, toplam 

mortalite ve SBİE ilişkili mortalite dağılımları 
 

Toplam 
yatan 
hasta  

Toplam 
hasta 
günü 

SBİE 
tanısı 
alan 
hasta 

SBİE 
sayısı 

SBİE 
epizod 
oranı 

SBİE 
hızı (%) 

SBİE 
dansitesi 
(103 yatış 
günü) 

Toplam 
mortalite 
n/N  (%) 

SBİE  
tanısı alan 
hastalarda 
mortalite 
n/N  (%) 

 
 
p 

 
2010 459 4019 22 28 

1.27 

(22/28) 6.1 6.9 

61/459 

(13.3) 

7/22 

(31.8) 

 

b0.017* 

2011  491 3843 18 30 

1.66 

(30/18) 6.1 7.8 

84/491 

(17.1) 

7/18 

(38.9) 

 

b0.021* 

2012  497 3742 22 44 

2.00 

(44/20) 8.8 11.7 

86/497 

(17.3) 

7/22 

(31.8) 

 

b0.081 

2013  437 3478 27 37 

1.37 

(37/27) 8.4 10.6 

54/437 

(12.3) 

9/27 

(33.3) 

 

b0.003** 

Toplam 1884 15082 89 139 

1.56 

(139/89) 7.38 9.21 

285/188

4 (15.1) 

30/89 

(33.7) 

 

a0.001** 
aPearson Ki-kare Test bFisher’s Exact Test cYates’ Continuity Correction Test 
*p<0.05  **p<0.01 
 

ÇYBÜ’sine dört sene süresince yatan hastaların altta yatan primer 

hastalıklarına göre mortalite dağılımlarına bakıldığında; 2010 yılında yatan 

toplam 459 hastanın 61’inde, %13.2 (61/459) oranında mortalite görüldü. 

Mortalite en fazla %26.2 (16/61) solid organ malignensisi, %11.5 (7/61) kalp 

hastalığı ve %11.5 (7/61) nörolojik hastalık ön tanısı ile yatan hastalarda 

görüldü. 2011 yılında yatan toplam 491 hastanın 84’ünde, %17.1 (84/491) 

oranında mortalite görüldü. Mortalite en fazla %23.8 (20/84) solid organ 

malignensisi, %23.8 (20/84) kalp hastalığı ve %13.1 (11/84) nörolojik hastalık 

ön tanısı ile yatan hastalarda görüldü. 2012 yılında yatan toplam 497 

hastanın 86’sında,  %17.3 (86/497) oranında mortalite görüldü. Mortalite en 

fazla %39.5 (34/86) solid organ malignensisi, %15.1 (13/86) kalp hastalığı ve 

%8.1 (7/86) nörolojik hastalık ön tanısı ile yatan hastalarda görüldü. 2013 
yılında yatan toplam 437 hastanın 54’ünde, %12.3 (54/437) oranında 

mortalite görüldü. Mortalite en fazla %16.7 (9/54) solid organ malignensisi, 

%14.8 (8/54) kalp hastalığı ve %11.1 (6/54) nörolojik hastalık ön tanısı ile 

yatan hastalarda görüldü. Toplam dört yıllık sürede yatan 1884 hastanın 

285’inde, %15.1 (285/1884) oranında mortalite görüldü. Dört yıl toplamında 
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mortalite en fazla %27.7 (79/285) solid organ malignensisi, %16.8 (48/285) 

kalp hastalığı ve %10.9 (31/285) nörolojik hastalık ön tanısı ile yatan 

hastalarda görüldü. Yapılan analizlerde kollajen doku hastalığı (p= 0.003, 

p<0.01), hematojen malignite (p=0.001, p<0.01), solid organ malignitesi 

(p=0.001, p<0.01) ve konjenital-genetik anomali (p=0.002, p<0.01) ön tanısı 

ile yatan hastalarda mortalite görülme oranlarının istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu bulundu. Kronik AC hastalığı (p=0.015, p<0.05), renal hastalık 

(p=0.025, p<0.05), suisid (p=0.006, p<0.01) ve intoksikasyon (p=0.003, 

p<0.01) ön tanıları ile yatan hastalarda yapılan analizler sonucu mortalite 

görülmeme oranının anlamlı olduğu bulundu. Dört yıl süresinde tip 1 DM 

öntanısı ile yatan hastalarda mortalite görülmedi. İmmun yetmezlik ön tanısı 

ile yatan hastaların %29’unda mortalite görüldü, mortalite görülme oranının 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulundu (p=0.077) (Tablo-6). 
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Tablo-6: ÇYBÜ’sinde dört sene süresince yatan hastaların altta yatan primer hastalıklarına göre mortalite dağılımları 

 

2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı     Toplam  

Mortalite  Mortalite  Mortalite  Mortalite      Mortalite p 

- (n=398) + (n=61) - (n=407) + (n=84) - (n=411) + (n=86) - (n=383) + (n=54) - (n=1599)  +(n=285) 

Nörolojik Hastalık 74/398 (18.6) 7/61 (11.5) 58/407 (14.3) 11/84 (13.1) 45/411 (10.9) 7/86 (8.1) 51/383 (13.3) 6/54 (11.1)                   228/1599 (14.2) 31/285 (10.9) a0.127 
Kronik Akciğer Hast. 20/398 (5) 1/61 (1.6) 28/407 (6.9) 0 (0) 33/411 (8) 5/86 (5.8) 12/383 (3.1) 0 (0) 93/1599 (5.8) 6/285 (2.1) c0.015* 

Kalp Hastalığı 65/398 (16.3) 7/61 (11.5) 63/407 (15.5) 20/84 (23.8) 62/411 (15.1) 13/86 (15.1) 32/383 (8.4) 8/54 (14.8) 222/1599 (13.8) 48/285 (16.8) a0.189 

GIS Hastalığı 7/398 (1.8) 2/61 (3.3) 14/407 (3.4) 0 (0) 28/411 (6.8) 1/86 (1.2) 20/383 (5.2) 5/54 (9.3) 69/1599 (4.3) 8/285 (2.8) c0.307 
Renal Hastalık 26/398 (6.5) 2/61 (3.3) 35/407 (8.6) 1/84 (1.2) 34/411 (8.3) 4/86 (4.7) 37/383 (9.7) 5/54 (9.3)  132/1599 (8.2) 12/285 (4.2) c0.025* 
Tip 1 Diyabet 51/398 (12.8) 0 (0) 47/407 (11.5) 0 (0) 76/411 (18.5) 0 (0) 59/383 (15.4) 0 (0) 233/1599 (14.5) 0 (0) c0.001** 
Diğer Endokrin. Hast. 4/398 (1) 2/61 (3.3) 7/407 (1.7) 1/84 (1.2) 6/411 (1.5) 0 (0) 6/383 (1.6) 1/54 (1.9) 23/1599 (1.4) 4/285 (1.4) b1.000 
Kollejen Doku Hast. 5/398 (1.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2/86 (2.3) 0 (0) 4/54 (7.4) 5/1599 (0.3) 6/285 (2.1) b0.003** 
Allerji 4/398 (1) 0 (0) 3/407 (0.7) 0 (0) 1/411 (0.2) 0 (0) 2/383 (0.5) 0 (0)  10/1599 (0.6) 0 (0) b0.376 
Hemotolojik Hast. 7/398 (1.8) 0 (0) 8/407 (2) 2/84 (2.4) 15/411 (3.6) 2/86 (2.3) 14/383 (3.7) 0 (0) 44/1599 (2.7) 4/285 (1.4) c0.260 
Hemotejen Malignansi 15/398 (3.8) 5/61 (8.2) 21/407 (5.2) 9/84 (10.7) 4/411 (1) 5/86 (5.8) 7/383 (1.8) 3/54 (5.6) 47/1599 (2.9) 22/285 (7.7) a0.001** 
Solid Organ Malignansi 18/398 (4.5) 16/61 (26.2) 21/407 (5.2) 20/84 (23.8) 28/411 (6.8) 34/86 (39.5) 28/383 (7.3) 9/54 (16.7) 95/1599 (5.9) 79/285 (27.7) a0.001** 
Suisid 10/398 (2.5) 0 (0) 14/407 (3.4) 1/84 (1.2) 14/411 (3.4) 1/86 (1.2) 30/383 (7.8) 0 (0) 68/1599 (4.2) 2/285 (0.7) c0.006** 
İmmun Yetmezlik 2/398 (0.5) 1/61 (1.6) 8/407 (2) 2/84 (2.4) 1/411 (0.2) 0 (0) 6/383 (1.6) 4/54 (7.4) 17/1599 (1) 7/285 (2.4) b0.077 
Konj.- Genetik Anomali 18/398 (4.5) 4/61 (6.6) 8/407 (2) 6/84 (7.1) 13/411 (3.2) 5/86 (5.8) 17/383 (4.4) 6/54 (11.1) 56/1599 (3.5) 21/285 (7.4) a0.002** 
Metabolik Hast. 12/398 (3) 6/61 (9.8) 41/407 (10.1) 5/84 (6) 13/411 (3.2) 4/86 (4.7) 25/383 (6.5) 2/54 (3.8) 91/1599 (5.7) 17/285 (5.9) c0.964 
Prematürite Kompl. 17/398 (4.3) 2/61 (3.3) 10/407 (2.5) 5/84 (6) 1/411 (0.2) 1/86 (1.2) 2/383 (0.5) 1/54 (1.9) 30/1599 (1.9) 9/285 (3.1) c0.240 
İntoksikasyon 17/398 (4.3) 1/61 (1.6) 5/407 (1.2) 0 (0) 19/411 (4.6) 0 (0) 23/383 (6) 0 (0) 64/1599 (4) 1/285 (0.4) c0.003** 
Aspirasyon 2/398 (0.5) 0 (0) 1/407 (0.2) 1/84 (1.2) 6/411 (1.5) 1/86 (1.2) 2/383 (0.5) 0 (0) 10/1599 (0.6) 2/285 (0.7) b1.000 
Sepsis 24/398 (6) 5/61 (8.2) 15/407 (3.7) 0 (0) 12/411 (2.9) 1/86 (1.2) 10/383 (2.6) 0 (0) 61/1599 (3.8) 6/285 (2.1) c0.207 
Toplam   398    61    407    84   411    86   383   54    1599    285  

aPearson Ki-kare Test   bFisher’s Exact Test    cYates’ Continuity Correction Test   
*p<0.05   **p<0.0
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ÇYBÜ’sine yatan hastalarda yatış sırasında enfeksiyon varlığın ve 

mortalite arasındaki ilişkiye bakıldığında; 2010 yılı için; yatış sırasında 

enfeksiyon varlığına göre mortalite görülme oranları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01); yatış 

sırasında enfeksiyon görülen çocuklarda mortalite görülme riski 3 kat fazladır 

denilebilir. Mortalite için ODDS oranı 3.232 (%95 Cl: 1.785-5.851) olarak 

bulundu. 2011 yılı için; yatış sırasında enfeksiyon varlığına göre mortalite 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

saptandı (p=0.001; p<0.01); yatış sırasında enfeksiyon görülen çocuklarda 

mortalite görülme riski 4 kat fazladır denilebilir. Mortalite için ODDS oranı 

4.030 (%95 Cl: 2.448-6.663) olarak bulundu. 2012 yılı için; yatış sırasında 

enfeksiyon varlığına göre mortalite görülme oranları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01); yatış 

sırasında enfeksiyon görülen çocuklarda mortalite görülme riski 2.9 kat 

fazladır denilebilir. Mortalite için ODDS oranı 2.958 (%95 Cl: 1.820-4.809) 

olarak bulundu. 2013 yılı için; yatış sırasında enfeksiyon varlığına göre 

mortalite görülme oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01); yatış sırasında enfeksiyon görülen 

çocuklarda mortalite görülme riski 3 kat fazladır denilebilir. Mortalite için 

ODDS oranı 3.112 (%95 Cl: 1.736-5.579) olarak bulundu. Toplam (4 yıl) 
için; yatış sırasında enfeksiyon varlığına göre mortalite görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; 

p<0.01); yatış sırasında enfeksiyon görülen çocuklarda mortalite görülme 

riski 3 kat fazladır denilebilir. Mortalite için ODDS oranı 3.288 (%95 Cl: 2.522-

4.287) olarak bulundu (Tablo-7). 
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Tablo-7: Dört yılda ÇYBÜ’sinde yatan tüm hastaların yatış sırasında 

enfeksiyon varlığına göre mortalite dağılımları 

 

Mortalite (n) 

p 
( - ) ( + ) 
n/N (%) n/N (%) 

2010 yılı Yatış sırasında enfeksiyon  
(-) (N=238) 

221/238 (92.9) 17/238 (7.1) 0.001** 

Yatış sırasında enfeksiyon  
(+) (N=221) 

177/221 (80.1) 44/221 (19.9) 

Total (N=459) n=398  n=61 

2011 yılı Yatış sırasında enfeksiyon  
(-) (N=300) 

272/300 (90.7) 28/300 (9.3) 0.001** 

Yatış sırasında enfeksiyon  
(+) (N=191) 

135/191 (70.7) 56/191 (29.3) 

Total (N=491) n=407  n=84  

2012 yılı Yatış sırasında enfeksiyon  
(-) (N=282) 

252/282 (89.4) 30/282 (10.6) 0.001** 

Yatış sırasında enfeksiyon  
(+) (N=215) 

159/215 (74) 56/215 (26) 

Total (N=497) n=411 n=86  

2013 yılı Yatış sırasında enfeksiyon  
(-) (N=283) 

261/283 (92.2) 22/283 (7.8) 0.001** 

Yatış sırasında enfeksiyon 
(+) (N=154) 

122/154 (79.2) 32/154 (20.8) 

Total (N=437) n=383 n=54 

4 yıl 
toplamı 

Yatış sırasında enfeksiyon  
(-) (N=1103) 

1006/1103 (91.2) 97/1103 (8.8)  0.001** 

Yatış sırasında enfeksiyon  
(+) (N=781) 

593/781 (75.9) 188/781 (24.1) 

Total (N=1884) n=1599 n=285 
Pearson Ki-kare Test  **p<0.01 
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ÇYBÜ’sinde Görülen SBİE’lara Yönelik Bulgular 
 

Çalışmanın yapıldığı dört sene süresince ÇYBÜ’nde yatan 1108 

hastanın 89’unda toplam 139 SBİE görüldü. ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 

hastaların yaşları 1 ile 221 ay arasında değişip, ortalama 36.85±48.78 ay ve 

medyanı 17 ay olan hastalarda görüldü. SBİE tanısı alan çocukların yatış 

süreleri 7 ile 600 gün arasında değişmekte olup, ortalama 109.49±119.98 

gün ve medyanı 75 gündü. SBİE tanısı, hastaların 1 ile 526 yatış günü 

süreleri arasında, yatış süresinin ortalama 61.33±81.51 gün ve medyanı 36 

gün olduğu zamanlarda konuldu. SBİE’lar %33.1 (46/139) kız ve %66.9 

(93/139) erkek hastalarda görüldü. SBİE’ların %1.4’ünde (2/139) altta yatan 

hastalık görülmezken, %98.6’sında hastalarda altta yatan en az bir hastalık 

olduğu bulundu. Hastaların altta yatan en ciddi primer hastalıkları dikkate 

alınarak yapılan incelemede SBİE’ların %20.9’unda (29/139) nörolojik 

hastalık, %14.4’ünde (20/139) solid organ malignensisi, %12.9’unda (18/139) 

kalp hastalığı, %11.5’inde (16/139) kronik akciğer hastalığı, %8.6’sında 

(12/139) böbrek yetmezliği, %8.6’sında (12/139) metabolik hastalık, 

%7.2’sinde (10/139) genetik bozukluk, %5.8’inde (8/139) immün yetmezlik, 

%2.9’unda (4/139) karaciğer yetmezliği, %2.2’sinde (3/139) prematürite 

komplikasyonları, %1.4’ünde (2/139) ürogenital sistem hastalığı, %1.4’ünde 

(2/139) kollejen doku hastalığı ve %0.7’sinde (1/139) hematojen malignensisi 

altta yatan hastalık olduğu belirlendi. SBİE tanısı alan 89 hastanın 

%33.7’sinde (30/89) ve toplam 139 SBİE’un %32.4’ü (45/139) mortalite ile 

sonuçlandı. Mortalite günleri SBİE tanısı konulduğu zamana göre 0 ile 68 gün 

arasında arasında değişmekte olup, ortalama 17.20±19.69 gün ve medyanı 

11.5 gündü. SBİE tanısı alan hastaların %66.2’si (59/89) ve toplam 139 

SBİE’un %67.6’sı (94/139) hastaneden taburcu edildi. SBİE tanılarının 

%66.9’unda (93/139) hastanın yatışı sırasında enfeksiyon olmadığı, 

%33.1’inde (46/139) ise hastanın yatış sırasında primer ve mevcut hastalığa 

eşlik eden toplum kaynaklı enfeksiyona sahip olduğu bulundu (Tablo-8).  
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Tablo-8: ÇYBÜ’sinde dört yılda saptanan 139 SBİE’na ait bazı özellikler 

1: Klinikten devredilen ve >48 saat hastanede yatış süresi olan, yoğun bakımda yatış süresi 
24 saat olan hasta nedeniyle yatış süresi 1 gün olarak belirtilmiştir. 

N=139 Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Yaş (ay) 1-221 (17) 36.85±48.78 

Hastanede yatış süresi (gün) 7-600 (75) 109.49±119.98 

SBİE tanısı aldığında yatış süresi (gün) 1-526 (36)1 61.33±81.51  
 n/N % 

Cinsiyet Kız 46/139  33.1 

Erkek 93/139  66.9 

Altta Yatan Hastalık Nörolojik Hastalık 29/139 20.9 
Solid Organ Malignensi 20/139 14.4 
Kalp Hastalığı 18/139 12.9 
Kronik Akciğer Hastalığı 16/139 11.5 
Böbrek Yetmezliği 12/139 8.6 
Metabolik Hastalık 12/139 8.6 
Genetik Bozukluk 10/139 7.2 
İmmün yetmezlik 8/139 5.8 
Karaciğer Yetmezliği 4/139 2.9 
Prematürite Kompl.  3/139 2.2 
Ürogenital Sistem Hast. 2/139 1.4 
Kollejen Doku Hastalığı 2/139 1.4 
Hematojen Malignensi 1/139 0.7 
Yok  2/139 1.4 

SBİE tanısı alan hastalarda (n=89) 
mortalite  

Yok 59/89 66.3 

Var 30/89 33.7 

SBİE tanısı alan hastalarda 
mortalite (n=30) günü  

min-max (medyan) 
0-68 (11.5) 

Ort±SD 
17.20±19.69 

 

Mortalite ile sonuçlanan  
SBİE’lar (n=139 ) 

Yok 
Var                                                     

94/139 
45/139 

67.6 
32.4 
 

Yatış sırasında enfeksiyon varlığı Var 
Yok 

46/139 
93/139 

33.1 
66.9 
 

Kültür üremesi olan SBİE’larda 
(n=90) saptanan etkenler 
 

Gram pozitif 6/90 6.6 
Gram negatif 53/90 58.8 
Fungus 28/90 31.1 
Virüs 3/90 3.3 
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ÇYBÜ’sinde saptanan SBİE’ların %35.3’ünde (49/139) etken olan 

organizmalar bilinmezken, %64.7’sinde (90/139) kültür sonuç pozitifliğine 

dayanarak etken organizma saptandı. Çeşitli bölgelerden alınan kültür 

örneklerine göre saptanan mikroorganizmalar; %6.6 (6/90) gram pozitif 

bakteri, %58.8 (53/90) gram negatif bakteri, %31.1 (28/90) fungus ve %3.3 

(3/90) virus olarak bulundu (Tablo-8). 

ÇYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’larda saptanan risk faktörleri 

incelendi. ÇYBÜ’sinde SBİE’ların %97.8’inde (136/139) tanı konulmadan 

önce hastaların en az bir risk faktörü ile karşılaştığı bulundu. SBİE’ların 

%20.9’unda (29/139) 5’den az, %61.9’unda (86/139) 6-10 ve %17.3’ünde 

(24/139) 10 üzerinde risk faktörü öyküsü olduğu bulundu. Tanı konulduğu 

sırada SBİE’ların %96.4’ünde (134/139) herhangi bir kateter kullanım varlığı 

(her türlü vücut bölgesine erişimi sağlayan venöz ve santral kateterler, 

entübasyon tüpü, üriner sonda, nazogastrik kateter, diyaliz kateterleri, EVDS 

kateteri, VP shunt kateteri, ameliyat dreni, toraks tüpü kateteri, PEG kateteri, 

parasentez kateteri gibi), %83.5’inde (116/139) uzamış yatış (SBİE tanısı 

konulmadan önce hastanede ≥14 gün yatış), %79.1’inde (110/139) uzamış 

antibiyotik kullanımı (SBİE tanısı konulmadan önce ≥10 gün antibiyotik 

kullanımı), %75.5’inde (105/139) NG beslenme, %72.7’sinde (101/139) 

transfüzyon (eritrosit, granülosit, trombosit, TDP, fibrinojen, IVIg ve albümin 

gibi kan ürünleri), %66.2’sinde (92/139) entübasyon/mekanik ventilasyon, 

%64.7’sinde (90/139) TPN, %40.3’ünde (56/139) bilinç kapalılığı (glaskow 

koma skalası ≤8), %33.8’inde (47/139) immunsupresyon (primer veya 

sekonder), %33.1’inde (46/139) H2 reseptör kullanımı, %31.7’sinde (44/139) 

immobilizasyon, %13.7’sinde (19/139) NG dekompresyon, %12.9’unda 

(18/139) periton diyalizi, %9.4’ünde (13/139) düşük doğum ağırlığı, 

%7.9’unda (11/139) dekübit, %7.9’unda (11/139) göğüs tüpü, %7.2’sinde 

(10/139) operasyon, %6.5’inde (9/139) nötropeni, %5’inde (7/139) LP, 

%4.3’ünde (6/139) biyopsi, %4.3’ünde (6/139) hemodiyaliz, %4.3’ünde 

(6/139) CPR, %4.3’ünde (6/139) genetik bozukluk, %3.6’sında (5/139) düşük 

Apgar, %2.9’unda (4/139) parasentez, %2.2’sine (3/139) torasentez, 

%1.4’ünde (2/139) ameliyat direni, %1.4’ünde (2/139) kolostomi, %1.4’ünde 
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(2/139) trakeotomi ve %0.7’sinde (1/139) plazmaferez öyküsü olduğu 

bulundu (Tablo-9).  

 

Tablo-9: ÇYBÜ’sinde 139 SBİE’da saptanan risk faktörlerinin dağılımı * 

 
N= 139 n/N % 

Herhangi bir risk faktörü 136/139 97.8 
Kateter varlığı 134/139 96.4 
Uzamış yatış 116/139 83.5 
Uzamış antibiyotik kullanımı 110/139 79.1 
NG beslenme 105/139 75.5 
Transfüzyon  101/139 72.7 
Entübasyon  92/139 66.2 
TPN 90/139 64.7 
Bilinç kapalılığı 56/139 40.3 
İmmunsupresyon  47/139 33.8 
H2 reseptör kullanımı 46/139 33.1 
İmmobilizasyon  44/139 31.7 
NG dekompresyon 19/139 13.7 
Periton diyalizi 18/139 12.9 
Düşük doğum ağırlığı 13/139 9.4 
Dekübit  11/139 7.9 
Göğüs tüpü 11/139 7.9 
Operasyon                                                           10/139 7.2 
Nötropeni  9/139 6.5 
LP 7/139 5.0 
Biyopsi  6/139 4.3 
Hemodiyaliz  6/139 4.3 
CPR 6/139 4.3 
Genetik bozukluk 6/139 4.3 
Düşük Apgar 5/139 3.6 
Parasentez  4/139 2.9 
Torasentez 3/139 2.2 
Ameliyat direni 2/139 1.4 
Kolostomi  2/139 1.4 
Trakeotomi 2/139 1.4 
Plazmaferez  1/139 0.7 
   

*: ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alan hastalarda birden fazla risk faktörü olabilir. 
NG:nazogastrik, TPN:total parenteral nütrisyon, LP:lomber ponksiyon, CPR:kardiopulmoner 
resusitasyon 
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SBİE’larda kateter kullanımı ve kullanılan kateter cinslerinin dağılımı 

incelendi. SBİE’ların %96.4’ünde (134/139) tanı konulmadan önce herhangi 

bir kateter kullanım öyküsü olduğu bulundu. Enfeksiyonların %75.5’inde 

(105/139) NG, %66.2’sinde (92/139) entübasyon tüpü, %46’sında (64/139) 

üriner sonda, %44.6’sında (62/139) femoral kateter, %13’ünde (18/139) 

periton diyaliz kateteri, %10.1’inde (14/139) EVDS, %7.9’unda (11/139) 

toraks tüpü kateteri, %5.8’inde (8/139) hemodiyaliz kateteri, %5’inde (7/139) 

VP shunt kateteri, %1.4’ünde (2/139) trakeotomi kanülü, %1.4’ünde (2/139) 

ameliyat dreni, %0.7’sinde (1/139) PEG kateteri ve %0.7’sinde (1/139) 

parasentez kateteri kullanım öyküsü olduğu bulundu (Tablo-10). 

 

Tablo-10: ÇYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’larda kullanılan kateterlerin 

dağılımı 

Kateter cinsi n/N  (%) Kateter cinsi n/N  (%) 

Herhangi bir kateter varlığı 134/139 (96.4) Toraks tüpü 11/139 (7.9) 

NG 105/139 (75.5) Hemodiyaliz kateteri 8/139 (5.8) 

Entübasyon tüpü 92/139 (66.2) VP shunt 7/139 (5) 
Üriner sonda 64/139 (46) Trakeotomi kanülü 2/139 (1.4) 

Femoral kateter 62/139 (44.6) Ameliyat dreni 2/139 (1.4) 

Periton diyaliz kateteri 18/139 (13) PEG kateteri 1/139 (0.7) 

EVDS 11/139 (7.9) Parasentez kateteri 1/139 (0.7) 
NG:nazogastrik, EVDS:eksternal ventriküler drenaj sistemi, VP:ventrikülo-peritoneal,  
PEG:perkutan endoskopik gastrostomi 
 

ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanım 

oranları ve kullanılan antibiyotiklerin YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’larda 

kullanılan antibiyotikler ile karşılaştırılması yapıldı. ÇYBÜ’sinde 

enfeksiyonların %84.9’unda (118/139) tanı konulduğu sırada antibiyotik 

kullanım öyküsü olduğu bulundu. Kullanılan antibiyotiklerin %62.6’sı (87/139) 

geniş spektrumlu (3. kuşak sefalosporinler, piperasilin-tazobaktam ve 

kombine antibiyotik tedavileri), %40.3’ü (56/139) glikopeptid, %23.7’si 

(33/139)  antifungal, %18.7’si (26/139)  çok geniş spektrumlu antibiyotik 

(karbapenem, kolitsin), %4.3’ü (6/139) dar spektrumlu (ampisilin, gentamisin, 

1. ve 2. kuşak  sefalosporinler) ve %0.7’si (1/139) antiviral olarak bulundu. 
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YDYBÜ’sinde enfeksiyonların %97.1’inde (306/315) SBİE tanısı 

konulduğunda antibiyotik kullanım öyküsü olduğu saptandı. Enfeksiyonların 

%13.3’ünde (42/315) dar spektrumlu, %57.5’inde (181/315) geniş 

spektrumlu, %30.8’inde (97/315) çok geniş spektrumlu, %33’ünde (104/315) 

glikopeptid, %29.2’sinde (92/315) antifungal ve %2.2’sinde (7/315) anaerob 

antibiyotik kullanma öyküsü saptandı. Servislere göre hastane enfeksiyonu 

tanısı almadan önce çocukların antibiyotik kullanım oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01). ÇYBÜ’sinde 

SBİE  tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmama anlamlı düzeyde 

yüksek saptandı. YDYBÜ’sinde dar spektrumlu (p=0.007) ve çok geniş 

spektrumlu (p=0.008) antibiyotik kullanım oranları, yoğun bakım servisinden 

anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0.01). ÇYBÜ’sinde ise geniş spektrumlu 

(p=0.038) antibiyotik kullanım oranı, YDYBÜ’sinden anlamlı düzeyde yüksek 

saptandı(p<0.05). Glikopeptid, antifungal, anaerob antibiyotik ve antiviral 

kullanım oranlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu 

(p>0.05) (tablo-11). 

 
Tablo-11: ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanım 

oranları ve YDYBÜ ile karşılaştırma 

 ÇYBÜ YDYBÜ  
p n/N (%) n/N (%) 

Antibiyotik  
kullanım öyküsü 

yok 21/139 (15.1) 11/315 (3.5) c0.001** 
var 118/139 (84.9) 304/315 (96.5) 

Dar spektrumlu 1 6/139 (4.3) 42/315 (13.3) c0.007** 
Geniş spektrumlu 2 87/139 (62.6) 164/315 (52.1) a0.038* 
Çok geniş spektrumlu 3 26/139 (18.7) 97/315 (30.8) a0.008** 
Glikopeptid 4 56/139 (40.3) 104/315 (33) a0.135 
Antifungal  33/139 (23.7) 92/315 (29.2) a0.230 
Anaerob antibiyotik  0 (0) 7/315 (2.2) b0.106 
Antiviral  1/139 (0.7) 0 (0) b0.306 
aPearson Ki-kare Test bFisher’s Exact Test cYates’ Continuity Correction Test 
*p<0.05      **p<0.05 
1: ampisilin, gentamisin, 1. ve 2. kuşak  sefalosporinler, 2: 3. kuşak sefalosporinler, 
piperasilin-tazobaktam, kombine antibiyotik tedavileri, 3: karbapenem, kolitsin, 4: vankomisin, 
teikoplanin 
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Dört yıl süresinde ÇYBÜ’sinde 139 SBİE tanısı konuldu. ÇYBÜ’sinde 

tanı konulan SBİE’ların dağılımına bakıldığında; %28.3 (39/139) VİP, %15.8 

(22/139) KİÜSE, %12.2 (17/139) KİKAE, %10.8 (15/139) kanıtlanmış 

bakteriyemi, %9.4 (13/139) klinik sepsis, %5 (7/139) semptomatik ÜSE, %4.3 

(6/139) konjonktivit, %3.6 (5/139) pnömoni, %3.6 (5/139) cilt enfeksiyonu, 

%2.9’u (4/139) gastroenterit, %2.2 (3/139) menenjit, %1.4 (2/139) peritonit ve 

%0.7 (1/139) asemptomatik bakteriüri olduğu bulundu (Tablo-12). 

 

Tablo-12: ÇYBÜ’sinde dört sene süresinde saptanan 139 SBİE tiplerinin 

dağılımı 

 n/N % 

Ventilatör ilişkili pnömoni 39/139 28.3 

Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu 22/139 15.8 

Kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu 17/139 12.2 

Kanıtlanmış bakteriyemi 15/139 10.8 

Klinik sepsis  13/139 9.4 

Semptomatik üriner enfeksiyon 7/139 5.0 

Konjonktivit  6 /139 4.3 

Pnömoni  5/139 3.6 

Cilt enfeksiyonu 5/139 3.6 

Gastroenterit  4/139 2.9 

Menenjit  3/139 2.2 

Peritonit  2/139 1.4 

Asemptomatik bakteriüri 1/139 0.7 

TOPLAM 139 100 

 

ÇYBÜ’sinde dört yıl süresince saptanan SBİE tipleri ve tanı konulan 

enfeksiyonlarda altta yatan hastalıklar incelendi. VİP tanısının en fazla %33 

(13/39) oranla altta yatan nörolojik hastalığı olan, KİÜSE tanısının en fazla 

%36 (8/22) oranla altta yatan böbrek yetmezliği olan, KİKAE tanısının en 

fazla %29 (5/17) oranla altta yatan nörolojik hastalığı olan, KAE tanısının en 

fazla eşit olarak %20 (3/15) oranla altta yatan nörolojik hastalığı ve solid 
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organ malignensisi olan ve klinik sepsis tanısının en fazla %23 (3/13) oranla 

altta yatan genetik hastalığı olan hastalara konulduğu bulundu. ÇYBÜ’sinde 

tanı konulan SBİE’lar ve altta yatan hastalıklar tabloda belirtilmiştir (Tablo-

13a).  

ÇYBÜ’sine altta yatan nörolojik hastalık tanısı ile yatan hastalarda 

SBİE’lardan en sık %45 (13/29) VİP, altta yatan solid organ malignensisi olan 

hastalarda en fazla %30 (6/20) KİÜSE, altta yatan kalp hastalığı olan 

hastalarda en sık %28 (5/18) VİP, altta yatan kronik AC hastalığı olan 

hastalarda en sık %50 (8/16) VİP ve altta yatan böbrek yetmezliği olan 

hastalarda en sık %66 (8/12) KİÜSE tanıları konulduğu bulundu (Tablo-13b). 
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Tablo-13a: ÇYBÜ’sinde dört yıl süresince saptanan SBİE’larda altta yatan hastalıklar 

 
Nöro Hast.:nörolojik hastalık,  S. Org. Malign.:solid organ malignensisi,   Kalp Hast.:kalp hastalığı,  Kr AC Hast.:kronik akciğer hastalığı,  Böbrek Yetm.:böbrek 
yetmezliği,  Metabolik Hast.:metabolik hastalık,  Genetik Hast.:genetik hastalık,  İmmün Yetm.:immün yetmezlik, KC Yetmz.:karaciğer yetmezliği,  ÜGS 
Hast.:ürogenital sistem hastalığı, K. Doku Hast.:kollajen doku hastalığı,  Hemato. Malign.:hematolojik malignensisi 
 
VİP: ventilatör ilişkili pnömoni, KİÜSE: kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, KİKAE: kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu, KAE: kan akım nfeksiyonu,  
Kl. Sepsis:klinik sepsis, Sempt ÜSE:semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, cilt enf:cilt enfeksiyonu, GE:gastroenterit, Asempt B.üri:asemptomatik bakteriüri 

 

 

 
 

 
Nöro Hast 

S. Org. 
Malign. 

Kalp 
Hast. 

Kr AC 
Hast. 

Böbrek 
Yetm. 

Metabolik 
Hast. 

Genetik 
Hast. 

İmmün 
Yetm. 

KC 
Yetmz. 

ÜGS 
Hast. 

K. Doku 
Hast. 

Hemato. 
Malign. Yok 

VİP n=39 13/39 (33.3) 3/39 (7.7) 5/39 (12.8) 8 (20.5) 1/39 (2.5) 4/39 (10.2) 3/39(7.7) 1/39 (2.6) 
    

1 (2.6) 

KİÜSE n=22 3/22 (13.6) 6/22 (27.2) 1/22 (4.5) 1/22 (4.5) 8/22 (36.3) 
 

1/22(4.5) 
 

1/22(4.5) 1/22 (4.5) 
   KİKAE  n=17 5/17 (29.4) 2/17 (11.7) 1/17 (5.9) 1/17 (5.9) 2/17 (11.7) 2/17 (11.7) 

 
2/17 (11.7) 1/17(5.9) 

 
1/17(5.9) 

  KAE n=15 3/15 (20) 3/15 (20) 2/15 (13.3) 
 

1/15 (6.6) 2/15 (13.3) 
 

1/15 (6.6) 1/15(6.6) 
  

1/15(6.6) 
 Kl. Sepsis n=13 2/13 (15.4) 1/13 (7.7) 2/13 (15.4) 2/13 (15.4) 

 
1/13 (7.7) 3/13 (23) 

      Sempt ÜSE n=7 
 

1/7 (14.2) 2/17 (11.7) 2/17 (11.7) 
    

1/7(14.2) 
 

1/7(14.2) 
  Konjonktivit n=6 

 
2/6 (33.3) 1/6 (16.6) 

  
1/6 (16.6) 

 
2/6 (33.3) 

     Pnömoni n=5 
 

1/5 (20) 2/5 (40) 
   

1/5 (20) 1/5 (20) 
     Cilt enf n=5 1/5 (20) 1/5 (20) 1/5 (20) 

  
1/5 (20) 1/5 (20) 

      
GE n=4 1/4 (25) 

  
1/4 (25) 

   
1/4 (25) 

    

1/4 
(25) 

Menenjit n=3 1/3 (33.3) 
  

1/3 (33.3) 
  

1/3(33.3) 
      Peritonit n=2 

  
1/2(50) 

      
1/2(50) 

   Asempt B.üri n=1 
     

1/1 (100) 
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Tablo-13b: ÇYBÜ’sinde dört yıl süresince altta yatan hastalıklarda saptanan SBİE’lar 

 
Nöro Hast.:nörolojik hastalık,  S. Org. Malign.:solid organ malignensisi,   Kalp Hast.:kalp hastalığı,  Kr AC Hast.:kronik akciğer hastalığı,  Böbrek Yetm.:böbrek 
yetmezliği,  Metabolik Hast.:metabolik hastalık,  Genetik Hast.:genetik hastalık,  İmmün Yetm.:immün yetmezlik, KC Yetmz.:karaciğer yetmezliği,  ÜGS 
Hast.:ürogenital sistem hastalığı, K. Doku Hast.:kollajen doku hastalığı,  Hemato. Malign.:hematolojik malignensisi 
 
VİP: ventilatör ilişkili pnömoni, KİÜSE: kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, KİKAE: kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu, KAE: kan akım nfeksiyonu,  
Kl. Sepsis:klinik sepsis, Sempt ÜSE:semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, cilt enf:cilt enfeksiyonu, GE:gastroenterit, Asempt B.üri:asemptomatik bakteriüri 

 VİP KİÜSE  KİKAE   KAE  Kl. 
Sepsis  

Sempt 
ÜSE 

Konjonktivit  Pnömoni  Cilt enf  GE  Menenjit  Peritonit  Asempt 
B.üri  

Nöro Hast n=29 13/29 (45) 3/29 (10) 5/29 (17) 3/29 (10) 2/29 (7)    1/29 (3) 1/29 (3) 1/29 (3)   

S. Org. Malign n=20 3/20 (15) 6/20 (30) 2/20 (10) 3/20 (15) 1/20 (5) 1/20 (5) 2/20 (10) 1/20 (5) 1/20 (5)     

Kalp Hast. n=18 5/18 (28) 1/18 (5) 1/18 (5) 2/18 (11) 2/18 (11) 2/18 (11) 1/18 (5) 2/18 (11) 1/18 (5)   1/18 (5)  

Kr AC Hast. n=16 8/16 (50) 1/16 (6) 1/16 (6)  2/16 (12) 2/16 (12)    1/16 (6) 1/16 (6)   

Böbrek Yetm. n=12 1/12 (8) 8/12 (66) 2/12 (16) 1/12 (8)          

Metabolik Hast. n=12 4/12 (33)  2/12 (16) 2/12 (16) 1/12 (8)  1/12 (8)  1/12 (8)    1/12 (8) 

Genetik Hast. n=10 3/10 (30) 1/10 (10)   3/10 (30)   1/10 (10) 1/10 (10)  1/10 (10)   

İmmün Yetm. n=8 1/8 (12)  2/8 (25) 1/8 (12)   2/8 (25) 1/8 (12)  1/8 (12)    

KC Yetmz. n=4  1/4 (25) 1/4 (25) 1/4 (25)  1/4 (25)        

ÜGS Hast. n=2  1/2 (50)          1/2 (50)  

K. Doku Hast. n=2   1/2 (50)   1/2 (50)        

Hemato. Malign. n=1    1/1 (100)          
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ÇYBÜ’sinde dört yıl boyunca saptanan 139 SBİE’un %64.7’sinde 

(90/139) kültür üreme pozitifliği görüldü ve tanı kültür pozitifliğine dayanarak 

konuldu. SBİE tanılarının %35.3’ü (49/139) ise kültür üreme pozitifliği 

saptanmadan klinik bulgular doğrultusunda konuldu. Üreme saptanan 90 

kültürün %6.6’sında (6/90) gram (+) bakteri, %58.8’inde (53/90) gram (-) 

bakteri, %31.1’inde (28/90) fungus ve %3.3’ünde (3/90) virus üremeleri 

saptandı. Kültürlerde Stafilokoklardan MRSA ve MRSE hariç gram pozitif 

bakteri üremesi saptanmadı. Kültür üreme pozitifliğinin anlamlı kabul edilmesi 

CDC 2008 kriterlerine dayanılarak belirlendi, bazı KNS üremeleri CDC 2008 

kriterlerine uygun olmaması nedeniyle anlamlı kabul edilmedi. 

Etken olan mikroorganizmalar incelendiğinde; kültür üremesi 

saptanan SBİE’ların %4.4’ünde (4/90) MRSA, %2.2’sinde (2/90) MRSE, 

%10’unda (9/90) ESBL(+) Klebsiella spp, %1.1’inde (1/90) ESBL(-) Klebsiella 

spp, %5.5’inde (5/90) ESBL(+) E.coli, %2.2’sinde (2/90) ESBL(-) E.coli, 

%1.1’inde (1/90) Proteus spp, %1.1’inde (1/90) Serratia spp, %2.2’sinde 

(2/90) Enterobacter spp, %2.2’sinde (2/90) MDR Klebsiella spp, %6.6’sında 

(6/90) KD(-) Pseudomonas spp, %8.8’inde (8/90) KD(+) Pseudomonas spp, 

%14.4’ünde (13/90) Acinetobacter spp, %3.3’ünde (3/90) Stenotrophomonas 

spp, %16.6’sında (15/90) C.albicans, %14.4’ünde (13/90) non-albicans 

candida, %2.2’sinde (2/90) RSV ve %1.1’inde (1/90) rotavirus  üremeleri 

saptandı (Tablo-14).   
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Tablo-14: ÇYBÜ’sinde yıllara göre 139 SBİE’da anlamlı üreme pozitifliği olan 

90 kültürde saptanan mikroorganizmaların dağılımları * 

 2010  
(N=17) 

2011  
(N=12) 

2012 
(N=32) 

2013  
(N=29) 

Toplam 
(N=90) 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

Gram Pozitifler 3/17 (17.6) 0 (0) 2/32 (6.2) 1/29 (3.4) 6/90 (6.6) 

MRSA  2/17 (11.7) 0 (0) 2/32 (6.2) 0 (0) 4/90 (4.4) 

MRSE  1/17 (5.8) 0 (0) 0 (0) 1/29 (3.4) 2/90 (2.2) 

Gram Negatifler 10/17  
(58.8) 

7/12  
(58.3) 

19/32  
(59.3) 

17/29  
(58.6) 

53/90  
(58.8) 

ESBL(-)Klebsiella spp 1/17 (5.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/90 (1.1) 

ESBL(+)Klebsiella spp 1/17 (5.9) 2/12 (16.6) 6/32 (18.7) 0 (0) 9/90 (10) 

ESBL(-) E.coli  0 (0) 0 (0) 0 (0) 2/29 (6.9) 2/90 (2.2) 

ESBL(+) E.coli 0 (0) 0 (0) 4/32 (12.5) 1/29 (3.4) 5/90 (5.5) 

Proteus spp 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/29 (3.4) 1/90 (1.1) 

Serratia spp 0 (0) 0 (0) 1/32 (3.1) 0 (0) 1/90 (1.1) 

Enterobacter spp 1/17 (5.9) 1/12 (8.3) 0 (0) 0 (0) 2/90 (2.2) 

MDR Klebsiella spp  0 (0) 2/12 (16.6) 0 (0) 0 (0) 2/90 (2.2) 

KD(-)Pseudomonas spp 1/17 (5.9) 0 (0) 4/32 (12.5) 1/29 (3.4) 6/90 (6.6) 

KD(+)Pseudomonas spp 0 (0) 1/12 (8.3) 1/32 (3.1) 6/29 (20.6) 8/90 (8.8) 

Acinetobacter spp 6/17 (35.2) 1/12 (8.3) 2/32 (6.2) 4/29 (13.7) 13/90 (14.4) 

Stenotrophomonas spp 0 (0) 0 (0) 1/32 (3.1) 2/29 (6.9) 3/90 (3.3) 

Fungal 4/17 (23.5) 3/12 (25) 11/32 (34.3) 10/29 (34.4) 28/90 (31.1) 

Candida albicans 2/17 (11.7) 1/12 (8.3) 5/32 (15.6) 7/29 (24.1) 15/90 (16.6) 

Non-albicans candida 2/17 (11.7) 2/12 (16.6) 6/32 (18.7) 3/29 (10.3) 13/90 (14.4) 

Virus  0 (0) 2/12 (16.6) 0 (0) 1/29 (3.4) 3/90 (3.3) 

      
*:Bu dağılımlar 139 SBİE’da üreme olan 90 kültür pozitifliğine göre yapılmıştır. 
MRSA: metisilin rezistan Staphylococcus aureus, MRSE:metisilin rezistan Staphylococcus 
epidermidis, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, 
MDR:multi drug resistan-çoklu ilaç dirençli, KD:karbapenem dirençli 
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Çeşitli bölgelerden alınan kültürlerde üreme olması halinde, CDC 

2008 kriterlerine uygun olanları anlamlı olarak kabul edilmiştir. ÇYBÜ’sinde 

kültür üreme pozitifliği olan 90 SBİE’da saptanan mikroorganizmaların çokluk 

sırasına göre dağılımları incelendiğinde ilk sırada %16.6 (15/90) oran ile 

C.albicans yer aldı. İkinci en sık saptanan mikroorganizmalar %14.4 (13/90) 

oran ile non-albicans candida türleri ve Acinetobacter spp olarak bulundu, 

üçüncü en sık üreyen mikroorganizma %10 (9/90) oran ile ESBL(+) 

Klebsiella spp olarak saptandı (Tablo-15). 

 
Tablo-15: ÇYBÜ’sinde kültür üreme pozitifliği olan 90 SBİE’da saptanan 

mikroorganizmaların çokluk sırasına göre dağılımları 

Etken n/N % 
Candida albicans 15/90 16.6 
Non-albicans candida 13/90 14.4 
Acinetobacter spp 13/90 14.4 
ESBL(+) Klebsiella spp 9/90 10 
KD(+) Pseudomonas spp 8/90 8.8 
KD(-) Pseudomonas spp 6/90 6.6 
ESBL(+) E.coli 5/90 5.5 
MRSA 4/90 4.4 
Stenotrophomonas spp 3/90 3.2 
MRSE 2/90 2.2 
ESBL(-) E.coli 2/90 2.2 
Enterobacter spp 2/90 2.2 
MDR Klebsiella spp 2/90 2.2 
RSV 2/90 2.2 
ESBL(-) Klebsiella spp 1/90 1.1 
Proteus spp 1/90 1.1 
Serratia spp 1/90 1.1 
Rotavirus 1/90 1.1 
ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, 
KD:karbapenem dirençli, MRSA: metisilin rezistan Staphylococcus aureus, MRSE:metisilin 
rezistan Staphylococcus epidermidis, MDR:multi drug resistan-çoklu ilaç dirençli, 
RSV:respiratuvar sinsitiyal virus 
 

ÇYBÜ’sinde SBİE’larda kan, idrar, TAS, BOS, balgam, cilt altı apse 

aspirasyon materyali, periton sıvısı, kateter ucu ve gaitadan yapılan 

kültürlerde üreme saptandı. CDC 2008 kriterlerine göre anlamlı kabul edilen 

üremelerin %33.3’ü (30/90) kan, %30’u (27/90) idrar, %29’u (26/90) TAS, 
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%2.2’si (2/90) BOS, %1.1’i (1/90) balgam, %1.1’i (1/90) cilt altı apse 

aspirasyon materyali, %1.1’i (1/90) periton sıvısı, %1.1’i (1/90) kateter ucu ve 

%1.1’i (1/90) gaita kültürlerinde saptandı (Tablo-16).  

 

Tablo-16: ÇYBÜ’sinde dört yılda 139 SBİE’da saptanan 90 üremenin yerleri 

TAS:trakeal aspirat sıvısı, BOS:beyin-omurilik sıvısı 

 

Kültür üremelerinde saptanan mikroorganizmalar ve SBİE tipleri 

incelendiğinde; etken mikroorganizması gram (+) bakteri olanların %50’si 

(3/6) VİP, %16.7’si (1/6) KİÜSE, %16.7’si (1/6) KİKAE ve %16.7’si (1/6) 

menenjit tanısı almıştır. Etken mikroorganizması MRSA olanların %75’i (3/4) 

VİP ve %25’i (1/4) menenjit tanısı; MRSE olanların %50’si (1/2)  KİÜSE ve 

%50’si (1/2) KİKAE enfeksiyon tanısı almıştır.  Etken mikroorganizması gram 

(-) bakteri olanların %41.5’i (22/53) VİP, %20.8’i (11/53) KİÜSE, %9.4’ü 

(5/53) KİKAE, %15.1’i (8/53) kanıtlanmış bakteriyemi, %7.5’i (4/53) 

semptomatik ÜSE, %1.9’u (1/53) menenjit, %1.9’u (1/53) peritonit ve %1.9’u 

(1/53) cilt enfeksiyonu tanısı almıştır. Etken mikroorganizması ESBL(-) 

Klebsiella spp olan bir kişi kanıtlanmış bakteriyemi tanısı, etken organizması 

ESBL(+) Klebsiella spp olanların %44.4’ü (4/9) KİÜSE, %33.3’ü (3/9) 

kanıtlanmış bakteriyemi, %22.2’si (2/9) VİP ve etkeni MDR Klebsiella spp 

olanların %50’si (1/2) KİKAE ve %50’si (1/2) peritonit tanısı almıştır. Etken 

mikroorganizması ESBL(-) E.coli olanların  %50’si (1/2) KİÜSE ve %50’si 

(1/2) semptomatik ÜSE, etken mikroorganizması  ESBL(+) E.coli olanların 

%60’ı (3/5) KİÜSE ve %40’ı (2/5) semptomatik ÜSE tanısı almıştır. Etkeni 

 
Üreyen bölge 

 
n/N (%) 

Kan  30/90 (33.3) 
İdrar  26/90 (29) 
TAS  26/90 (29) 
BOS 2/90 (2.2) 
Periton sıvısı 2/90 (2.2) 
Balgam 1/90 (1.1) 
Cilt altı apse aspirasyon materyali 1/90 (1.1) 
Kateter ucu 1/90 (1.1) 
Gaita  1/90 (1.1) 
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KD(-) Pseudomonas spp olanların %66.7’si (4/6) VİP ve %23.3’ü (2/6) KİÜSE 

tanısı, etkeni KD(+) Pseudomonas spp olanların %62.5’i (5/8) VİP, %12.5’i 

(1/8) KİÜSE, %12.5’i (1/8) kanıtlanmış bakteriyemi ve %12.5’i (1/8) KİKAE 

tanısı almıştır. Etken mikroorganizması Acinetobacter spp olan üremelerin 

%61.5’i (8/13) VİP, %15.4’ü (2/13) kanıtlanmış bakteriyemi, %7.7’si (1/13) 

KİKAE, %7.7’si (1/13) menenjit ve %7.7’si (1/13) cilt enfeksiyonu tanısı 

almıştır. Etken mikroorganizması Proteus spp olan bir olgu kanıtlanmış 

bakteriyemi tanısı (1/1), etkeni Serratia spp olan bir olgu semptomatik ÜSE 

tanısı (1/1), etkeni Enterobacter spp olan iki olgu KİKAE (2/2) tanısı ve etkeni 

Stenotrophomonas spp alan üç olgu VİP (3/3) tanısı almıştır. Etken 

mikroorganizması fungal olanların %35.7’si (10/28) KİKAE, %32.1’i (9/28) 

KİÜSE, %21.4’ü (6/28) kanıtlanmış bakteriyemi, %3.6’sı (1/28) semptomatik 

ÜSE, %3.6’sı (1/28) asemptomatik bakteriüri ve %3.6’sı (1/28) peritonit tanısı 

almıştır. Etken mikroorganizması C.albicans olanların %40.0’ı (6/15) KİÜSE, 

%26.7’si (4/15) kanıtlanmış bakteriyemi, %13.3’ü (2/15) KİKAE, %6.7’si 

(1/15) semptomatik ÜSE, %6.7’si (1/15) asemptomatik bakteriüri, %6.7’si 

(1/15) peritonit tanısı; etkeni non-albicans candida olanların %61.5’i (8/13) 

KİKAE, %23.1’i (3/13) KİÜSE ve %15.4’ü (2/13) kanıtlanmış bakteriyemi 

tanısı almıştır. Etken mikroorganizması virus olanların %33.3’ü (1/3) VİP, 

%33.3’ü (1/3) pnömoni ve %33.3’ü (1/3) gastroenterit tanısı almıştır. Etken 

mikroorganizması RSV olanların %50’si (1/2) VİP ve %50’si (1/2) pnömoni, 

adenovirus üremesi %100 (1/1) gastroenterit tanısı almıştır (Tablo-17a).  

Kültür üreme bölgelerine göre üreme olan mikroorganizmaların 

dağılımına bakıldığında; kanda %3 (1/30) gram (+) bakteri, %43 (13/30) gram 

(-) bakteri ve %53 (16/30) fungal üreme saptandı. Kanda %33.3 (10/30) non-

albicans candida, %20 (6/30) C.albicans, her biri %10 (3/30) ESBL(+) 

Klebsiella spp ve Acinetobacter spp, her biri %6.6 (2/30) Enterobacter spp ve 

KD(+) Pseudomonas spp, her biri %3.3 (1/30) MRSE, ESBL(-) Klebsiella 

spp, Proteus spp ve MDR Klebsiella spp üremeleri saptandı. İdrarda %4 

(1/26) gram (+) bakteri, %58 (15/26) gram (-) bakteri ve %38 (10/26) fungal 

üreme saptandı. İdrarda %27 (7/26) C.albicans, %19 (5/26) ESBL(+) E.coli, 

%15.4 (4/26) ESBL(+) Klebsiella spp, %11.5 (3/26) non-albicans candida, 
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her biri %7.7 (2/26) ESBL(-) E.coli ve KD(-) Pseudomonas spp, her biri %3.8 

(1/26) MRSE, Serratia spp ve KD(+) Pseudomonas spp üremeleri saptandı. 

TAS’da %12 gram (+) bakteri (3/26), %85 (22/26) gram (-) bakteri ve %4 

(1/26) virus üremesi saptandı. TAS’da %30.8 (8/26) A.baumannii, %19.2 

(5/26) KD(+) Pseudomonas spp, %15.4 (4/26) KD(-) Pseudomonas spp, her 

biri %11.5 (3/26) Stenotrophomonas spp ve MRSA, %7.7 (2/26) ESBL(+) 

Klebsiella spp ve %3.8 (1/26) RSV üremeleri saptandı. BOS’da %50 (1/2) 

MRSA ve %50 (1/2) A.baumannii üremesi saptandı. Balgamda %100 (1/1) 

RSV, periton sıvısında %100 (1/1) MDR Klebsiella spp, deride %100 (1/1) 

A.baumannii, kateter ucunda %100 (1/1) C.albicans, gaitada %100 (1/1) 

rotavirus üremesi saptandı (Tablo-17b). 
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Tablo-17a: ÇYBÜ’sinde dört sene süresince SBİE’larda anlamlı üreme pozitifliği olan 90 kültürde saptanan mikroorganizmalar 

MRSA: metisilin rezistan S.aureus, MRSE:metisilin rezistan S.epidermidis, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta 
laktamaz, KD:karpapenem dirençli, , MDR:multi drug resistan-çoklu ilaç dirençli 
 
VİP:ventilatör ilişkili pnömoni, KİÜSE:kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, KİKAE:katetr ilişkili kan akım enfeksiyonu, kanıt. bakt: kanıtlanmış 
bakteriyemi, semp ÜSE:semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, cilt enf:cilt enfeksiyonu, GE:gastroenterit, asemp. bakteriüri:asemptomatik bakteriüri 

Tanılar 

Gram (+)  n=6 Gram (-)  n=53 Fungal  n=28  

 
 

MRSA 
(n=4) 

 
 

MRSE 
(n=2) 

 
 

Toplam 
(n=6) 

ESBL 
(+) 

Klebs. 
(n=9) 

ESBL 
   (-) 
Klebs. 
(n=1) 

ESBL 
   (+) 
E.coli 
(n=5) 

ESBL 
(-) 

E.coli 
n=2) 

 
Prote 

us 
(n=1) 

 
 

Seratia 
(n=1) 

 
Entero
backte
r (n=2) 

 
MDR 

Klebs. 
 (n=2) 

KD 
(-) 

Pseudo 
(n=6) 

KD 
(+) 

Pseud
o(n=8) 

 
Acineto
bacter 
(n=13) 

Stenot
rofom
onas 
(n=3) 

 
 

Toplam 
(n=53) 

 
C. 

albica. 
 (n=15) 

Non- 
alb. 

cand. 
 (n=13) 

 
 

Toplam 
(n=28) 

Virüs 
 n=3 

VİP 3(75) 0 (0) 3(50) 2(22.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4(66.7) 5(62.5) 8 (61.5) 3 (100)  22(41.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33.3) 

KİÜSE 0 (0) 1(50) 1(16.7) 4(44.4) 0 (0) 3(60) 1(50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(33.3) 1(12.5) 0 (0) 0 (0) 11 (20.8) 6 (40) 3(23.1) 9 (32.1) 0 (0) 

KİKAE 0 (0) 1(50) 1(16.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(100) 1(50) 0 (0) 1(12.5) 1 (7.7) 0 (0)    5 (9.4) 2(13.3) 8(61.5) 10 (35.7) 0 (0) 

Kanıt. bakt. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3(33.3) 1(100) 0 (0) 0 (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(12.5) 2 (15.4) 0 (0)   8 (15.1) 4(26.7) 2(15.4) 6 (21.4) 0 (0) 

Kl. sepsis  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Semp ÜSE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(40) 1(50) 0 (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)    4  (7.5) 1 (6.7) 0 (0)   1 (3.6) 0 (0) 

Konjonktivit  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Pnömoni  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33.3) 

Cilt enf. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7.7) 0 (0)      1 (1.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

GE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33.3) 

Menenjit  1(25) 0 (0) 1(16.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7.7) 0 (0)    1 (1.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Perionit  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(50) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)    1 (1.9) 1 (6.7) 0 (0) 1 (3.6) 0 (0) 

Asemp. 
bakteriüri 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6.7) 0 (0)     1(3.6) 0 (0) 
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Tablo-17b: ÇYBÜ’sinde dört sene süresince SBİE’larda çeşitli kültür üreme yerlerinde saptanan mikroorganizmalar  

 
MRSA: metisilin rezistan S.aureus, MRSE:metisilin rezistan S.epidermidis, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta 
laktamaz, KD:karpapenem dirençli, , MDR:multi drug resistan-çoklu ilaç dirençli 
 
TAS:trakeal aspirat sıvısı, BOS:beyin-omurilik sıvısı, CAAM: cilt altı aspirasyon materyali 
 

 

Tanılar 

Gram (+)  n=6 Gram (-)  n=53 Fungal  n=28  

 
 

MRSA 
(n=4) 

 
 

MRSE 
(n=2) 

 
 

Toplm 
(n=6) 

ESBL 
(+) 

Klebs. 
(n=9) 

ESBL 
   (-) 
Klebs. 
(n=1) 

ESBL 
   (+) 
E.coli 
(n=5) 

ESBL 
(-) 

E.coli 
n=2) 

 
Prote 

us 
(n=1) 

 
 

Seratia 
(n=1) 

 
Enterob
ackter 
(n=2) 

 
MDR 

Klebs. 
 (n=2) 

KD 
(-) 

Pseudo 
(n=6) 

KD 
(+) 

Pseudo
(n=8) 

 
Acineto
bacter 
(n=13) 

Stenot
rofom
onas 
(n=3) 

 
 

Toplam 
(n=53) 

 
C. 

albica. 
 (n=15) 

Non- 
alb. 

cand. 
 (n=13) 

 
 

Toplam 
(n=28) 

Virüs 
 (n=3) 

Kan N=30 0  1/30(3) 1 3/30(10) 1/30(3) 0  0  1/30(3) 0  2/30(6.6) 1/30(3) 0  2/30(6.6) 3/30(10)  0  13 6/30 (20) 10/30(33) 16  0  

İdrar N=26 0  1/26(4) 1 4/26(15) 0  5/26(19) 2/26(7.7) 0  1/26(4)  0  0  2/26(7.7) 1/26(4) 0 0  15  7/26(27)  3/26(11) 10  0  

TAS N=26 3/26(11) 0  3 2/26(7.7) 0  0  0  0  0  0  0  4/26(15) 5/26(19) 8/26(31) 3/26(11)  22 0  0  0  1/26(4) 

BOS N=2 1/2(50) 0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1/2(50)  0  1  0  0  0  0  

Periton sıvı N=2 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/2(50) 0  0  0  0  1  1/2(50) 0  1  0  

Balgam N=1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/1(100)  

CAAM N=1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/1(100) 0  1  0  0  0  0 (0) 

Kateter ucu N=1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/1(100) 0 1 0 

Gaita N=1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1/1(100) 
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ÇYBÜ’sinde SBİE’larda üreyen mikroorganizmalarda (virüs hariç) 

saptanan risk faktörleri değerlendirildi. Etken organizması gram (+) olan 

SBİE’ların %100’ünde (6/6) herhangi bir kateter kullanımı, %83.3’ünde (5/6) 

uzamış yatış, %83.3’ünde (5/6) uzamış antibiyotik kullanımı, %83.3’ünde 

(5/6) entübasyon, %66.7’sinde (4/6) NG beslenme, %66.7’sinde (4/6) 

transfüzyon, %50’sinde (3/6) bilinç kapalılığı, %33.3’ünde (2/6) 

immunsupresyon, %33.3’ünde (2/6) TPN kullanımı, %16.7’sinde (1/6) göğüs 

tüpü, %16.7’sinde (1/6) H2 reseptör kullanımı, %16.7’sinde (1/6) 

immobilizasyon, %16.7’sinde (1/6) NG dekompresyon, %16.7’sinde (1/6) 

nötropeni ve %16.7’sinde (1/6) genetik bozukluk öyküleri varlığı saptandı. 

Etken organizması gram (-) olan SBİE’ların %100’ünde (53/53) herhangi bir 

kateter kullanımı, %86.8’inde (46/53) uzamış yatış, %84.9’unda (45/53) NG 

beslenme, %83’ünde (44/53) uzamış antibiyotik kullanımı, %81.1’inde (43/53) 

entübasyon, %79.2’sinde (42/53) TPN kullanımı, %77.4’ünde (41/53) 

transfüzyon, %49.1’inde (26/53) bilinç kapalılığı, %41.5’inde (22/53) H2 

reseptör kullanımı, %39.6’sında (21/53) immobilizasyon, %30.2’sinde (16/53) 

immunsupresyon, %18.9’unda (10/53) periton diyalizi, %13.2’sinde (7/53) NG 

dekompresyon, %7.5’inde (4/53) dekübit, %7.5’inde (4/53) düşük doğum 

ağırlığı, %7.5’inde (4/53) operasyon, %5.7’sinde (3/53) göğüs tüpü, 

%5.7’sinde (3/53) CPR, %5.7’sinde (3/53) nötropeni, %3.8’inde (2/53) 

hemodiyaliz, %3.8’inde (2/53) parasentez, %3.8’inde (2/53) trakeotomi, 

%1.9’unda (1/53) ameliyat dreni, %1.9’unda (1/53) biyopsi, %1.9’unda (1/53) 

düşük Apgar, %1.9’unda (1/53) torasentez, %1.9’unda (1/53) plazmaferez ve 

%1.9’unda (1/53) genetik bozukluk öyküleri varlığı saptandı. Etken 

organizması fungal olan SBİE’ların %100’ünde (28/28) herhangi bir kateter 

kullanımı, %78.6’sında (22/28) uzamış yatış, %78.6’sında (22/28) 

transfüzyon, %75’inde (21/28) uzamış antibiyotik kullanımı, %71.4’ünde 

(20/28) NG beslenme, %60.7’sinde (17/28) entübasyon, %57.1’inde (16/28) 

TPN kullanımı, %53.6’sında (15/28) bilinç kapalılığı, %46.4’ünde (13/28) 

immunsupresyon, %42.9’unda (12/28) immobilizasyon, %32.1’inde (9/28) H2 

reseptör kullanımı, %21.4’ünde (6/28) periton diyalizi, %14.3’ünde (4/28) 

dekübit, %14.3’ünde (4/28) LP, %10.7’sinde (3/28) hemodiyaliz, %7.1’inde 
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(2/28) biyopsi, %7.1’inde (2/28)  CPR, %7.1’inde (2/28) NG dekompresyon, 

%7.1’inde (2/28) nötropeni, %7.1’inde (2/28) genetik bozukluk, %3.6’sında 

(1/28) düşük apgar, %3.6’sında (1/28) düşük doğum ağırlığı, %3.6’sında 

(1/28) torasentez ve %3.6’sında (1/28) operasyon öyküleri varlığı saptandı 

(Tablo-18). 

Yapılan analizler sonucunda SBİE’larda üreyen mikroorganizmalar 

ve risk faktörleri karşılaştırıldığında; risk faktörlerinden uzamış yatış, uzamış 

antibiyotik kullanımı, ameliyat direni, bilinç kapalılığı, biyopsi, dekübit, düşük 

apgar, düşük doğum ağırlığı, entübasyon, NG beslenme, göğüs tüpü, 

hemodiyaliz, H2 reseptör kullanımı, kateter varlığı, immunsupresyon, CPR, 

immobilizasyon, NG dekompresyon, nötropeni, parasentez, transfüzyon, 

periton diyalizi, torasentez, trakeotomi, operasyon, plazmaferez ve genetik 

bozukluk görülme oranlarının kültürlerde saptanan mikroorganizmalara göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p>0.05) (Tablo-18). 

Risk faktörlerinden LP öyküsü oranı etken mikroorganizmalara göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu (p=0.021; p<0.05). 

Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda fungal üreme saptanan SBİE’larda 

LP görülme oranının, etkeni gram negatif olan SBİE’lardan yüksek olması 

anlamlı bulundu (p=0.012; p<0.05). Diğer grupların arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo-18). 

SBİE’larda saptanan etkenlerde TPN kullanım oranı etken 

mikroorganizmalara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

bulundu (p=0.015; p<0.05). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda etkeni 

gram negatif olan SBİE’larda TPN kullanım oranının, etkeni gram pozitif olan 

SBİE’lardan yüksek olması anlamlı bulunmuştur (p=0.032; p<0.05). Yapılan 

ikili karşılaştırmalar sonucunda etkeni gram negatif olan SBİE’larda TPN 

kullanım oranı ve etkeni fungal olan SBİE’larda TPN kullanım oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.387, p>0.05). Yapılan ikili 

karşılaştırmalar sonucunda etkeni gram pozitif olan SBİE’larda TPN kullanım 

oranı ve etkeni fungal olan SBİE’larda TPN kullanım oranı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.066, p>0.05)  (Tablo-18). 
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Tablo-18: ÇYBÜ’sinde SBİE’larda üreyen mikroorganizmalarda (virus hariç) 

saptanan risk faktörleri  

Risk faktörleri 

Etken Olan Mikroorganizmalar 
dp Gram (+) 

(n=6) 
Gram (-) 
(n=53) 

Fungal 
(n=28) 

n (%) n (%) n (%) 
Risk faktörü 6/6 (100) 53/53 (100) 28/28 (100) - 
Uzamış yatış 5/6 (83.3) 46/53 (86.8) 22/28 (78.6) 0.576 
Uzamış antibiyotik 
kullanımı 

5/6 (83.3) 44/53 (83) 21/28 (75) 0.754 

Ameliyat dreni 0 (0) 1/53 (1.9) 0 (0) 1.000 
Bilinç kapalılığı 3/6 (50) 26/53 (49.1) 15/28 (53.6) 0.937 
Biyopsi  0 (0) 1/53 (1.9) 2/28 (7.1) 0.418 
Dekübit 0 (0) 4/53 (7.5) 4/28 (14.3) 0.577 
Düşük apgar 0 (0) 1/53 (1.9) 1/28 (3.6) 1.000 
Düşük doğum ağırlığı 0 (0) 4/53 (7.5) 1/28 (3.6) 0.762 
Entübasyon  5/6 (83.3) 43/53 (81.1) 17/28 (60.7) 0.105 
NG beslenme 4/6 (66.7) 45/53 (84.9) 20/28 (71.4) 0.213 
Göğüs tüpü 1/6 (16.7) 3/53 (5.7) 0 (0) 0.162 
Hemodiyaliz  0 (0) 2/53 (3.8) 3/28 (10.7) 0.542 
H2 reseptör kullanımı 1/6 (16.7) 22/53 (41.5) 9/28 (32.1) 0.423 
Kateter varlığı 6/6 (100) 53/53 (100) 28/28 (100) - 
İmmunsupresyon  2/6 (33.3) 16/53 (30.2) 13/28 (46.4) 0.363 
CPR 0 (0) 3/53 (5.7) 2/28 (7.1) 1.000 
Kolostomi  0 (0) 0 (0) 0 (0) - 
LP 0 (0) 0 (0) 4/28 (14.3) 0.021* 
İmmobilizasyon  1/6 (16.7) 21/53 (39.6) 12/28 (42.9) 0.530 
NG dekompresyon 1/6 (16.7) 7/53 (13.2) 2/28 (7.1) 0.552 
Nötropeni 1/6 (16.7) 3/53 (5.7) 2/28 (7.1) 0.470 
Parasentez  0 (0) 2/53 (3.8) 0 (0) 0.600 
Transfüzyon  4/6 (66.7) 41/53 (77.4) 22/28 (78.6) 0.838 
Periton diyalizi 0 (0) 10/53 (18.9) 6/28 (21.4) 0.671 
Torasentez  0 (0) 1/53 (1.9) 1/28 (3.6) 1.000 
TPN 2/6 (33.3) 42/53 (79.2) 16/28 (57.1) 0.015* 
Trakeotomi  0 (0) 2/53 (3.8) 0 (0) 0.600 
Operasyon  0 (0) 4/53 (7.5) 1/28 (3.6) 0.762 
Plazmaferez  0 (0) 1/53 (1.9) 0 (0) 1.000 
Genetik bozukluk 1/6 (16.7) 1/53 (1.9) 2/28 (7.1) 0.097 

dFisher-Freeman-Halton Test  *p<0.05 
NG:nazogastrik, CPR:kardiopulmoner resusitasyon, LP:lomber ponksiyon, 
TPN:total parenteral nütrisyon 
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ÇYBÜ’sinde en sık görülen SBİE’lar ve risk faktörleri arasındaki 

ilişkiler arasında analizler yapıldı. VİP tanılarının tümünde entübasyon 

(39/39) ve herhangi bir kateter kullanım varlığı (39/39) saptanırken;  daha 

sonra en çok görülen risk faktörü olarak %94.9 (37/39) uzamış yatış ve 

sırasıyla %92.3 (36/39) NG beslenme, %89.7 (35/39) uzamış antibiyotik 

kullanımı, %74.4 (29/39) TPN kullanımı, %71.8 (28/39) transfüzyon, %48.7 

(19/39) bilinç kapalılığı, %38.5 (15/39) immobilizasyon, %28.2 (11/39) H2 

reseptör kullanımı, %25.6 (10/39) immunsupresyon, %12.8 (5/39) göğüs 

tüpü, %10.3 (4/39) periton diyalizi, %10.3 (4/39) operasyon, %7.7 (3/39) 

dekübit, %7.7 (3/39) NG dekompresyon, %5.1 (2/39) düşük apgar, %5.1 

(2/39) düşük doğum ağırlığı, %5.1 (2/39) nötropeni, %5.1 (2/39) trakeostomi, 

%5.1 (2/39) genetik bozukluk, %2.6 (1/39) CPR ve %2.6 (1/39) torasentez 

saptandı. VİP’de uzamış yatış (p=0.045),  entübasyon (p=0.001), NG 

beslenme (p=0.008) oranlarının yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0.05). Uzamış antibiyotik kullanımı VİP tanısı alan hastalarda 

%89.7 (35/39) ve VİP hariç SBİE tanısı alanlarda %75 (75/100) (p=0.091), 

trakeostomi varlığı VİP tanısı alan hastalarda %5.1 (2/39) saptanmışken VİP 

hariç SBİE tanısı alan hastalarda (0/100) hiç görülmemiştir (p=0.077) (Tablo-

19). KİKAE tanılarının tümünde herhangi bir kateter kullanım varlığı (17/17) 

saptanırken;  daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak %94.1 (16/17) 

NG beslenme ve sırasıyla %88.2 (15/17) uzamış antibiyotik kullanımı, %82.4 

(14/17) uzamış yatış, %82.4 (14/17) transfüzyon,  %64.7 (11/17) TPN, %58.8 

(10/17) entübasyon, %52.9 (9/17) bilinç kapalılığı, %41.2 (7/17) 

immobilizasyon, %29.4 (5/17) immunsupresyon, %17.6 (3/17) LP, %17.6 

(3/17) H2 reseptör kullanımı, %17.6 (3/17) NG dekompresyon, %17.6 (3/17) 

nötropeni, %11.8 (2/17) dekübit, %11.8 (2/17) hemodiyaliz, %11.8 (2/17) 

periton diyalizi, %11.8 (2/17) operasyon, %5.9 (1/17) ameliyat direni, %5.9 

(1/17) biyopsi, %5.9 (1/17) göğüs tüpü, %5.9 (1/17) CPR, %5.9 (1/17) 

torasentez, %5.9 (1/17) plazmaferez ve  %5.9 (1/17) genetik bozukluk 

saptandı. KİKAE’larında LP görülme oranının yüksek olması istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p=0.039; p<0.05). NG beslenme KİKAE tanısı 

alanlarda  %94.1 (16/17) ve KİKAE hariç SBİE tanısı alanlarda %73 (89/122) 
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(p=0.071), nötropeni KİKAE tanısı alanlarda %17.6 (3/17) ve KİKAE hariç 

SBİE tanısı alanlarda %4.9 (6/122) (p=0.081) oranlarında görüldü (Tablo-19). 

KİÜSE tanılarının tümünde herhangi bir kateter varlığı (22/22) saptanırken;  

daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak %81.8 (18/22) transfüzyon ve 

sırasıyla %68.2 (15/22) uzamış yatış, %59.1 (13/22) entübasyon, %54.5 

(12/22) uzamış antibiyotik kullanımı, %54.5 (12/22) NG beslenme, %50 

(11/22) bilinç kapalılığı, %50 (11/22) TPN kullanımı, %45.5 (10/22) 

immunsupresyon, %40.9 (9/22) periton diyalizi, %36.4 (8/22) H2 reseptör 

kullanımı, %36.4 (8/22) immobilizasyon, %13.6 (3/22) CPR, %9.1 (2/22) 

düşük doğum ağırlığı, %4.5 (1/22) biyopsi, %4.5 (1/22) dekübit, %4.5 (1/22) 

hemodiyaliz, %4.5 (1/22) NG dekompresyon ve %4.5 (1/22) operasyon 

saptandı. KİÜSE’larında uzamış antibiyotik kullanımı (p=0.004) ve NG 

beslenme (p=0.026) oranlarının düşük olması; CPR (p=0.050) ve periton 

diyalizi (p=0.001) oranlarının yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p≤0.05). Uzamış yatış KİÜSE tanısı alanlarda %68.2 (15/22) ve 

KİÜSE hariç SBİE’larda %86.3 (101/117) (p=0.056) oranlarında bulundu 

(Tablo-19). Kanıtlanmış bakteriyemi tanılarının tümünde herhangi bir 

kateter varlığı (15/15) saptanırken;  daha sonra en çok görülen risk faktörü 

olarak %86.7 (13/15) uzamış yatış, %86.7 (13/15) TPN kullanımı ve sırasıyla 

%80 (12/15) uzamış antibiyotik kullanımı, %80 (12/15) transfüzyon, %73.3 

(11/15) NG beslenme, %60 (9/15) entübasyon, %53.3 (8/15) H2 reseptör 

kullanımı, %46.7 (7/15) immunsupresyon, %33.3 (5/15) immobilizasyon, 

%26.7 (4/15) bilinç kapalılığı, %13.3 (2/15) hemodiyaliz, %13.3 (2/15) NG 

dekompresyon, %6.7 (1/15) biyopsi, %6.7 (1/15) dekübit, %6.7 (1/15) düşük 

apgar, %6.7 (1/15) düşük doğum ağırlığı, %6.7 (1/15) göğüs tüpü, %6.7 

(1/15) LP, %6.7 (1/15) nötropeni, %6.7 (1/15) parasentez, %6.7 (1/15) 

operasyon ve %6.7 (1/15) genetik bozukluk saptandı. Kanıtlanmış 

bakteriyemi tanısında H2 reseptör kullanımı %53.3 (8/15) ve kanıtlanmış 

bakteriyemi hariç SBİE’larda %30.6 (38/124) oranında (p=0.089) saptandı 

(Tablo-19). 
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Tablo-19: ÇYBÜ’sinde en sık görülen SBİE’lar ve risk faktörleri ile olan ilişkileri 

 

VİP n=39 KİKAE n=17 KİÜSE n=22 Kanıtlanmış bakteriyemi n=15 
- 
(N=100) 

+ 
(N=39) p 

-  
(N=122) 

+ 
(N=17) p 

- 
(N=117) 

+ 
(N=22) p 

- 
(N=124) 

+ 
(N=15) p 

n/N (%) n/N (%)  n/N (%) n/N (%)  n/N (%) n/N (%)  n/N (%) n/N (%)  
Uzamış yatış 79 (79.0) 37 (94.9) c0.045 102 (83.6) 14 (82.4) b1.000 101 (86.3) 15 (68.2) b0.056 103 (83.1) 13 (86.7) b1.000 
Uzamış antibiyotik kullanımı 75 (75.0) 35 (89.7) c0.091 95 (77.9) 15 (88.2) b0.515 98 (83.8) 12 (54.5) b0.004 98 (79.0) 12 (80.0) b1.000 
Ameliyat direni 2 (2.0) 0 (0) b1.000 1 (0.8) 1 (5.9) b0.232 2 (1.7) 0 (0) b1.000 2 (1.6) 0 (0) b1.000 
Bilinç kapalılığı 37 (37.0) 19 (48.7) c0.283 47 (38.5) 9 (52.9) c0.383 45 (38.5) 11 (50.0) c0.438 52 (41.9) 4 (26.7) c0.390 
Biyopsi  6 (6.0) 0 (0) b0.185 5 (4.1) 1 (5.9) b0.550 5 (4.3) 1 (4.5) b1.000 5 (4.0) 1 (6.7) b0.503 
Dekübit  8 (8.0) 3 (7.7) b1.000 9 (7.4) 2 (11.8) b0.625 10 (8.5) 1 (4.5) b1.000 10 (8.1) 1 (6.7) b1.000 
Düşük apgar 3 (3.0) 2 (5.1) b0.620 5 (4.1) 0 (0) b1.000 5 (4.3) 0 (0) b1.000 4 (3.2) 1 (6.7) b0.440 
Düşük doğum ağırlığı 11 (11.0) 2 (5.1) b0.352 13 (10.7) 0 (0) b0.368 11 (9.4) 2 (9.1) b1.000 12 (9.7) 1 (6.7) b1.000 
Entübasyon  53 (53.0) 39 (100) c0.001 82 (67.2) 10 (58.8) c0.681 79 (67.5) 13 (59.1) c0.602 83 (66.9) 9 (60) c0.805 
NG beslenme 69 (69.0) 36 (92.3) c0.008 89 (73.0) 16 (94.1) b0.071 93 (79.5) 12 (54.5) c0.026 94 (75.8) 11 (73.3) b0.761 
Göğüs tüpü 6 (6.0) 5 (12.8) b0.291 10 (8.2) 1 (5.9) b1.000 11 (9.4) 0 (0) b0.212 10 (8.1) 1 (6.7) b1.000 
Hemodiyaliz  6 (6.0) 0 (0) b0.185 4 (3.3) 2 (11.8) b0.157 5 (4.3) 1 (4.5) b1.000 4 (3.2) 2 (13.3) b0.127 
H2 reseptör kullanımı 35 (35.0) 11 (28.2) c0.573 43 (35.2) 3 (17.6) c0.242 38 (32.5) 8 (36.4) c0.914 38 (30.6) 8 (53.3) b0.089 
Katater varlığı 95 (95.0) 39 (100) b0.322 117 (95.9) 17 (100) b1.000 112 (95.7) 22 (100) b1.000 119 (96.0) 15 (100) b1.000 
İmmunsupresyon  37 (37.0) 10 (25.6) c0.284 42 (34.4) 5 (29.4) c0.892 37 (31.6) 10 (45.5) c0.311 40 (32.3) 7 (46.7) c0.409 
CPR 5 (5.0) 1 (2.6) b1.000 5 (4.1) 1 (5.9) b0.550 3 (2.6) 3 (13.6) b0.050 6 (4.8) 0 (0) b1.000 
Kolostomi  2 (2.0) 0 (0) b1.000 2 (1.6) 0 (0) b1.000 2 (1.7) 0 (0) b1.000 2 (1.6) 0 (0) b1.000 
LP 7 (7.0) 0 (0) b0.190 4 (3.3) 3 (17.6) b0.039 7 (6.0) 0 (0) b0.597 6 (4.8) 1 (6.7) b0.559 
İmmobilizasyon  29 (29.0) 15 (38.5) c0.382 37 (30.3) 7 (41.2) c0.534 36 (30.8) 8 (36.4) c0.789 39 (31.5) 5 (33.3) b1.000 
NG dekompresyon 16 (16.0) 3 (7.7) c0.314 16 (13.1) 3 (17.6) b0.705 18 (15.4) 1 (4.5) b0.308 17 (13.7) 2 (13.3) b1.000 
Nötropeni  7 (7.0) 2 (5.1) b1.000 6 (4.9) 3 (17.6) b0.081 9 (7.7) 0 (0) b0.354 8 (6.5) 1 (6.7) b1.000 
Parasentez  4 (4.0) 0 (0) b0.577 4 (3.3) 0 (0) b1.000 4 (3.4) 0 (0) b1.000 3 (2.4) 1 (6.7) b0.370 
Transfüzyon  73 (73.0) 28 (71.8) c1.000 87 (71.3) 14 (82.4) b0.401 83 (70.9) 18 (81.8) c0.430 89 (71.8) 12 (80.0) b0.760 
Periton diyalizi 14 (14) 4 (10.3) c0.757 16 (13.1) 2 (11.8) b1.000 9 (7.7) 9 (40.9) b0.001 18 (14.5) 0 (0) b0.218 
Torasentez  2 (2.0) 1 (2.6) b1.000 2 (1.6) 1 (5.9) b0.326 3 (2.6) 0 (0) b1.000 3 (2.4) 0 (0) b1.000 
TPN 61 (61.0) 29 (74.4) c0.199 79 (64.8) 11 (64.7) c1.000 79 (67.5) 11 (50.0) c0.182 77 (62.1) 13 (86.7) c0.111 
Trakeostomi  0 (0) 2 (5.1) b0.077 2 (1.6) 0 (0) b1.000 2 (1.7) 0 (0) b1.000 2 (1.6) 0 (0) b1.000 
Operasyon  6 (6.0) 4 (10.3) b0.467 8 (6.6) 2 (11.8) b0.352 9 (7.7) 1 (4.5) b1.000 9 (7.3) 1 (6.7) b1.000 
Plazmaferez  1 (1.0) 0 (0) b1.000 0 (0) 1 (5.9) b0.122 1 (0.9) 0 (0) b1.000 1 (0.8) 0 (0) b1.000 
Genetik bozukluk  4 (4.0) 2 (5.1) b0.673 5 (4.1) 1 (5.9) b0.550 6 (5.1) 0 (0) b0.590 5 (4) 1 (6.7) b1.000 

aPearson Ki-kare Test  bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction 
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ÇYBÜ’sinde dört senede görülen 139 SBİE’un %32.4’ü (45/139) 

mortalite ile sonuçlandı, 139 SBİE’da görülen 45 mortalite SBİE tiplerine göre 

değerlendirildi. En sık görülen SBİE’lardan KİÜSE’nun %27.3 (6/22), VİP’nin 

%35.9 (14/39), kanıtlanmış bakteriyeminin %60 (9/15) ve KİKAE’nun %23.5 

(4/17) oranında mortalite ile sonuçlandığı bulundu. 

KİÜSE, VİP ve KİKAE’larında görülen mortalite oranlarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p>0.05) (Tablo 20).  

Kanıtlanmış bakteriyemide mortalite oranının anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu ve kanıtlanmış bakteriyemide mortalite oranını istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.021; p<0.05) (Tablo-20). 

 
Tablo 20a: ÇYBÜ’sinde dört senede görülen 139 SBİE’da görülen 45 

mortalitenin tanılara göre değerlendirilmesi 

 Mortalite(-) 
(n=94) 

Mortalite (+) 
(n=45) p 

n/N (%)  n/N (%) 

Kateter ilişkili üriner 
sistem enfeksiyonu 

Yok (N=117) 78/117 (66.7) 39/117 (33.3) c0.757 

Var (N=22) 16/22 (72.7) 6/22 (27.3) 

Ventilatör ilişkili 
pnömoni 

Yok (N=100) 69/100 (69) 31/100 (31) c0.724 

Var (N=39) 25/39 (64.1) 14/39 (35.9) 

Kanıtlanmış 
bakteriyemi 

Yok (N=124) 88/124 (71) 36/124 (29) b0.021* 
Var (N=15) 6/15 (40) 9/15 (60) 

Kateter ilişkili kan 
akım enfeksiyonu 

Yok (N=122) 81/122 (66.4) 41/122 (33.6) c0.579 

Var (N=17) 13/17 (76.5) 4/17 (23.5) 
bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test  *p<0.05 
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Bir hastada birden fazla SBİE gelişebilir, ÇYBÜ’sinde dört senede 

görülen 139 SBİE 89 hastada görüldü. SBİE tanısı alan 89 hastanın %33.7’si 

(30/89) kaybedildi. Dört yıl süresince SBİE tanısı alan toplam 89 hastada 

görülen 30 mortalite SBİE tiplerine göre değerlendirildi. En sık görülen SBİE 

tiplerinden KİÜSE tanısı alan hastaların %21.4’ü (3/14), VİP tanısı alan 

hastaların %36’sı (9/25), kanıtlanmış bakteriyemi tanısı alan hastaların %70’i 

(7/10) ve KİKAE tanısı alan hastaların %36.4’ü (4/11) kaybedildi. 

KİÜSE, VİP ve KİKAE tanısı alan hastalarda görülen mortalite 

oranlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p>0.05). 

Kanıtlanmış bakteriyemi tanısı alan hastalarda mortalite oranının anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu ve kanıtlanmış bakteriyemi tanısı alan hastalarda 

mortalite oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0.028; 

p<0.05) (Tablo-20b). 

 

Tablo-20b: ÇYBÜ’sinde dört senede SBİE tanısı alan 89 hastada görülen 30 

mortalitenin tanılara göre değerlendirilmesi 

 Mortalite(-) 
(n=59) 

Mortalite 
(+) (n=30) p 

n/N (%)  n/N (%) 

Kateter ilişkili üriner 
sistem enfeksiyonu 

Yok (N=75) 48/75 (64) 27/75 (36) b0.367 

Var (N=14) 11/14 (78.6) 3/14 (21.4) 

Ventilatör ilişkili 
pnömoni 

Yok (N=64) 43/64 (67.2) 21/64 (32.8) c0.971 

Var (N=25) 16/25 (64) 9/25 (36) 

Kanıtlanmış 
bakteriyemi 

Yok (N=79) 56/79 (71) 23/79 (29) b0.028* 
Var (N=10) 3/10 (30) 7/10 (70) 

Kateter ilişkili kan 
akım enfeksiyonu 

Yok (N=78) 52/78 (66.6) 26/78 (33.3) b1.000 

Var (N=11) 7/11 (63.6) 4/11 (36.4) 
bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test  *p<0.05 
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ÇYBÜ’sinde SBİE’larda üreyen mikroorganizmalar ve mortalite 

arasındaki ilişki değerlendirildi. En sık izole edilen mikroorganizmaların 

saptandığı SBİE’larda görülen mortalite oranlarına bakıldığında 

Acinetobacter üremelerinin %15.6’sında (7/45), C.albicans üremelerinin 

%13.3’ünde (6/45), non-albicans candida üremelerinin %6.7’sinde (3/45), 

ESBL(+) Klebsiella üremelerinin %8.9’unda (4/45) ve KD(-) Pseudomonas 

üremelerinin %6.7’sinde (3/45) mortalite ile sonuçlandığı saptandı.  

SBİE’larda C.albicans, non-albicans candida, Acinetobacter, 

ESBL(+) Klebsiella, KD(+) Pseudomonas, KD(-) Pseudomonas ve ESBL(+) 

E.coli üremesi ve mortalite görülme oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olmadığı bulundu (p>0.05) (Tablo-21a).  

 
Tablo-21a: ÇYBÜ’sinde tanı konulan 139 SBİE’da en fazla üreyen 

mikroorganizmalar ve 139 SBİE’da görülen 45 mortalite arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi  

 Toplam 
(n=139) 

Mortalite  
(-) (n=94) 

Mortalite 
(+) (n=45) p 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

C.albicans 15/139 (10.8) 9/94 (9.6) 6/45 (13.3) b0.563 

Non-alb. candida 13/139 (9.4) 10/94 (10.6) 3/45 (6.7) b0.548 

Acinetobacter spp 13/139 (9.4) 6/94 (6.4) 7/45 (15.6) b0.117 

ESBL(+)Klebsiella spp 9/139 (6.5) 5/94 (5.3) 4/45 (8.9) b0.471 

KD(+)Pseudomonas spp 8/139 (5.8) 8/94 (8.5) 0 (0) b0.054 

KD(-)Pseudomonas spp 6/139 (4.3) 3/94 (3.2) 3/45 (6.7) b0.389 

ESBL(+) E.coli  5/139 (3.6) 5/94 (5.3) 0 (0) b0.174 
bFisher’s Exact Test  
C.albicans:Candida albicans, non-alb. candida:non-albicans candida,  ESBL:extended 
spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, KD:karpapenem dirençli, 
E.coli:Escherichia coli 
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ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 89 hastada görülen 30 mortalite ve bu 

hastalarda en fazla üreyen mikroorganizmalar arasındaki ilişki değerlendirildi.  
C.albicans ve Acinetobacter spp üremesi saptanan hastaların 

%16.7’sinde (5/30), non-albicans candida üremesi olan hastaların 10’unda 

(3/30) ve ESBL(+) Klebsiella üremesi olan hastaların %3.3’ünde (1/30) 

mortalite görüldüğü saptandı. SBİE tanısı alan hastalarda C.albicans, non-

albicans candida, Acinetobacter, ESBL(+) Klebsiella, KD(+) Pseudomonas, 

KD(-) Pseudomonas ve ESBL(+) E.coli üremesi ve mortalite görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulundu (p>0.05) 

(Tablo-21b).  

 

Tablo-21b: ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 89 hastada en fazla üreyen  

mikroorganizmalar ve 89 hastada görülen 30 mortalite arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi 

bFisher’s Exact Test 
C.albicans:Candida albicans, non-alb. candida:non-albicans candida,  ESBL:extended 
spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, KD:karpapenem dirençli, 
E.coli:Escherichia coli 
 

ÇYBÜ’sinde 139 SBİE’da görülen 45 mortalite ve risk faktörlerinin 

ilişkisi incelendiğinde; enfeksiyonların tümünde herhangi bir kateter kullanım 

öyküsü (45/45) saptanırken,  daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak 

%84.4 (38/45) uzamış yatış, %84.4 (38/45) uzamış antibiyotik kullanımı, 

 Toplam 
(N=89) 

Mortalite 
(-) (n=59) 

Mortalite 
(+) (n=30) p 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

C.albicans 10/89 (11.2) 5/59 (8.5) 5/30 (16.7) b0.295 

Non-alb. candida 7/89 (7.9) 4/59 (6.8) 3/30 (10) b0.684 

Acinetobacter spp 9/89 (10.1) 4/59 (6.8) 5/30 (16.7) b0.158 

ESBL(+)Klebsiella spp 4/89 (4.5) 3/59 (5.1) 1/30 (3.3) b1.000 

KD(-)Pseudomonas spp 2/89 (2.2) 2/59 (3.4) 0 (0) b0.548 

KD(+)Pseudomonas spp 4/89 (4.5) 4/59 (6.8) 0 (0) b0.296 

ESBL(+) E.coli  3/89 (3.4) 3/59 (5.1) 0 (0) b0.548 
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%84.4 (38/45)   entübasyon, %84.4 (38/45)   NG beslenme ve daha sonra 

sırasıyla %80 (36/45) transfüzyon, %71.1 (32/45) TPN kullanımı, %42.2 

(19/45) bilinç kapalılığı, %37.8 (17/45)  immobilizasyon, %33.3 (15/45) H2 

reseptör kullanımı, %31.1 (14/45) immunsupresyon, %13.3 (6/45) NG 

dekompresyon, %8.9 (4/45) dekübit, %8.9 (4/45) düşük apgar, %8.9 (4/45) 

düşük doğum ağırlığı, %8.9 (4/45) göğüs tüpü, %6.7 (3/45) hemodiyaliz, 

%6.7 (3/45) CPR, %6.7 (3/45) nötropeni, %6.7 (3/45) periton diyalizi, %6.7 

(3/45) operasyon, %4.4 (2/45) parasentez, %2.2 (1/45) trakeotomi, %2.2 

(1/45) ameliyat dreni, %2.2 (1/45) plazmaferez ve %2.2 (1/45) genetik 

bozukluk öyküleri varlığı bulundu. Mortalite varlığına göre enfeksiyonlarda 

uzamış yatış, uzamış antibiyotik kullanımı, ameliyat dreni, bilinç kapalılığı, 

biyopsi, dekübit, düşük doğum ağırlığı, göğüs tüpü, hemodiyaliz, H2 reseptör 

kullanımı, kateter varlığı, immunsupresyon, CPR, kolostomi, immobilizasyon, 

NG dekompresyon, nötropeni, parasentez, transfüzyon, periton diyalizi, 

torasentez, TPN kullanımı, trakeotomi, operasyon, plazmaferez ve genetik 

bozukluk görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği 

bulundu (p>0.05).  Düşük apgar öyküsü olan enfeksiyonlarda mortalite 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı 

(p=0.038; p<0.05); düşük apgar görülen çocuklarda mortalite görülme oranı 9 

kat fazladır diyebiliriz. Düşük apgar için ODDS oranı 9.073 (%95 Cl: 1.000-

83.698) olarak bulundu.  Entübasyon öyküsü olan enfeksiyonlarda mortalite 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı 

(p=0.002; p<0.01); entübasyon görülen çocuklarda mortalite görülme oranı 4 

kat fazladır diyebiliriz. Entübasyon için ODDS oranı 4.021 (%95 Cl: 1.629-

9.929) olarak saptandı.  NG beslenme öyküsü olan enfeksiyonlarda mortalite 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.091; 

p>0.05); NG beslenme öyküsü olan SBİE’larda mortalite %84.4 ve NG 

beslenme öyküsü olan SBİE’larda sağkalım %71.3 olarak bulundu, NG 

beslenme öyküsü olan SBİE’larda mortalite oranı daha yüksek saptandı 

(Tablo-22). 
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Tablo-22: ÇYBÜ’sinde 139 SBİE’da görülen 45 mortalite ve risk faktörlerinin 

ilişkisi 

 Mortalite 
(-) (n=94) 

Mortalite  
(+) (n=45) p 

n/N (%)  n/N (%) 

Uzamış yatış 78/94 (83) 38/45 (84.4) c1.000 
Uzamış antibiyotik kullanımı 72/94 (76.6) 38/45 (84.4) c0.400 
Ameliyat dreni 1/94 (1.1) 1/45 (2.2) b0.544 
Bilinç kapalılığı 37/94 (39.4) 19/45 (42.2) a0.748 
Biyopsi  6/94 (6.4) 0 (0) b0.177 
Dekübit 7/94 (7.4) 4/45 (8.9) b0.747 
Düşük apgar 1/94 (1.1) 4/45 (8.9) b0.038* 
Düşük doğum ağırlığı 9/94 (9.6) 4/45 (8.9) b1.000 
Entübasyon  54/94 (57.4) 38/45 (84.4) a0.002** 
NG beslenme 67/94 (71.3) 38/45 (84.4) a0.091 
Göğüs tüpü 7/94 (7.4) 4/45 (8.9) b0.747 
Hemodiyaliz  3/94 (3.2) 3/45 (6.7) b0.389 
H2 reseptör kullanımı 31/94 (33.0) 15/45 (33.3) a0.967 
Kateter varlığı 89/94 (94.7) 45/45 (100) b0.174 
İmmunsupresyon  33/94 (35.1) 14/45 (31.1) a0.641 
CPR 3/94 (3.2) 3/45 (6.7) b0.389 
Kolostomi  2/94 (2.1) 0 (0) b1.000 
LP 7/94 (7.4) 0 (0) b0.096 
İmmobilizasyon  27/94 (28.7) 17/45 (37.8) c0.283 
NG dekompresyon 13/94 (13.8) 6/45 (13.3) c1.000 
Nötropeni 6/94 (6.4) 3/45 (6.7) b1.000 
Parasentez  2/94 (2.1) 2/45 (4.4) b0.595 
Transfüzyon  65/94 (69.1) 36/45 (80.0) c0.254 
Periton diyalizi 15/94 (16.0) 3/45 (6.7) c0.209 
Torasentez  3/94 (3.2) 0 (0) b0.551 
TPN 58/94 (61.7) 32/45 (71.1) a0.277 
Trakeotomi  1/94 (1.1) 1/45 (2.2) b0.544 
Operasyon  7/94 (7.4) 3/45 (6.7) b1.000 
Plazmaferez  0 (0) 1/45 (2.2) b0.324 
Genetik bozukluk 5/94 (5.3) 1/45 (2.2) b0.664 
aPearson Ki-kare Test bFisher’s Exact Test cYates’ Continuity Correction Test 
**p<0.01    *p<0.05 
NG:nazogastrik, CPR:kardiopulmoner resusitasyon, LP:lomber ponksiyon,  
TPN:total parenteral nütrisyon 
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Mortalite üzerine etkileri önemli bulunan eden risk faktörlerinden 

düşük apgar, entübasyon, NG beslenme ve mortalite oranı anlamlı düzeyde 

yüksek olan kanıtlanmamış bakteriyemi Lojistik regresyon analizi ile 

değerlendirmeye tabii tutuldu.  
Mortalite üzerine etkileri önemli bulunan eden risk faktörlerinden 

Enter Lojistik regresyon analizi ile değerlendirildiğinde; modelin anlamlı 

bulunduğu ve modelin açıklayıcılık katsayısının (%71.2) iyi düzeyde olduğu 

görüldü. Entübasyon ve kanıtlanmış bakteriyemi varlığı modelde anlamlı 

olarak bulundu. Mortalite gelişimini etkileyen durumlar entübasyon (ODDS 

oranı 3.920 (%95 CI:1.47-10.45)) ve kanıtlanmış bakteriyemi (ODDS oranı 

5.040 (%95 CI:1.47-17.19)) olarak bulundu. Düşük Apgar etkisinin ODDS 

oranı 7.954 (0.751-84.28) ve NG beslenmenin ODDS oranı 2.295 (0.79-6.62) 

olarak bulundu ancak bu risklerin %95 CI değerleri 1’i kapsadığı için tesadüfe 

bağlı olabileceğini düşündürdü (Tablo-23).  

 

Tablo-23: Mortalite üzerine etki eden risk faktörlerinin Lojistik regresyon 

analizi 

 B p ODDS 
95% C.I. 
Lower Upper 

Düşük Apgar (+) 2.074 0.085 7.954 0.751 84.280 
Entübasyon (+) 1.366 0.006** 3.920 1.471 10.451 
NG beslenme (+) 0.831 0.125 2.295 0.795 6.628 
Kanıtlanmış bakteriyemi (+) 1.617 0.010* 5.040 1.477 17.191 
**p<0.01 
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Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki Tüm Hastalara İlişkin Özellikler 
 
1.Ocak.2010-31.Aralık.2013 tarihleri arasında UÜTF ÇSH YDYBÜ’ne 

1108 hasta yatışı yapıldı. Hastaların %16.8’i (186/1108) 2010 yılında, 

%25.2’si (279/1108) 2011 yılında, %31.6’sı (350/1108) 2012 yılında ve 

%26.4’ü (293/1108) 2013 yılında YDYBÜ’ne yatarak tedavi aldı. Dört yıl 

süresince YDYBÜ’ne yatan hastaların %44.3’ü (491/1108) kız ve %55.7’si 

(617/1108) erkekti. Bebeklerin doğum haftaları 21 ile 42 hafta arasında 

değişmekte olup, ortalama 35.22±4.28 hafta, yatış sırasındaki yaşları 0 ile 27 

gün arasında değişmekte olup, ortalama 2.38±4.86 gün ve medyanı sıfır 

gündü. Bebeklerin yatış süreleri 1 ile 196 gün arasında değişmekte olup, 

ortalama 17.95±25.65 gün ve medyanı 9 gündü. Bebeklerin doğum ağırlıkları 

incelendiğinde; %10.3’ü (114/1108) 1000 gr’ın altında, %11.8’i (131/1108) 

1000-1500 gr aralığında, %25.5’i (282/1108) 1500-2500 gr aralığında ve 

%52.4’ü (581/1108) 2500 gr ve üzerindeydi. Hastalar başlıca %31.6 

(350/1108) prematürite, %16.1 (178/1108) hiperbilirubinemi, %12.5 

(139/1108) neonatal sepsis, %10.3 (114/1108) konjenital kalp hastalığı, %7.2 

(80/1108) konjenital anomali-genetik hastalık, %6.8 (75/1108) nörolojik 

hastalık, %3.2 (36/1108) metabolik hastalık, %2.7 (30/1108) diyafragma 

hernisi, %2.5 (28/1108) renal hastalık, %2.5 (28/1108) hemato-onkolojik 

hastalık ve %1.9 (21/1108) hidrops fetalis ön tanıları ile YDYBÜ’ne yatışları 

yapıldı. Hastaların %51’inde (565/1108) yatış sırasında enfeksiyon ve 

%18.5’inde (205/1108) mortalite görüldü (Tablo-24). 
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Tablo-24: Dört yılda YDYBÜ’sinde yatan tüm hastalara ilişkin bazı 

demografik özelliklerin dağılımı 

 Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Doğum Haftası (hf) 21-42 (37) 35.22±4.28 
Yaş (gün) 0-27 (0) 2.38±4.86 
Yatış süresi (gün) 1-196 (9) 17.95±25.65 

  n/N    % 

Yıl 2010 186/1108 16.8 
2011 279/1108 25.2 
2012 350/1108 31.6 
2013 293/1108 26.4 

Cinsiyet  Kız 491/1108 44.3 
Erkek 617/1108 55.7 

Doğum ağırlığı  <1000 gr 114/1108 10.3 
1000-1500 gr 131/1108 11.8 
1500-2500 gr 282/1108 25.5 
>2500 gr 581/1108 52.4 

 
Ön tanı 

Prematürite 350/1108 31.6 
Hiperbilirubinemi 178/1108 16.1 
Neonatal sepsis 139/1108 12.5 
Konj. Kalp Hastalığı 114/1108 10.3 
Konj-Genetik Anomali 80/1108 7.2 
Nörolojik Hastalık 75/1108 6.8 
Metabolik Hastalık 36/1108 3.2 
Diyafragma Hernisi 30/1108 2.7 
 Renal Hastalık 28/1108 2.5 
Hemato-onkolojik Hast 28/1108 2.5 
Hidrops Fetalis 21/1108 1.9 
Diğer 29/1108 2.6 

 
Yatış sırasında 
enfeksiyon 

 
Yok 

 
543/1108 

 
49.0 

Var 565/1108 51.0 
 
Mortalite 

 
Yok 

 
903/1108 

 
81.5 

Var 205/1108 18.5 
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2010 yılında yatan 186 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 20 

(20/186, %10.8) bebeğin ortalama doğum haftası 27.35±2.81 hafta ve 

medyan 28 hafta, yaş ortalaması 0.10±0.31 gün ve medyan sıfır gündü. 

Bebeklerin %40’ı (8/20) kız ve %60’ı (12/20) erkekti. Doğum ağırlığı 1000-
1500 gr olan 22 (22/186, %11.8) bebeğin ortalama doğum haftası 

30.65±2.95 hafta ve medyan 30 hafta, yaş ortalaması 0.32±0.72 gün ve 

medyan sıfır gündü. Bebeklerin %68.2’si (15/22) kız ve %31.8’i (7/22) erkekti. 

Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 51 (51/186, %27.4) bebeğin ortalama 

doğum haftası 35.22±2.84 hafta ve medyan 36 hafta, yaş ortalaması 

2.27±4.96 gün ve medyan sıfır gündü. Bebeklerin %43.1’i (22/51) kız ve 

%56.9’u (29/51) erkekti. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 93 (93/186, %50) 

bebeğin ortalama doğum haftası 37.71±1.53 hafta ve medyan 38 hafta, yaş 

ortalaması 3.63±4.85 gün ve medyan 1 gündü. Bebeklerin %46.2’si (43/93) 

kız ve %53.8’i (50/93) erkekti. 2011 yılında yatan 279 hastadan; doğum 

ağırlığı <1000 gr olan 30 (30/279, %10.8) bebeğin ortalama doğum haftası 

27.00±1.80 hafta ve medyan 27 hafta, yaş ortalaması sıfır gündü. Bebeklerin 

%46.7’si (14/30) kız ve %53.3’ü (16/30) erkekti. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr 
olan 46 (46/279, %16.5) bebeğin ortalama doğum haftası 30.28±2.19 hafta 

ve medyan 30 hafta, yaş ortalaması 0.98±3.78 ve medyan sıfır gündü. 

Bebeklerin %47.8’i (22/46) kız ve %52.2’si (24/46) erkekti. Doğum ağırlığı 

1500-2500 gr olan 66 (66/279, %23.7) bebeğin ortalama doğum haftası 

35.17±2.52 hafta ve medyan 35.5 hafta, yaş ortalaması 2.68±5.25 gün ve 

medyan sıfır gündü. Bebeklerin %45.5’i (30/66) kız, %54.5’i (36/66) erkekti. 

Doğum ağırlığı >2500 gr olan 137 (137/279, %49.1) bebeğin ortalama 

doğum haftası 38.23±1.42 hafta ve medyan 38 hafta, yaş ortalaması 

3.59±5.07 gün ve medyan 2 gündü. Bebeklerin %46’sı (63/137) kız ve %54’ü 

(74/137) erkekti. 2012 yılında yatan 350 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr 
olan 34 (34/350, %9.7) bebeğin ortalama doğum haftası 26.24±2.87 hafta ve 

medyan 26 hafta, yaş ortalaması 0.03±0.17 gün ve medyan sıfır gündü. 

Bebeklerin %55.9’u (19/34) kız ve %44.1’i (15/34) erkekti. Doğum ağırlığı 

1000-1500 gr olan 36 (36/350, %10.3) bebeğin ortalama doğum haftası 

30.92±2.48 hafta ve medyan 31 hafta, yaş ortalaması 0.25±0.91 gün ve 
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medyan sıfır gündü. Bebeklerin %38.9’u (14/36) kız ve %61.1’i (22/36) 

erkekti. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 77 (77/35, %22) bebeğin ortalama 

doğum haftası 34.66±2.30 hafta ve medyan 35 hafta, yaş ortalaması 

1.21±3.41 gün ve medyan sıfır gündü. Bebeklerin %48.1’i (37/77) kız ve 

%51.9’u (40/77) erkekti. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 203 (203/350, %58) 

bebeğin ortalama doğum haftası 38.18±1.43 hafta ve medyan 38 hafta, yaş 

ortalaması 3.19±5.59 gün ve medyan 1 gündü. Bebeklerin %41.4’ü (84/203) 

kız ve %58.6’sı (119/203) erkekti. 2013 yılında yatan 293 hastadan; doğum 

ağırlığı <1000 gr olan 30 (30/293, %10.2) bebeğin ortalama doğum haftası 

27.47±1.78 hafta ve medyan 27 hafta, yaş ortalaması sıfır gündü. Bebeklerin 

%43.3’ü (13/30) kız ve %56.7’si (17/30) erkekti. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr 
olan 27 (27/293, %9.2) bebeğin ortalama doğum haftası 30.15±2.40 hafta ve 

medyan 30 hafta, yaş ortalaması 2.04±5.89 gün ve medyan sıfır gündü. 

Bebeklerin %33.3’ü (9/27) kız ve %66.7’si (18/27) erkekti. Doğum ağırlığı 

1500-2500 gr olan 88 (88/293, %30) bebeğin ortalama doğum haftası 

34.50±2.92 hafta ve medyan 35 hafta, yaş ortalaması 1.78±4.73 gün ve 

medyan sıfır gündü. Bebeklerin %47.7’si (42/88) kız ve %52.3’ü (46/88) 

erkekti. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 148 (148/293, %50.5) bebeğin 

ortalama doğum haftası 38.12±1.59 hafta ve medyan 38 hafta, yaş 

ortalaması 3.39±5.80 gün ve medyan 0.5 gündü. Bebeklerin %37.8’i (56/148) 

kız ve %62.2’si (92/148) erkekti. Dört yıl süresince YDYBÜ’sine yatan 
1108 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 114 (114/1180, %10.3) 

bebeğin ortalama doğum haftası 26.95±3.37 hafta ve medyan 27 hafta, yaş 

ortalaması sıfır gündü. Bebeklerin %47.3’ü (54/114) kız ve %52.6’sı (60/114) 

erkekti. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr olan 131 (131/1108, %11.8) bebeğin 

ortalama doğum haftası 30.48±2.44 hafta ve medyan 30 hafta, yaş 

ortalaması 0.88±3.55 gün ve medyan sıfır gündü. Bebeklerin %45.8’i 

(60/131)  kız ve %54.2’si (71/131) erkekti. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 

282 (282/1108, %25.5) bebeğin ortalama doğum haftası 34.82±2.66 hafta ve 

medyan 35 hafta, yaş ortalaması 1.92±4.59 gün ve medyan sıfır gündü. 

Bebeklerin %46.5’i (131/282) kız ve %53.5’i (151/282) erkekti. Doğum ağırlığı 

>2500 gr olan 581 (581/1108, %52.4) bebeğin ortalama doğum haftası 
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38.10±1.49 hafta ve medyan 38 hafta, yaş ortalaması 3.40±5.40 gün ve 

medyan 1 gündü. Bebeklerin %42.3’ü (246/581) kız ve %57.7’si (335/581) 

erkekti (Tablo-25a). 

 
Tablo-25a: Dört yılda YDYBÜ’sinde yatan tüm hastaların doğum ağırlıklarına 

göre doğum haftası, yatış sırasındaki yaş ve cinsiyet dağılımları 

Yıl Doğum 
ağırlığı 

 
n/N (%) 

Doğum 
haftası  
Ort±SD (Medyan) 

Yaş (gün) 
Ort±SD 
(Medyan) 

 
Cinsiyet  n /N (%) 

   Kız Erkek 

2010  
(n=186) 

< 1000   20/186 (10.8) 27.35±2.81 (28.0) 0.10±0.31 (0) 8/20 (40) 12/20 (60) 

1000-1500  22/186 (11.8) 30.65±2.95 (30.0) 0.32±0.72 (0) 15/22 (68.2) 7/22 (31.8) 

1500-2500  51/186 (27.4) 35.22±2.84 (36.0) 2.27±4.96 (0) 22/51 (43.1) 29/51 (56.9) 

> 2500  93/186 (50) 37.71±1.53 (38.0) 3.63±4.85 (1) 43/93 (46.2) 50/93 (53.8) 

2011 
(n=279) 

< 1000  30/279 (10.8) 27.00±1.80 (27.0) 0.00±0.00 (0) 14/30 (46.7) 16/30 (53.3) 

1000-1500  46/279 (16.5) 30.28±2.19 (30.0) 0.98±3.78 (0) 22/46 (47.8) 24/46 (52.2) 

1500-2500  66/279 (23.7) 35.17±2.52 (35.5) 2.68±5.25 (0) 30/66 (45.5) 36/66 (54.5) 

> 2500  137/279 (49.1) 38.23±1.42 (38.0) 3.59±5.07 (2) 63/137 (46) 74/137 (54) 

2012 
(n=350) 

< 1000  34/350 (9.7) 26.24±2.87 (26.0) 0.03±0.17 (0) 19/34 (55.9) 15/34 (44.1) 

1000-1500  36/350 (10.3) 30.92±2.48 (31.0) 0.25±0.91 (0) 14/36 (38.9) 22/36 (61.1) 

1500-2500  77/350 (22) 34.66±2.30 (35.0) 1.21±3.41 (0) 37/77 (48.1) 40/77 (51.9) 

> 2500  203/350 (58) 38.18±1.43 (38.0) 3.19±5.59 (1) 84/203 (41.4) 119/203 (58.6) 

2013 
(n=293) 

< 1000  30/293 (10.2) 27.47±1.78 (27.0) 0.00±0.00 (0) 13/30 (43.3) 17/30 (56.7) 

1000-1500  27/293 (9.2) 30.15±2.40 (30.0) 2.04±5.89 (0) 9/27 (33.3) 18/27 (66.7) 

1500-2500  88/293 (30) 34.50±2.92 (35.0) 1.78±4.73 (0) 42/88 (47.7) 46/88 (52.3) 

> 2500  148/293 (50.5) 38.12±1.59 (38.0) 3.39±5.80 (0.5) 56/148 (37.8) 92/148 (62.2) 

Toplam 
(n=1108) 

< 1000  114/1108 (10.3) 26.95±2.37 (27) 0.03±0.16 (0) 54/114 (47.4) 60/114 (52.6) 

1000-1500  131/1108 (11.8) 30.49±2.44 (30) 0.89±3.55 (0) 60/131 (45.8) 71/131 (54.2) 

1500-2500  282/1108 (25.5) 34.82±2.66 (35) 1.93±4.60 (0) 131/282(46.5) 151/282 (53.5) 

> 2500  581/1108 (52.4) 38.10±1.49 (38) 3.40±5.40 (1) 246/581 (42.3) 335/581 (57.7) 

 
2010 yılında yatan 186 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 20 

(20/186, %10.8) bebeğin yatış süreleri ortalama 43.10±58.50 ve medyan 

10.5 gündü. Hastaların %75’inde (15/20) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

%50’sinde (10/20) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr olan 22 

(22/186, %11.8) bebeğin yatış süreleri ortalama 40.09±33.51 gün ve medyan 

33 gündü. Hastaların %77.3’ünde (17/22) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

%13.6’sında (3/22) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 51 

(51/186, %27.4) bebeğin yatış süreleri ortalama 20.31±21.72 gün ve medyan 

14 gündü. Hastaların %68.6’sında (35/51) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 
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%17.6’sında (9/51) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 93 

(93/186, %50) bebeğin yatış süreleri ortalama 12.67±13.25 gün ve medyan 8 

gündü. Hastaların %60.2’sinde (56/96) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

%11.8’inde (11/96) mortalite görüldü. 2010 yılında YDYBÜ’sine yatan 

hastalar yatış sürelerine göre karşılaştırıldığında doğum ağırlıklarına göre 

bebeklerin yatış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı 

(p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre; doğum ağırlığı 1000-

1500 gr olan bebeklerin yatış süreleri, doğum ağırlığı 1500-2500 gr ve >2500 

gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.009; p=0.001; 

p<0.01). Doğum ağırlığı 1500-200 gr olan bebeklerin yatış süreleri, doğum 

ağırlığı >2500 gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu 

(p=0.022; p<0.05). Diğer grupların arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p>0.05). 2010 yılında YDYBÜ’sine yatan hastalarda 

doğum ağırlıklarına göre yatış sırasında enfeksiyon görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p=0.319; p>0.05). 

2010 yılında YDYBÜ’sine yatan hastalarda doğum ağırlıklarına göre mortalite 

oranlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği (p=0.002; p<0.01); 

doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde mortalite görülme oranının, 1000-

1500 gr, 1500-2500 gr ve >2500 gr bebeklerden yüksek olmasının 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. 2011 yılında yatan 279 
hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 30 (30/279, %10.8) bebeğin yatış 

süreleri ortalama 29.63±41.03 gün ve medyan 7 gündü. Hastaların %60’ında 

(18/30) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %56.7’sinde (17/30) mortalite 

görüldü. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr olan 46 (46/279, %16.5) bebeğin yatış 

süreleri ortalama 39.39±42.31 gün ve medyan 24.5 gündü. Hastaların 

%60.9’unda (28/46) yatış sırasında enfeksiyon görülürken, %13’ünde (6/46) 

mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 66 (66/279, %23.7) 

bebeğin yatış süreleri ortalama 14.53±21.97 gün ve medyan 9 gündü. 

Hastaların %50’sinde (33/66) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %9.1’inde 

(6/66) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 137 (137/279, %49.1) 

bebeğin yatış süreleri ortalama 9.46±11.47 gün ve medyan 6 gündü. 

Hastaların %41.6’sında (57/137) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

71 
 



  
 

%10.2’sinde (14/137) mortalite görüldü. 2011 yılında YDYBÜ’sine yatan 

hastalar yatış sürelerine göre karşılaştırıldığında doğum ağırlıklarına göre 

bebeklerin yatış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı 

(p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre; doğum ağırlığı 1000-

1500 gr olan bebeklerin yatış süreleri, doğum ağırlığı <1000 gr, 1500-2500 gr 

ve >2500 gr bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.047; 

p=0.001; p=0.001; p<0.05). Doğum ağırlığı <1000 gr ve 1500-2500 gr olan 

bebeklerin yatış süreleri de, doğum ağırlığı <2500 gr olan bebeklerden 

anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.045; p=0.023; p<0.05). Diğer gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 2011 

yılında doğum ağırlıklarına göre bebeklerde yatış sırasında enfeksiyon 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken (p=0.070; 

p>0.05); doğum ağırlığı <1000 gr ve 1000-1500 gr olan bebeklerde 

enfeksiyon görülme oranının yüksek olduğu bulundu. 2011 yılında doğum 

ağırlıklarına göre bebeklerde mortalite oranlarının istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği bulundu (p=0.001; p<0.01); doğum ağırlığı <1000 gr olan 

bebeklerde mortalite görülme oranının, 1000-1500 gr, 1500-2500 gr ve 

>2500 gr bebeklerden yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

2012 yılında yatan 350 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 34 (34/350, 

%9.7) bebeğin yatış süreleri ortalama 31.38±42.14 gün ve medyan 8.5 

gündü. Hastaların %73.5’inde (25/34) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

%61.8’inde (21/34) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr olan 36 

(36/350, %10.3) bebeğin yatış süreleri ortalama 27.61±23.13 gün ve medyan 

22.5 gündü. Hastaların %83.3’ünde (30/36) yatış sırasında enfeksiyon 

görüldü, %22.2’sinde (8/36) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr 
olan 77 (77/35, %22) bebeğin yatış süreleri ortalama 14.00±14.50 gün ve 

medyan 11 gündü. Hastaların %54.5’inde (42/77) yatış sırasında enfeksiyon 

görüldü, %24.7’sinde (19/77) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 

203 (203/350, %58) bebeğin yatış süreleri ortalama 10.93±13.42 gün ve 

medyan 7 gündü. Hastaların %36’sında (73/203) yatış sırasında enfeksiyon 

görüldü, %10.3’ünde (21/203) mortalite görüldü. 2012 yılında YDYBÜ’sine 

yatan hastalar yatış sürelerine göre karşılaştırıldığında doğum ağırlıklarına 
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göre bebeklerin yatış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptandı (p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre; doğum 

ağırlığı 1000-1500 gr olan bebeklerin yatış süreleri, doğum ağırlığı 1500-

2500 gr ve >2500 gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu 

(p=0.001; p=0.001; p<0.01). Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan bebeklerin 

yatış süreleri de, doğum ağırlığı >2500 gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde 

yüksek bulundu (p=0.016; p<0.05). Diğer grupların arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 2012 yılında doğum ağırlıklarına 

göre bebeklerde yatış sırasında enfeksiyon görülme oranları istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu (p=0.001; p<0.01); doğum ağırlığı 

<1000 gr, 1000-1500 gr ve 1500-2500 gr olan bebeklerde enfeksiyon 

görülme oranının, >2500 gr bebeklerden yüksek olması istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 2012 yılında doğum ağırlıklarına göre bebeklerde mortalite 

oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu (p=0.001; 

p<0.01); doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde mortalite görülme oranının, 

1000-1500 gr, 1500-2500 gr ve >2500 gr bebeklerden yüksek olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr ve 1500-

2500 gr olan bebeklerde mortalite görülme oranının, >2500 gr bebeklerden 

yüksek olması da istatistiksel olarak anlamlı bulundu.  2013 yılında yatan 
293 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr olan 30 (30/293, %10.2) bebeğin 

yatış süreleri ortalama 38.20±47.16 gün ve medyan 27.5 gündü. Hastaların 

%66.7’sinde (20/30) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %56.7’sinde (17/30) 

mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr olan 27 (27/293, %9.2) 

bebeğin yatış süreleri ortalama 49.93±41.94 gün ve medyan 45 gündü. 

Hastaların %63’ünde (17/27) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %14.8’inde 

(4/27) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan 88 (88/293, %30) 

bebeğin yatış süreleri ortalama 15.27±16.97 gün ve medyan 11.5 gündü. 

Hastaların %46.6’sında (41/88) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, 

%21.6’sında (19/88) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 148 

(148/293, %50.5) bebeğin yatış süreleri ortalama 12.01±13.66 gün ve 

medyan 9 gündü. Hastaların %39.2’sinde (58/148) yatış sırasında enfeksiyon 

görüldü, %13.5’inde (20/148) mortalite görüldü. 2013 yılında YDYBÜ’sine 
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yatan hastalar yatış sürelerine göre karşılaştırıldığında doğum ağırlıklarına 

göre bebeklerin yatış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptandı (p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre; doğum 

ağırlığı 1000-1500 gr olan bebeklerin yatış süreleri, doğum ağırlığı 1500-

2500 gr ve >2500 gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu 

(p=0.001; p=0.001; p<0.01). Doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerin yatış 

süreleri de, doğum ağırlığı 1500-2500 gr ve >2500 gr olan bebeklerden 

anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.014; p=0.003; p<0.05). Diğer grupların 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 2013 

yılında doğum ağırlıklarına göre bebeklerde yatış sırasında enfeksiyon 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu 

(p=0.012; p<0.05); doğum ağırlığı <1000 gr ve 1000-1500 gr olan bebeklerde 

enfeksiyon görülme oranının, >2500 gr bebeklerden yüksek olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 2013 yılında doğum ağırlıklarına göre 

bebeklerde mortalite oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 

bulundu (p=0.002; p<0.01); doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde 

mortalite görülme oranının, 1000-1500 gr, 1500-2500 gr ve >2500 gr 

bebeklerden yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Dört yıl 
süresince YDYBÜ’sine yatan 1108 hastadan; doğum ağırlığı <1000 gr 
olan 114 (114/1180, %10.3) bebeğin yatış süreleri ortalama 34.77±46.07 gün 

ve medyan 10.5 gündü. Hastaların %68.5’inde  (78/114) yatış sırasında 

enfeksiyon görüldü, %57’sinde (65/114) mortalite görüldü. Doğum ağırlığı 

1000-1500 gr olan 131 (131/1108, %11.8) bebeğin yatış süreleri ortalama 

38.44±36.84 gün ve medyan 27 gündü. Hastaların %70.2’sinde (92/131) 

yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %16 (21/131) mortalite görüldü. Doğum 

ağırlığı 1500-2500 gr olan 282 (282/1108, %25.5) bebeğin yatış süreleri 

ortalama 15.66±18.61 gün ve medyan 11 gündü. Hastaların %53.5’inde 

(151/282) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %18.8’inde (53/282) mortalite 

görüldü. Doğum ağırlığı >2500 gr olan 581 (581/1108, %52.4) bebeğin yatış 

süreleri ortalama 11.13±13.03 gün ve medyan 7 gündü. Hastaların 

%42’sinde (244/581) yatış sırasında enfeksiyon görüldü, %11.4’ünde 

(66/581) mortalite görüldü. Dört yıl süresince YDYBÜ’sine yatan hastalar 
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yatış sürelerine göre karşılaştırıldığında doğum ağırlıklarına göre bebeklerin 

yatış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; 

p<0.01). Yapılan ikili karşılaştırmalara göre; doğum ağırlığı 1000-1500 gr 

olan bebeklerin yatış süreleri, doğum ağırlığı, <1000gr, 1500-2500 gr ve 

>2500 gr olan bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.006; 

p=0.001; p=0.001; p<0.01). Doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerin yatış 

süreleri, doğum ağırlığı 1500-2500 gr ve >2500 gr olan bebeklerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulundu (p=0.038; p=0.001; p<0.05). Doğum ağırlığı 1500-

2500 gr olan bebeklerin yatış süreleri de, doğum ağırlığı >2500 gr olan 

bebeklerden anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.001; p<0.01). Dört yıl 

süresince doğum ağırlıklarına göre bebeklerde yatış sırasında enfeksiyon 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu 

(p=0.001; p<0.01); doğum ağırlığı <1000 gr, 1000-1500 gr ve 1500-2500 gr 

olan bebeklerde enfeksiyon görülme oranının, >2500 gr bebeklerden yüksek 

olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Dört yıl süresince doğum 

ağırlıklarına göre bebeklerde mortalite oranlarının istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği bulundu (p=0.002; p<0.01); doğum ağırlığı <1000 gr olan 

bebeklerde mortalite görülme oranının, 1000-1500 gr, 1500-2500 gr ve 

>2500 gr bebeklerden yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(Tablo-25b). 
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Tablo-25b: Dört yılda YDYBÜ’sinde yatan tüm hastaların doğum ağırlıklarına göre yatış süreleri, yatış sırasında enfeksiyon 

varlığı ve mortalite dağılımları 

aPearson Ki-kare Test  dFisher-Freeman-Halton Test   eKruskal Wallis Test  **p<0.01  *p<0.05

Yıl Doğum 
ağırlığı 

 
 
n/N (%) 

 
Yatış süresi (gün)  
Ort±SD (Medyan) 

  
Yatış sırasında 
enfeksiyon; n/N  (%) 

  
 
Mortalite; n / N (%) 

 

  p Var Yok  p Var Yok  p 

2010  
(n=186) 

< 1000   20/186 (10.8) 43.10±58.50 (10.5) e0.001** 15/20 (75) 5 (25.0) a0.319 10/20 (50) 10 (50.0) d0.002** 
1000-1500  22/186 (11.8) 40.09±33.51 (33.0) 17/22 (77.3) 5 (22.7) 3/22 (13.6) 19 (86.4) 

1500-2500  51/186 (27.4) 20.31±21.72 (14.0) 35/51 (68.6) 16 (31.4) 9/51 (17.6) 42 (82.4) 

> 2500  93/186 (50) 12.67±13.25 (8.0) 56/93 (60.2) 37 (39.8) 11/93 (11.8) 82 (88.2) 

2011 
(n=279) 

< 1000  30/279 (10.8) 29.63±41.03 (7.0) e0.001** 18/30 (60) 12 (40.0) a0.070 17/30 (56.7) 13 (43.3) d0.001** 
1000-1500  46/279 (16.5) 39.39±42.31 (24.5) 28/46 (60.9) 18 (39.1) 6/46 (13) 40 (87.0) 

1500-2500  66/279 (23.7) 14.53±21.97 (9.0) 33/66 (50) 33 (50.0) 6/66 (9.1) 60 (90.9) 

> 2500  137/279 (49.1) 9.46±11.47 (6.0) 57/137 (41.6) 80 (58.4) 14/137 (10.2) 123 (89.8) 

2012 
(n=350) 

< 1000  34/350 (9.7) 31.38±42.14 (8.5) e0.001** 25/34 (73.5) 9 (26.5) a0.001** 21/34 (61.8) 13 (38.2) a0.001** 
1000-1500  36/350 (10.3) 27.61±23.13 (22.5) 30/36 (83.3) 6 (16.7) 8/36 (22.2) 28 (77.8) 

1500-2000  77/350 (22) 14.00±14.50 (11.0) 42/77 (54.5) 35 (45.5) 19/77 (24.7) 58 (75.3) 

> 2500  203/350 (58) 10.93±13.42 (7.0) 73/203 (36) 130 (64.0) 21/203 (10.3) 182 (89.7) 

2013 
(n=293) 

< 1000  30/293 (10.2) 38.20±47.16 (27.5) e0.001** 20/30 (66.7) 10 (33.3) a0.012* 17/30(56.7) 13 (43.3) a0.001** 
1000-1500  27/293 (9.2) 49.93±41.94 (45.0) 17/27 (63) 10 (37.0) 4/27 (14.8) 23 (85.2) 

1500-2000  88/293 (30.0) 15.27±16.97 (11.5) 41/88 (46.6) 47 (53.4) 19/88 (21.6) 69 (78.4) 

> 2500  148/293 (50.5) 12.01±13.66 (9.0) 58/148 (39.2) 90 (60.8) 20/148 (13.5) 128 (86.5) 

Toplam 
(n=1108) 

< 1000  114/1108 (10.3) 34.77±46.07 (10.5) e0.006** 78/114 (68.5) 36/114 (31.5) a0.001** 65/114 (57) 49/114 (43.0) a0.001** 
1000-1500  131/1108 (11.8) 38.44±36.85 (27) 92/131 (70.2) 39/131 (29.8) 21/131 (16) 110/131 (84) 

1500-2000  282/1108 (25.5) 15.66±18.62 (11) 151/282 (53.5) 131/282 (46.5) 53/282 (18.8) 229/282 (81.2) 

> 2500  581/1108 (52.4) 11.13±13.04 (7) 244/581 (42) 337 /581(58) 66/581 (11.4) 515/581 (88.6) 
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Dört yıl süresince; YDYBÜ’sine yatan tüm hastaların %10.3’ü 

(114/1108) doğum ağırlığı <1000 gr olan hastalardan oluştu, bu gruptaki 

hastalar en sık %97.4 oranla (111/114) prematürite ön tanısı ile hastaneye 

yatırıldı. YDYBÜ’sine yatan tüm hastaların %11.8’i (131/1108) doğum ağırlığı 

1000-1500 gr arasında olan hastalardan oluştu, bu gruptaki hastalar en sık 

%87 oranla (114/131) prematürite ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 

YDYBÜ’sine yatan tüm hastaların %25.5’i (282/1108) doğum ağırlığı 1500-
2500 gr arasında olan hastalardan oluştu, bu gruptaki hastalar en sık %36.9 

(104/282) prematürite, %13.8 (39/282) konjenital anomali ve %13.1 (37/282) 

neonatal sepsis ön tanıları ile hastaneye yatırıldı. YDYBÜ’sine yatan tüm 

hastaların %52.4’ü (581/1108) doğum ağırlığı >2500 gr olan hastalardan 

oluştu, bu gruptaki hastalar en sık %25.3 (147/581) hiperbilirubinemi, %16.5 

(96/581) neonatal sepsis ve %16 (93/581) konjenital kalp hastalığı ön tanıları 

ile hastaneye yatırıldı (Tablo-26). 

YDYBÜ’nin yıllara göre doluluk oranları, SBİE hızları ve SBİE 

dansiteleri değerlendirildi. 2010 yılında yatan hasta sayısı 186 kişi, yatak 

sayısı 15, yatak gün sayısı 3958 gün, ortalama yatış günü 21.3 gün, doluluk 

oranı %72.2, SBİE hızı %41 ve SBİE dansitesi 19.2/1000 hasta günü olarak 

bulundu. 2011 yılında yatan hasta sayısı 279 kişi, yatak sayısı 15, yatak gün 

sayısı 4956 gün, ortalama yatış günü 17.7 gün, doluluk oranı %90.5, SBİE 

hızı %30 ve SBİE dansitesi 16.7/1000 hasta günü olarak bulundu. 2012 

yılında; yatan hasta sayısı 350 kişi, yatak sayısı 15, yatak gün sayısı 5357 

gün, ortalama yatış günü 15.3 gün, doluluk oranı %97.8, SBİE hızı %22 ve 

SBİE dansitesi 14.1/1000 hasta günü olarak bulundu. 2013 yılında; yatan 

hasta sayısı 293 kişi, yatak sayısı 15, yatak gün sayısı 5615 gün, ortalama 

yatış günü 19.2 gün, doluluk oranı %102.5, SBİE hızı %27 ve SBİE dansitesi 

14.2/1000 hasta günü olarak bulundu. Toplam 4 yıllık yatan hasta sayısı 

1108 kişi, yatak gün sayısı 19886 gün, ortalama yatış günü 17.9 gün, doluluk 

oranı %90.8, SBİE hızı %28 ve SBİE dansitesi 15.8/10000 hasta günü olarak 

bulundu (Tablo-27). 
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Tablo-26: Dört yılda YDYBÜ’sinde yatan tüm hastaların doğum kilolarına 

göre yatış öntanı dağılımları 

Tanı n/N (%) 
Doğum 
ağırlığı 

2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı Toplam 
n/N (%) n/N (%) n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

Prematürite  
350/1108 (31.6) 

< 1000  19/62 (30.6) 29/100 (29) 33/102 (32.4) 30/86 (34.9) 111/350 (31.7) 
1000-1500  18/62 (29) 42/100 (42) 32/102 (31.4) 22/86 (25.6) 114/350 (32.6) 
1500-2500  19/62 (30.6) 24/100 (24) 32/102 (31.4) 29/86 (33.7) 104/350 (29.7) 
> 2500  6/62 (9.7) 5/100 (5) 5/102 (4.9) 5/86 (5.8) 21/350 (6) 
Toplam 62/350 (17.7) 100/350 (28.5) 102/350 (29.1) 86/350 (24.5) 350  

Hiper- 
bilirubinemi  
178/1108 (16.1) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  - - - - - 
1500-2500  6/34 (17.6) 8/56 (14.3) 9/56 (18.4) 8/39 (20.5) 31/178 (17.4) 
> 2500  28/34 (82.4) 48/56 (85.7) 40/56 (81.6) 31/39 (79.5) 147/178 (82.6) 
Toplam 34/178 (19.1) 56/178 (31.4) 49/178 (27.5) 39/178 (21.9) 178  

Neonatal Sepsis  
139/1108 (12.5) 

< 1000  0 (0) 0 (0) 1/53 (1.9) 0 (0) 1/139 (0.7) 
1000-1500  1/19 (5.3) 2/29 (6.9) 2/53 (3.8) 0 (0) 5/139 (3.6) 
1500-2500  4/19 (21.1) 8/29 (27.6) 12/53 (22.6) 13/38 (34.2) 37/139 (26.6) 
> 2500  14/19 (73.7) 19/29 (65.5) 38/53 (71.7) 25/38 (65.8) 96/139 (69.1) 
Toplam 19/139 (13.6) 29/139 (21.3) 53/139 (38.1) 38/139 (27.3) 139 

Konjenital 
Kalp Hastalığı 
114/1108 (10.3) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  1/21 (4.8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/114 (0.9) 
1500-2500  4/21 (19.0) 3/20 (15.0) 8/47 (17.0) 5/26 (19.2) 20/114 (17.5) 
> 2500  16/21 (76.2) 17/20 (85.0) 39/47 (83.0) 21/26 (80.8) 93/114 (81.6) 
Toplam 21/114 (18.4) 20/114 (17.5) 47/114 (41.2) 26/114 (22.8) 114  

Konjenital-Genetik  
Anomali  
80/1108 (7.2) 

< 1000  0 (0) 1/13 (7.7) 0 (0) 0 (0) 1/80 (1.3) 
1000-1500  1/16 (6.3) 0 (0) 0 (0) 1/31 (3.2) 2/80 (2.5) 
1500-2500  9/16 (56.3) 7/13 (53.8) 4/20 (20) 19/31 (61.3) 39/80 (48.8) 
> 2500  6/16 (37.5) 5/13 (38.5) 16/20 (80) 11/31 (35.5) 38/80 (47.5) 
Toplam 16/80 (20) 13/80 (16.2) 20/80 (25) 31/80 (38.7) 80  

Nörolojik Hastalık  
75/1108 (6.8) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  0 (0) 0 (0) 1/28 (3.6) 0 (0) 1 (1.3) 
1500-2500  4/12 (33.3) 5/15 (33.3) 2/28 (7.1) 3/20 (15) 14 (18.7) 
> 2500  8/12 (66.7) 10/15 (66.7) 25/28 (89.3) 17/20 (85) 60 (80.0) 
Toplam 12/75 (16) 15/75 (20) 28/75 (37.3) 20/75 (26.6) 75  

Metabolik Hastalık  
36/1108 (3.2) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  0 (0) 1/7 (14.3) 0 (0) 1/12 (8.3) 2 (5.6) 
1500-2500  1/2 (50) 0 (0) 2/15 (13.3) 1/12 (8.3) 4 (11.1) 
> 2500  1/2 (50) 6/7 (85.7) 13/15 (86.7) 10/12 (83.3) 30 (83.3) 
Toplam 2/36 (5.5) 7/36 (19.4) 15/36 (41.6) 12/36 (33.3) 36  

Diyafragma 
Hernisi  
30/1108 (2.7) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  - - - - - 
1500-2500  0 (0) 3/11 (27.3) 4/10 (40) 1/7 (14.3) 8 (26.7) 
> 2500  2/2 (100) 8/11 (72.7) 6/10 (60) 6/7 (85.7) 22 (73.3) 
Toplam 2/30 (6.6) 11/30 (36.6) 10/30 (33.3) 7/30 (23.3) 30 

Renal Hastalık  
28/1108 (2.5) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  0 (0) 0 (0) 1/8 (12.5) 0 (0) 1 (3.6) 
1500-2500  0 (0) 1/5 (20) 1/8 (12.5) 3/11 (27.3) 5 (17.9) 
> 2500 gr 4/4 (100) 4/5 (80) 6/8 (7.0) 8/11 (72.7) 22 (78.6) 
Toplam 4/28 (14.3) 5/28 (17.8) 8/28 (28.6) 11/28 (39.3) 28  

Hemoto-onkolojik 
Hastalık  
28/1108 (2.5) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  1/7 (14.3) 0 (0) 0 (0) 1/6 (16.7) 2/28 (7.1) 
1500-2500  1/7 (14.3) 1/7 (14.3) 1/8 (12.5) 1/6 (16.7) 4/28 (14.3) 
> 2500 gr 5/7 (71.4) 6/7 (85.7) 7/8 (87.5) 4/6 (66.7) 22/28 (78.6) 
Toplam 7/28 (25) 7/28 (25) 8/28 (28.6) 6/28 (21.4) 28  

Hidrops Fetalis  
21/1108 (1.9) 

< 1000  - - - - - 
1000-1500  0 (0) 1/4 (25) 0 (0) 1/100 (10) 2 (9.5) 
1500-2500  2/4 (50) 1/4 (25) 1/3 (33.3) 5/100 (50) 9 (42.9) 
> 2500  2/4 (50) 2/4 (50) 2/3 (66.7) 4/100 (40) 10 (47.6) 
Toplam 4/21 (19) 4/21 (19) 3/21 (14.3) 10/21 (47.6) 21 

Diğer  
29/1108 (2.6) 

< 1000  1/3 (33.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/29 (3.4) 
1000-1500  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/7 (14.3) 1/29 (3.4) 
1500-2500  1/3 (33.3) 5/12 (41.7) 1/7 (14.3) 0 (0) 7/29 (24.1) 
> 2500  1/3 (33.3) 7/12 (58.3) 6/7 (85.7) 6/7 (85.7) 20/29 (69) 
Toplam 3/29 (10.3) 12 (58.3) 7/29 (24.1) 7/29 (24.1) 29  
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Tablo-27: YDYBÜ yıllara göre doluluk oranları, SBİE hızları ve SBİE 

dansiteleri 

 

yatan 
hasta 
sayısı 

yatak 
sayısı 

yatak 
gün 
sayısı 

 
 
 
ort. 
yatış 
günü  

doluluk 
oranı 1 

 
 
 
 
SBİE 
sayısı 

SBİE 
hızı2 
(%) 

 
 
SBİE 
dansitesi3  
(103 yatış 
günü) 

2010 186 15 3958 
 
21.3 72.2 

  
54 41 

 
19.2 

2011 279 15 4956 
 
17.7 90.5 

  
94 30 

 
16.7 

2012 350 15 5357 
 
15.3 97.8 

 
66 22 

 
14.1 

2013 293 15 5615 
 
19.2 102.5 

  
101 27 

 
14.2 

Toplam  1108 15 19886 
 
17.9 90.8 

 
315 28 

 
15.8 

ort. yatış günü: ortalama yatış günü 
1:  Bir yıllık doluluk oranı;  yatak doluluk oranı= (yatılan gün sayısı x 100) / (365 x hasta yatak 
sayısı ) formülüne göre hesaplanmıştır. 
2:   SBİE hızı; (SBİE sayısı / yatan hasta sayısı) x 100  formülüne göre hesaplanmıştır. 
3:   SBİE dansitesi; (SBİE sayısı / hasta günü ) x 1000    formülüne göre hesaplanmıştır. 
4:  Hasta yoğunluğunun fazla olması nedeniyle yoğun bakıma ekstra yatak ilave edilmiştir. 
 

YDYBÜ’sinde çalışma süresince yatan hastaların yıllara ve dört yıl 

genelinde hastaların doğum ağırlıklarına göre SBİE hızları, SBİE dansiteleri, 

toplam mortalite ve SBİE ilişkili mortalite dağılımları incelendi. 2010 yılında 
<1000 gr ağırlığında 20 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 862 gündü. 

Bu gruptaki 4 hastada 13 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 3.2 (13/4) olarak 

hesaplandı, SBİE hızı %65 ve SBİE dansitesi 15/1000 hasta günü olarak 

bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %50’si (10/20) kaybedildi, SBİE 

gelişen hastalarda mortalite görülmedi. 1000-1500 gr ağırlığı arasında doğan 

22 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 882 gündü. Bu gruptaki 12 

hastada 20 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.6 (20/12) olarak hesaplandı, 

SBİE hızı %90 ve SBİE dansitesi 22.6/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu 

grupta yatan tüm hastaların %13.6’sı (3/22), SBİE gelişen hastaların %16.6’sı 

(2/12) kaybedildi. 1500-2500 gr ağırlığı arasında doğan 51 hasta yatışı 

yapıldı, toplam hasta günü 1036 gündü. Bu gruptaki 15 hastada 19 SBİE 

gelişti, SBİE epizod oranı 1.2 (19/15), SBİE hızı %37 ve SBİE dansitesi 
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18.3/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların 

%17.6’sı (9/51), SBİE gelişen hastaların %25’i (5/20) kaybedildi. >2500 gr 
ağırlığında doğan 93 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1178 gündü. Bu 

gruptaki 20 hastada 24 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.2 (24/20), SBİE hızı 

%26 ve SBİE dansitesi 20.3/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta 

yatan tüm hastaların %11.8’i (11/93), SBİE gelişen hastaların %25’i (5/20) 

kaybedildi. 2010 yılında YDYBÜ’ne tüm doğum kilo gruplarında toplam 186 

hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 3958 gündü. Toplam 51 hastada 76 

SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.5 (76/51), SBİE hızı %41 ve SBİE dansitesi 

19.2/1000 hasta günü olarak bulundu. Yatan tüm hastaların %17.7’si 

(33/186), SBİE gelişen hastaların %17.6’sı (9/51) kaybedildi.  Yapılan 

analizler sonucu tüm doğum ağırlıklarına göre bebeklerde SBİE tanısı alma 

durumlarına göre mortalite oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p>0.05). Doğum ağırlığı >2500 gr olan bebeklerde; 

SBİE tanısı alanlarda mortalite oranı %25, SBİE tanısı almayanlarda 

mortalite oranı %11.8 olmak üzere SBİE tanısı alanlarda mortalite görülme 

oranı belirgin yüksek saptandı (p=0.054; p>0.05). 2011 yılında <1000 gr 
ağırlığında 30 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 889 gündü. Bu gruptaki 

6 hastada 10 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.6 (10/6) olarak hesaplandı, 

SBİE hızı %33 ve SBİE dansitesi 11.2/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu 

grupta yatan tüm hastaların %56.6’sı (17/30), SBİE gelişen hastaların 

%16.6’sı (1/6) kaybedildi. 1000-1500 gr ağırlığı arasında doğan 46 hasta 

yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1812 gündü. Bu gruptaki 23 hastada 42 

SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.8 (42/23) olarak hesaplandı, SBİE hızı %91 

ve SBİE dansitesi 23/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm 

hastaların %13’ü (6/46), SBİE gelişen hastaların %8.7’si (2/23) kaybedildi. 

1500-2500 gr ağırlığı arasında doğan 66 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta 

günü 959 gündü. Bu gruptaki 9 hastada 13 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 

1.4 (13/9), SBİE hızı %19 ve SBİE dansitesi 13.5/1000 hasta günü olarak 

bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %9.1’i (6/66), SBİE gelişen 

hastaların %44.4’ü (4/9) kaybedildi. >2500 gr ağırlığında doğan 137 hasta 

yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1296 gündü. Bu gruptaki 12 hastada 18 
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SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.5 (18/12), SBİE hızı %13 ve SBİE dansitesi 

13.8/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların 

%10.2’si (14/137), SBİE gelişen hastaların %16.6’sı (2/12) kaybedildi. 2011 

yılında YDYBÜ’ne tüm doğum kilo gruplarında toplam 279 hasta yatışı 

yapıldı, toplam hasta günü 4956 gündü. Toplam 50 hastada 83 SBİE gelişti, 

SBİE epizod oranı 1.6 (83/50), SBİE hızı %30 ve SBİE dansitesi 16.7/1000 

hasta günü olarak bulundu. Yatan tüm hastaların %15.4’ü (43/279), SBİE 

gelişen hastaların %18’i (9/50) kaybedildi. Yapılan analizler sonucu sadece 

doğum ağırlığı 1500-2500 gr olan bebeklerde SBİE tanısı alan hastaların 

mortalite oranlarının, SBİE tanısı almayanlardan yüksek olması istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0.002; p<0.01).  2012 yılında <1000 gr 
ağırlığında 34 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1067 gündü. Bu 

gruptaki 12 hastada 20 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.6 (20/12) olarak 

hesaplandı, SBİE hızı %59 ve SBİE dansitesi 18.7/1000 hasta günü olarak 

bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %61.7’si (21/34), SBİE gelişen 

hastaların %16.6’sı (2/12) kaybedildi. 1000-1500 gr ağırlığı arasında doğan 

36 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 994 gündü. Bu gruptaki 11 

hastada 16 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.4 (16/11) olarak hesaplandı, 

SBİE hızı %44 ve SBİE dansitesi 16/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu 

grupta yatan tüm hastaların %22.2’si (8/36), SBİE gelişen hastaların %9.1’i 

(1/11) kaybedildi. 1500-2500 gr ağırlığı arasında doğan 77 hasta yatışı 

yapıldı, toplam hasta günü 1078 gündü. Bu gruptaki 13 hastada 14 SBİE 

gelişti, SBİE epizod oranı 1 (13/14), SBİE hızı %18 ve SBİE dansitesi 

12.9/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların 

%24.7’si (19/77), SBİE gelişen hastaların %15.4’ü (2/13) kaybedildi. >2500 
gr ağırlığında doğan 203 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 2218 gündü. 

Bu gruptaki 22 hastada 26 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.2 (26/22), SBİE 

hızı %13 ve SBİE dansitesi 11.7/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta 

yatan tüm hastaların %10.3’ü (21/203), SBİE gelişen hastaların %31.8’i 

(7/22) kaybedildi. 2012 yılında YDYBÜ’ne tüm doğum kilo gruplarında toplam 

350 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 5357 gündü. Toplam 58 hastada 

76 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.3 (76/58), SBİE hızı %22 ve SBİE 
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dansitesi 14.1/1000 hasta günü olarak bulundu. Yatan tüm hastaların 

%19.7’si (69/350), SBİE gelişen hastaların %20.7’si (12/58) kaybedildi. 

Yapılan analizler sonucu doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde SBİE 

tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı almayanlardan düşük 

olması (p=0.001; p<0.01) ve doğum ağırlığı >2500 gr olan bebeklerde SBİE 

tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı almayanlardan yüksek 

olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.003; p<0.01). 2013 yılında 
<1000 gr ağırlığında 30 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1146 gündü. 

Bu gruptaki 5 hastada 11 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 2.2 (11/5), SBİE 

hızı %36 ve SBİE dansitesi 9.6/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta 

yatan tüm hastaların %56.6’sı (17/30), SBİE gelişen hastaların %40’ı (2/5) 

kaybedildi. 1000-1500 gr ağırlığı arasında doğan 27 hasta yatışı yapıldı, 

toplam hasta günü 1348 gündü. Bu gruptaki 13 hastada 16 SBİE gelişti, SBİE 

epizod oranı 1.2 (16/13), SBİE hızı %59 ve SBİE dansitesi 11.8/1000 hasta 

günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %14.8’i (4/27), SBİE 

gelişen hastaların %30.8’i (4/13) kaybedildi. 1500-2500 gr ağırlığı arasında 

doğan 88 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 1344 gündü. Bu gruptaki 17 

hastada 20 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.2 (20/17), SBİE hızı %23 ve 

SBİE dansitesi 14.8/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm 

hastaların %21.6’sı (19/88), SBİE gelişen hastaların %11.8’i (2/17) 

kaybedildi. >2500 gr ağırlığında doğan 148 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta 

günü 1777 gündü. Bu gruptaki 27 hastada 33 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 

1.2 (33/27), SBİE hızı %22 ve SBİE dansitesi 18.5/1000 hasta günü olarak 

bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %13.5’i (20/148), SBİE gelişen 

hastaların %22.2’si (6/27) kaybedildi. 2012 yılında YDYBÜ’ne tüm doğum kilo 

gruplarında toplam 293 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 5615 gündü. 

Toplam 62 hastada 80 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.3 (80/62), SBİE hızı 

%27 ve SBİE dansitesi 14.2/1000 hasta günü olarak bulundu. Yatan tüm 

hastaların %20.5’i (60/293), SBİE gelişen hastaların %22.6’sı (14/62) 

kaybedildi. Yapılan analizler sonunda sadece doğum ağırlığı 1000-1500 gr 

olan bebeklerde SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı 

almayanlardan yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.041; 
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p<0.05). Dört yıl toplamında <1000 gr ağırlığında 114 hasta yatışı yapıldı, 

toplam hasta günü 3964 gündü. Bu gruptaki 27 hastada 54 SBİE gelişti, SBİE 

epizod oranı 2 (54/27), SBİE hızı %47 ve SBİE dansitesi 13.6/1000 hasta 

günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %57’si (65/114), SBİE 

gelişen hastaların %18.5’i (5/27) kaybedildi. 1000-1500 gr ağırlığı arasında 

doğan 131 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 5036 gündü. Bu gruptaki 

59 hastada 94 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.6 (94/59), SBİE hızı %72 ve 

SBİE dansitesi 18.6/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm 

hastaların %16’sı (21/131), SBİE gelişen hastaların %15.2’si (9/59) 

kaybedildi. 1500-2500 gr ağırlığı arasında doğan 282 hasta yatışı yapıldı, 

toplam hasta günü 4417 gündü. Bu gruptaki 54 hastada 66 SBİE gelişti, SBİE 

epizod oranı 1.2 (66/54), SBİE hızı %23 ve SBİE dansitesi 14.9/1000 hasta 

günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm hastaların %18.8’i (53/282), SBİE 

gelişen hastaların %18.5’i (10/54) kaybedildi. >2500 gr ağırlığında doğan 581 

hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 6469 gündü. Bu gruptaki 81 hastada 

101 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.2 (101/81), SBİE hızı %17 ve SBİE 

dansitesi 15.6/1000 hasta günü olarak bulundu. Bu grupta yatan tüm 

hastaların %11.3’ü (66/581), SBİE gelişen hastaların %24.7’si (20/81) 

kaybedildi. Dört yıl toplamında YDYBÜ’ne tüm doğum kilo gruplarında toplam 

1108 hasta yatışı yapıldı, toplam hasta günü 19886 gündü. Toplam 221 

hastada 315 SBİE gelişti, SBİE epizod oranı 1.4 (315/221), SBİE hızı %28 ve 

SBİE dansitesi 15.8/1000 hasta günü olarak bulundu. Yatan tüm hastaların 

%18.5’i (205/1108), SBİE gelişen hastaların %19.9’u (44/221) kaybedildi. 

Yapılan analizler sonucu dört yıl toplamında doğum ağırlığı <1000 gr olan 

bebeklerde SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı 

almayanlardan düşük olması (p=0.001; p<0.01) ve  doğum ağırlığı >2500 gr 

olan bebeklerde SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı 

almayanlardan yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001; 

p<0.01). Dört yıllık toplamında; doğum ağırlıklarına göre bebeklerin genel 

mortalite oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı, 

doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde toplam mortalite oranı anlamlı 

düzeyde yüksek bulundu (p=0.001; p<0.01) (Tablo-28).  
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Tablo-28: YDYBÜ’sinde yıllara ve hastaların doğum ağırlıklarına göre SBİE 

hızları, SBİE dansiteleri, toplam mortalite ve SBİE ilişkili mortalite dağılımları 
 

Toplam 
yatan 

Toplam 
hasta 
günü 

SBİE 
tanısı 
alan 
hasta 

SBİE 
sayısı 

SBİE 
epizod 
oranı 

SBİE 
hızı 
(%) 

SBİE 
dansite  
(103 
y.g.) 

Toplam 
mortalite 
n/N   (%) 

SBİE tanısı 
alan 
hastalarda 
mortalite 
n/N  (%) 

 
 
 
p 

2010 yılı           

 <1000 20 862 4 13 3.2 (13/4) 65 15 10/20 (50) 0 - 

 1000-1500 22 882 12 20 1.6 (20/12) 90 22.6 3/22 (13.6) 2/12 (16.6) b1.000 

 1500-2500 51 1036 15 19 1.2 (19/15) 37 18.3 9/51 (17.6) 2/15 (13.3) b0.709 

 >2500 93 1178 20 24 1.2 (24/20) 26 20.3 11/93 (11.8) 5/20 (25) b0.054 

 Toplam  186 3958 51 76 1.5 (76/51) 41 19.2 33/186 (17.7) 9/51 (17.6) c1.000 

2011 yılı           

 <1000 30 889 6 10 1.6  (10/6) 33 11.2 17/30 (56.6) 1/6  (16.6) b0.061 

 1000-1500 46 1812 23 42 1.8  (42/23) 91 23 6/46  (13) 2/23  (8.7) b0.665 

 1500-2500 66 959 9 13 1.4  (13/9) 19 13.5 6/66  (9.1) 4/9  (44.4) b0.002** 

 >2500 137 1296 12 18 1.5  (18/12) 13 13.8 14/137  (10.2) 2/12  (16.6) b0.353 

 Toplam  279 4956 50 83 1.6 (83/50) 30 16.7 43/279  (15.4) 9/50  (18) c0.731 

2012 yılı           

 <1000 34 1067 12 20 1.6  (20/12) 59 18.7 21/34  (61.7) 2/12  (16.6) b0.001** 

 1000-1500 36 994 11 16 1.4  (16/11) 44 16 8/36  (22.2) 1/11  (9.1) b0.388 

 1500-2500 77 1078 13 14 1  (14/13) 18 12.9 19/77  (24.7) 2/13  (15.4) b0.500 

 >2500 203 2218 22 26 1.2  (26/22) 13 11.7 21/203  (10.3) 7/22  (31.8) b0.003** 

 Toplam  350 5357 58 76 1.3 (76/58) 22 14.1 69/350  (19.7) 12/58  (20.7) c0.981 

2013 yılı           

 <1000 30 1146 5 11 2.2  (11/5) 36 9.6 17/30  (56.6) 2/5  (40) b0.328 

 1000-1500 27 1348 13 16 1.2  (16/13) 59 11.8 4/27  (14.8) 4/13  (30.8) b0.041* 

 1500-2500 88 1344 17 20 1.2  (20/17) 23 14.8 19/88  (21.6) 2/17  (11.8) b0.344 

 >2500 148 1777 27 33 1.2  (33/27) 22 18.5 20/148  (13.5) 6/27  (22.2) b0.208 

 Toplam  293 5615 62 80 1.3 (80/62) 27 14.2 60/293  (20.5) 14/62  (22.6) c0.776 

4 yıl toplamı           

 <1000 114 3964 27 54 2  (54/27) 47 13.6 65/114  (57) 5/27  (18.5) c0.001** 

 1000-1500 131 5036 59 94 1.6  (94/59) 72 18.6 21/131  (16) 9/59  (15.2) c1.000 

 1500-2500 282 4417 54 66 1.2  (66/54) 23 14.9 53/282  (18.8) 10/54  (18.5) c1.000 

 >2500 581 6469 81 101 1.2 (101/81) 17 15.6 66/581  (11.3) 20/81  (24.7) c0.001** 

 Toplam  1108 19886 221 315 1.4 (315/221) 28 15.8 205/1108 (18.5) 44/221 (19.9) a0.547 

 P        a0.001** a0.560  

aPearson Ki-kare Test bFisher’s Exact Test cYates’ Continuity Correction Test 
*p<0.05    **p<0.05 
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2010 yılında YDYBÜ’sine yatan hastaların %17.7’sinde (33/186) 

mortalite görüldü. Mortalite %36.4 (11/33) prematürite, %27.3 (9/33) 

konjenital anomali, %12.1 (4/33) konjenital kalp hastalığı ve %12.1 (4/33) 

hidrops fetalis ön tanıları ile yatışı yapılan hastalarda görüldü. 2011 yılında 

YDYBÜ’sine yatan hastaların %15.4’üde (43/279) mortalite görüldü. Mortalite 

%48.8 (21/43) prematürite, %14 (6/43) konjenital anomali, %9.3 (4/43) 

konjenital kalp hastalığı ve %9.3 (4/43) diyafragma hernisi ön tanıları ile 

yatışı yapılan hastalarda görüldü. 2012 yılında YDYBÜ’sine yatan hastaların 

%19.7’sinde (69/350) mortalite görüldü. Mortalite %42 (29/69) prematürite, 

%23.2 (16/69) konjenital kalp hastalığı ve %8.7 (6/69) diyafragma hernisi ön 

tanıları ile yatışı yapılan hastalarda görüldü. 2013 yılında YDYBÜ’sine yatan 

hastaların %20.4’ünde (60/293) mortalite görüldü. Mortalite %36.7 (22/60) 

prematürite, %18.3 (11/60) konjenital anomali ve %13.3 (8/60) hidrops fetalis 

ön tanıları ile yatışı yapılan hastalarda görüldü. Dört yıl toplamında en sık 

mortalite %41 (84/205) prematürite, %14.6 (30/205) konjenital kalp hastalığı 

ve %13.6 (28/205) konjenital anomali öntanıları ile yatışı yapılan hastalarda 

görüldü. Yapılan analizler sonucunda diyafragma hernisi (p=0.005, p<0.01), 

konjenital kalp hastalığı (p=0.023, p<0.05), konjenital anomali (p=0.001, 

p<0.01), prematürite (p=0.001, p<0.01) ve hidrops fetalis (p=0.001, p<0.01) 

öntanısı ile yatan hastalarda mortalite görülme oranlarının yüksek, neonatal 

sepsis (p=0.001, p<0.01) ve hiperbilirubinemi (p=0.001, p<0.01) öntanıları ile 

yatan hastalarda mortalite görülme oranlarının düşük olması istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (Tablo-29). 

 

 

85 
 



  
 

Tablo-29: YDYBÜ’sinde dört sene süresince yatan hastaların altta yatan primer hastalıklarına göre mortalite dağılımları 

 

2010 yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı TOPLAM  

Mortalite  Mortalite  Mortalite  Mortalite  Mortalite  
Yok 
n/N(%) 

Var 
n/N(%) 

Yok 
n/N(%) 

Var 
n/N(%) 

Yok 
n/N(%) 

Var 
n/N(%) 

Yok 
n/N(%) 

Var 
n/N(%) 

Yok 
n/N(%) 

 VAR 
n/N(%) 

p 

Nörolojik H. n=75 11/153 (7.2) 1/33 (3) 12/236 (5.1) 3/43 (7) 23/281 (8.2) 5/69 (7.2) 15/233 (6.4) 5/60 (8.3) 61/903 (6.7) 
 
14/205 (6.8) c1.000 

Diyafragma H. n=30 2/153  (1.3) 0 (0) 7/236 (3) 4/43 (9.3) 4/281 (1.4) 6/69 (8.7) 5/233 (2.1) 2/60 (3.3) 18/903 (2) 
 
12/205 (5.8) c0.005** 

Konj Kalp H. n=114 17/153 (11.1) 4/33 (12.1) 16/236 (6.8) 4/43 (9.3) 31/281 (11) 16/69 (23.2) 20/233 (8.6) 6/60 (10) 84/903 (9.3) 
 
30/205 (14.6) a0.023* 

Renal H. n=28 2/153  (1.3) 2/33 (6.1) 5/236 (2.1) 0 (0) 6/281 (2.1) 2/69 (2.9) 8/233 (3.4) 3/60 (5) 21/903 (2.3) 
 
7/205 (3.4) c0.515 

Hemato-onk. Hast. n=28 7/153  (4.6) 0 (0) 7/236 (3) 0 (0) 7/281 (2.5) 1/69 (1.4) 6/233 (2.6) 0 (0) 27/903 (3) 
 
1/205 (0.5) c0.070 

Konj.Anomali n=80 7/153  (4.6) 9/33 (27.3) 7/236 (3) 6/43 (14) 18/281 (6.4) 2/69 (2.9) 20/233 (8.6) 11/60 (18.3) 52/903 (5.7) 
 
28/205 (13.6) a0.001** 

Metabolik Hast. n=36 1/153  (0.7) 1/33 (3) 5/236 (2.1) 2/43 (4.7) 12/281 (4.3) 3/69 (4.3) 9/233 (3.9) 3/60 (5) 27/903 (3) 
 
9/205 (4.4) c0.422 

Prematürite n=350 50/153 (32.7) 12/33 (36.4) 79/236 (33.5) 21/43 (48.8) 73/281 (26) 29/69 (42) 64/233 (27.5) 22/60 (36.7) 266/903 (29.5) 
 
84/205 (41) a0.001** 

Neo. Sepsis n=139 19/153 (12.4) 0 (0) 28/236 (11.9) 1/43 (2.3) 50/281 (17.8) 3/69 (4.3) 38/233 (16.3) 0 (0) 135/903 (15) 
 
4/205 (1.9) c0.001** 

Hiper-billirubinemi n=178 34/153 (22.2) 0 (0) 56/236 (23.7) 0 (0) 49/281 (17.4) 0 (0) 39/233 (16.7) 0 (0) 178/903 (19.7) 0 (0) c0.001** 

Hidrops Fetalis n=21 0 (0) 4/33 (12.1) 2/236 (0.8) 2/43 (4.7) 1/281 (0.4) 2/69 (2.9) 2/233 (0.9) 8/60 (13.3) 5/903 (0.5) 
 
16/205 (7.8) b0.001** 

Diger n=29 3/153  (2) 0 (0) 12/236 (5.1) 0  (0) 7/281 (2.5) 0  (0) 7/233 (3) 0 (0) 29/903 (3.2) 0 (0) c0.018* 

Toplam=1108 153  33  236  43  281 69  233  60  903 
 
205  

aPearson Ki-kare Test  bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test  *p<0.05  **p<0 
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YDYBÜ’sine yatan hastaların yatış sırasında enfeksiyon varlığı ve 

mortalite arasındaki ilişki incelendi. 2010 yılında yatan tüm hastaların 

%66.1’inde (123/186) yatış sırasında enfeksiyon varlığı saptandı, yatan tüm 

hastaların %17.7’si (33/186) kaybedildi. Yapılan analizler sonucu 2010 

yılında yatış sırasında enfeksiyon varlığına göre mortalite görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 2011 
yılında yatan tüm hastaların %48.7’sinde (136/279) yatış sırasında 

enfeksiyon varlığı saptandı, yatan tüm hastaların %15.4’ü (43/279) 

kaybedildi. Yapılan analizler sonucu 2011 yılında yatış sırasında enfeksiyon 

varlığına göre mortalite görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmadı (p>0.05). 2012 yılında yatan tüm hastaların %48.5’inde 

(170/350) yatış sırasında enfeksiyon varlığı saptandı, yatan tüm hastaların 

%19.7’si (69/350) kaybedildi. Yapılan analizler sonucu 2012 yılında yatış 

sırasında enfeksiyon varlığına göre mortalite görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). 2013 yılında yatan 

tüm hastaların %46.4’ünde (136/293) yatış sırasında enfeksiyon varlığı 

saptandı, yatan tüm hastaların %20.5’i (60/293) kaybedildi. Yapılan analizler 

sonucu 2013 yılında yatış sırasında enfeksiyon varlığına göre mortalite 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık 

saptandı (p=0.003; p<0.01); yatış sırasında enfeksiyon görülen çocuklarda 

mortalite görülme oranı 1.8 kat düşüktür denilebilir. Mortalite için ODDS oranı 

1.803 (%95 Cl: 1.182-2.748) olarak bulundu. Toplam 4 yılda yatan tüm 

hastaların %51’inde (565/1108) yatış sırasında enfeksiyon varlığı saptandı, 

yatan tüm hastaların %18.5’i (205/1108) kaybedildi. Yapılan analizler sonucu 

4 yıl toplamında yatan tüm hastalarda yatış sırasında enfeksiyon varlığına 

göre mortalite görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanmadı (p>0.05)  (Tablo-30). 
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Tablo-30: Dört yılda YDYBÜ’sine yatan 1108 hastanın yatış sırasında 

enfeksiyon varlığına göre mortalite dağılımları 
 Mortalite 

p 

- + 

n/N (%) n/N (%) 

2010 yılı Yatış sırasında enf (-) (N=63) 52/63 (82.5) 11/63 (17.5) c1.000 

Yatış sırasında enf (+) (N=123) 101/123 (82.1) 22/123 (17.9) 

Total (n=186) 153 33  

2011 yılı Yatış sırasında enf (-) (N=143) 124/143 (86.7) 19/143 (13.3) c0.400 

Yatış sırasında enf (+) (N=136) 112/136 (82.4) 24/136 (17.6) 

Total (n=279) 236 43 

2012 yılı Yatış sırasında enf (-) (N=180) 145/180 (80.6) 35/180 (19.4) a0.896 

Yatış sırasında enf (+) (N=170) 136/170 (80.0) 34/170 (20.0) 

Total (n=350) 281  69  

2013 yılı Yatış sırasında enf (-) (N=157) 114/157 (72.6) 43/157 (27.4) c0.003** 

Yatış sırasında enf (+) (n=136) 119/136 (87.5) 17/136 (12.5) 

Total (n=293) 233 60  

4 yıl 
toplamı 

Yatış sırasında enf (-) (N=573) 435/573 (80.1) 108/573 (19.9) a0.244 

Yatış sırasında enf (+) (N=565) 468/565 (82.8) 97/565 (17.2) 

Total (n=1108) 903 205  
aPearson Ki-kare Test  cYates’ Continuity  Correction Test  **p<0.01 
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ÇYBÜ’sinde Görülen SBİE’lara Yönelik Bulgular 
 

Çalışmanın yapıldığı dört sene süresince YDYBÜ’ne yatan 1108 

hastanın 221’inde toplam 315 SBİE görüldü. 

 

Tablo-31: Dört yıl süresince YDYBÜ’sinde saptanan SBİE’ların bazı 

demografik özellikleri 

 Min-Mak 
(Medyan) 

Ort±SD 

Yaş (gün) 3-203 (15) 26.08±28.53 

Gestasyon haftası 23-41 (31) 32.75±4.77 

Hastanede yatış süresi (gün) 3-220 (49) 64.56±48.54 

SBİE tanıları aldığında yatış süresi (gün) 3-203 (15) 25.37±28.53 

SBİE’larda mortalite günü (n=44)* 0-86 (10) 18.95±21.86 
*:SBİE nedeniyle ex olan hastalar 

 
YDYBÜ’sinde SBİE’lar; yaşları 3 ile 203 gün arasında değişip, 

ortalama 26.08±28.53 gün ve medyanı 15 gün olan hastalarda görüldü. 

SBİE’lar en küçük 23 hafta ve en büyük 41 hafta, ortalama 32.75±4.77 

gestasyon haftasında doğan bebeklerde görüldü. SBİE tanısı alan hastaların 

yatış süreleri 3 ile 220 gün arasında değişmekte olup, ortalama 64.56±48.54 

gün ve medyanı 49 gündü. SBİE tanısı konulduğu sırada yatış süresi 3 ile 

203 arasında değişmekte olup, ortalama 25.37±28.53 ve medyanı 15 gündü 

(Tablo-31). YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’ların %54.9’u (173/315) erkek ve 

%45.1’i (142/315) kız hastalarda saptandı. SBİE’lar %17.1 (54/315) 1000 

gr’dan az, %29.8 (94/315) 1000-1500 gr arasında, %21 (66/315) 1500-2500 

gr arasında, %32.1 (101/315) 2500 gr üzerinde doğan hastalarda saptandı. 

SBİE’ların %58.4’ünde (184/315) prematüre, %14’ünde (44/315)  konjenital 

kalp hastalığı, %6.3’ünde (20/315) konjenital anomali, %5.7’sinde (18/315) 

nörolojik hastalık, %3.5’inde (11/315) genetik bozukluk, %3.2’sinde (10/315) 

diyafragma hernisi, %3.2’sinde (10/315) metabolik hastalık, %2.2’sinde 

(7/315) endokrinolojik hastalık, %1.9 (6/315) ürogenital sistem hastalıkları ve 

%0.3’ünde (1/315) böbrek yetmezliği altta yatan hastalık olarak saptandı. 
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SBİE tanısı alan hastaların %19.9’u (44/221) kaybedildi ve SBİE’ların 17.7’si 

(56/315) mortalite ile sonuçlandı. SBİE nedeniyle ex olan hastaların mortalite 

günleri 0 ile 86 gün arasında değişmekte olup, ortalama 18.95±21.86 ve 

medyanı 10 gündü. SBİE’ların %63.5’inde (200/315) etken olan organizmalar 

bilinmezken, %36.5’inde (115/315) kültür üreme pozitifliğine göre etken 

mikroorganizma saptandı. Buna göre üremelerin %41.7’sinde (48/115) gram 

pozitif bakteri, %43.4’ünde (50/115) gram negatif bakteri, %12.1’inde 

(14/115) fungus ve %2.6’sında (3/115) virus saptandı (Tablo-32).  

 

Tablo-32: Dört yıl süresince YDYBÜ’sinde saptanan SBİE’ların bazı 

demografik özellikleri 

 n/N % 
Cinsiyet (n=315) Kız 142/315 45.1 

Erkek 173/315 54.9 
Doğum ağırlığı  
(n=315) 

<1000 gr 54/315 17.1 
1000-1500 gr 94/315 29.8 
1500-2500 gr 66/315 21.0 
>2500 gr 101/315 32.1 

Altta Yatan Hastalık 
(n=315) 

Prematüre  184/315 58.4 

Konjenital Kalp Hastalığı 44/315 14.0 

Konjenital anomali 20/315 6.3 

Nörolojik Hastalık 18/315 5.7 

Genetik bozukluk 11/315 3.5 

Diyafragma hernisi 10/315 3.2 

Metabolik Hastalık 10/315 3.2 

Endokrinolojik Hastalık 7/315 2.2 

Ürogenital Sistem Hastalığı 6/315 1.9 

Böbrek Yetmezliği 1/315 0.3 

Yok  4/315 1.3 

SBİE tanısı alan hastalarda 
mortalite (n=221) 

Yok 177/221 80.1 
Var 44/221 19.9 

Mortalite ile sonuçlanan  
SBİE’lar (n=315) 

Yok 
Var                                                     

259/315 
56/315 

82.2 
17.7 
 

Kültür üremesi olan 
SBİE’larda etkenler 
(n=115)  
 

Gram pozitif 48/115 41.7 
Gram negatif 50/115 43.4 
Fungus 14/115 12.1 
Virus 3/115 2.6 
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Dört yıl süresince YDYBÜ’sinde saptanan SBİE’lar bebeklerin 

gestasyon ağırlıklarına göre değerlendirildi. Dört sene süresince YDYBÜ’sine 

yatan hastaların %10.3’ü (114/1108) gestasyon ağırlığı <1000 gr olan 

bebeklerdi, bu bebeklerin 27’sinde toplam 54 SBİE tanısı konuldu. Bu 

gruptaki bebeklerin %23.7’sinde (27/114), YDYBÜ’sinde tanı konulan 

SBİE’ların %17.1’i (54/315) gelişti. SBİE hızı %47 ve SBİE dansitesi 

13.6/1000 hasta günü olarak hesaplandı. SBİE’lar gestasyon haftaları 23 ile 

32.7 hafta arasında değişen, ortalama gestasyon haftası 27.66±2.23 hafta ve 

medyan 28 hafta olan bebeklerde görüldü. SBİE alan bebeklerin hastanede 

yatış süreleri 4 ile 220 gün arasında, ortalama 87.37±54.14 gün ve medyanı 

62.5 gün olarak bulundu. SBİE tanısı konulduğu zamanki yatış süreleri 3 ile 

145 gün arasında, ortalama 28±25.2 gün ve medyan 19 gün olarak bulundu. 

SBİE’ların %53.7’si (29/54) kız ve %46.3’ü (25/54) erkek bebeklerde görüldü. 

SBİE tanısı %92.6 (50/54) prematürite, %3.7 (2/54) konjenital anomali, %1.9 

(1/54) konjenital kalp hastalığı ve %1.9 (1/54) nörolojik hastalık ön tanısı ile 

yatan hastalara konuldu. SBİE’ların %13’ünde (7/54) ve SBİE tanısı alan 

bebeklerin %18.5’inde (5/27) mortalite görüldü. Mortalite günleri tanı 

konulduktan sonraki 1 ile 15 gün arasında, ortalama 6.2±5.81 gün ve medyan 

6 gün olarak bulundu. SBİE’ların %44.4’ünde (24/54) kültür üreme pozitifliği 

saptandı. Üremelerin %41.6’sında (10/24) gram pozitif bakteri, %45.8’inde 

(11/24) gram negatif bakteri, %8.4’ünde (2/24) fungus ve %4.2 (1/24) virüs 

etken olarak saptandı. Dört sene süresince YDYBÜ’sine yatan hastaların 

%11.8’i (131/1108) gestasyon ağırlığı 1000-1500 gr arasında olan 

bebeklerdi, bu bebeklerin 59’unda toplam 94 SBİE tanısı konuldu. Bu 

gruptaki bebeklerin %45’inde (59/131), YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’ların 

%29.8’i (94/315) gelişti. SBİE hızı %72 ve SBİE dansitesi 18.6/1000 hasta 

günü olarak hesaplandı. SBİE’lar gestasyon haftaları 27 ile 35 hafta arasında 

değişen, ortalama gestasyon haftası 29.09±1.66 hafta ve medyan 29 hafta 

olan bebeklerde görüldü. SBİE alan bebeklerin hastanede yatış süreleri 7 ile 

220 gün arasında, ortalama 87.02±53.3 gün ve medyanı 68 gün olarak 

bulundu. SBİE tanısı konulduğu zamanki yatış süreleri 3 ile 205 gün 

arasında, ortalama 37.63±38.95 gün ve medyan 25.5 gün olarak bulundu. 
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SBİE’ların %34’ü (32/94) kız ve %66’sı (64/94) erkek bebeklerde görüldü. 

SBİE tanısı %92.6 (87/94) prematürite, %2.1 (2/94) konjenital anomali, %1 

(1/94) diyafragma hernisi, %1 (1/94) nörolojik hastalık, %1 (1/94) renal 

hastalık ve %1 (1/94) metabolik hastalık ön tanısı ile yatan hastalara konuldu. 

SBİE’ların %12.7’sinde (12/94) ve SBİE tanısı alan bebeklerin %15.2’sinde 

(9/59) mortalite görüldü. Mortalite günleri tanı konulduktan sonraki 1 ile 62 

gün arasında, ortalama 22.11±20.71 gün ve medyan 16 gün olarak bulundu. 

SBİE’ların %37.2’sinde (35/94) kültür üreme pozitifliği saptandı. Üremelerin 

%34.3’ünde (12/35) gram pozitif bakteri, %48.6’sınde (17/35) gram negatif 

bakteri, %11.4’ünde (4/35) fungus ve %5.7’sinde (2/35) viruslar etken olarak 

saptandı. Dört sene süresince YDYBÜ’sine yatan hastaların %25.5’i 

(282/1108) gestasyon ağırlığı 1500-2500 gr arasında olan bebeklerdi, bu 

bebeklerin 54’ünde toplam 66 SBİE tanısı konuldu. Bu gruptaki bebeklerin 

%19.1’inde (54/282), YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’ların %20.9’u (66/315) 

gelişti. SBİE hızı %23 ve SBİE dansitesi 14.9/1000 hasta günü olarak 

hesaplandı. SBİE’lar gestasyon haftaları 30 ile 39.8 hafta arasında değişen, 

ortalama gestasyon haftası 33.54±2.98 hafta ve medyan 33 hafta olan 

bebeklerde görüldü. SBİE alan bebeklerin hastanede yatış süreleri 6 ile 153 

gün arasında, ortalama 50.29±37.42 gün ve medyanı 37 gün olarak bulundu. 

SBİE tanısı konulduğu zamanki yatış süreleri 3 ile 114 gün arasında, 

ortalama 17.77±20.77 gün ve medyan 10 gün olarak bulundu. SBİE’ların 

%47’si (31/66) kız ve %53’ü (35/66) erkek bebeklerde görüldü. SBİE tanısı 

%53 (35/66) prematürite, %13.6 (9/66) konjenital kalp hastalığı, %12.1 (8/66) 

konjenital anomali, %12.1 (8/66) genetik hastalık, %4.5 (3/66) ürogenital 

sistem hastalığı, %1.5 (1/66) nörolojik hastalık ve %1.5 (1/66) metabolik 

hastalık ön tanısı ile yatan hastalara konuldu. SBİE’ların %18.2’sinde (12/66) 

ve SBİE tanısı alan bebeklerin %18.5’inde (10/54) mortalite görüldü. Mortalite 

günleri tanı konulduktan sonraki 1 ile 79 gün arasında, ortalama 24.4±26.98 

gün ve medyan 9 gün olarak bulundu. SBİE’ların %25.7’sinde (17/66) kültür 

üreme pozitifliği saptandı. Üremelerin %47’sinde (8/17) gram pozitif bakteri, 

%47’sinde (8/17) gram negatif bakteri, %6’sında (1/17) fungus etken olarak 

saptandı. Dört sene süresince YDYBÜ’sine yatan hastaların %52.4’ü 
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(581/1108) gestasyon ağırlığı >2500 gr olan bebeklerdi, bu bebeklerin 

81’inde toplam 101 SBİE tanısı konuldu. Bu gruptaki bebeklerin %13.9’unda 

(81/581), YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’ların %32’si (101/315) gelişti. SBİE 

hızı %17 ve SBİE dansitesi 15.6/1000 hasta günü olarak hesaplandı. 

SBİE’lar gestasyon haftaları 34 ile 41 hafta arasında değişen, ortalama 

gestasyon haftası 38.36±1.35 hafta ve medyan 38.4 hafta olan bebeklerde 

görüldü. SBİE alan bebeklerin hastanede yatış süreleri 3 ile 131 gün 

arasında, ortalama 40.80±25.13 gün ve medyanı 32 gün olarak bulundu. 

SBİE tanısı konulduğu zamanki yatış süreleri 3 ile 80 gün arasında, ortalama 

17.51±16.81 gün ve medyan 12 gün olarak bulundu. SBİE’ların %49.5’i 

(50/101) kız ve %50.5’i (51/101) erkek bebeklerde görüldü. SBİE tanısı 

%33.7 (34/101) konjenital kalp hastalığı, %14.9 (15/101) nörolojik hastalık, 

%11.9 (12/101) prematürite, %8.9 (9/101) diyafragma hernisi, %7.9 (8/101) 

konjenital anomali, %7.9 (8/101) metabolik hastalık, %5.9 (6/101) 

endokrinolojik hastalık, %3 (3/101) ürogenital sistem hastalığı ve %3 (3/101) 

genetik hastalık ön tanısı ile yatan hastalara konuldu. SBİE’ların %24.7’sinde 

(25/101) ve SBİE tanısı alan bebeklerin %24.7’sinde (20/81) mortalite 

görüldü. Mortalite günleri tanı konulduktan sonraki 0 ile 86 gün arasında, 

ortalama 18.45±22.08 gün ve medyan 10 gün olarak bulundu. SBİE’ların 

%38.6’sında (39/101) kültür üreme pozitifliği saptandı. Üremelerin %46’sında 

(18/39) gram pozitif bakteri, %36’sında (14/39) gram negatif bakteri, 

%18’inde (7/39) fungus etken olarak saptandı (Tablo-33). 
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Tablo-33: Dört yıl süresince YDYBÜ’sinde saptanan SBİE’ların doğum 

ağırlıklarına göre bazı demografik özelliklerinin dağılımı 

 Doğum ağırlığı 
<1000 gr 1000-1500 gr 1500-2500 gr >2500 gr 

Toplam hasta sayısı (n=1108)   n/N   (%) 114/1108 (10.3) 131/1108 (11.8) 282/1108 (25.5) 581/1108 (52.4) 
SBİE tanısı alan hasta sayısı (n=221)  n/N   (%) 27/221 (12.2) 59/221 (26.7) 54/221 (24.4) 81/221 (36.6) 
SBİE sayısı (n=315)  n/N   (%) 54/315 (17.1) 94/315 (29.8) 66/315 (21) 101/315 (32.1) 
SBİE hızı (%) 47 72 23 17 
SBİE dansitesi 13.6/1000 18.6/1000 14.9/1000 15.6/1000 
SBİE’larda gestasyon haftası (n=315)     
 Min-Mak (Medyan) 23-32.7 (28) 27-35 (29) 30-39.8 (33) 34-41 (38.4) 
 Ort±SD 27.66±2.23 29.09±1.66 33.54±2.98 38.36±1.35 
SBİE’larda hastanede yatış süresi (n=315)     
 Min-Mak (Medyan) 4-220 (62.5) 7-220 (68) 6-153 (37) 3-131 (32) 
 Ort±SD 87.37±54.14 87.02±55.3 50.29±37.42 40.80±25.13 
SBİE tanılarının konulduğu yatış süresi (n=315)     
 Min-Mak (Medyan) 3-145 (19) 3-203 (25.5) 3-114 (10) 3-80 (12) 
 Ort±SD 28.00±25.20 37.63±38.95 17.77±20.77 17.51±16.81 
SBİE’ların görüldüğü cinsiyet (n=315); n/N (%)     

 Kız 29/54 (53.7) 32/94 (34.0) 31/66 (47.0) 50/101 (49.5) 
Erkek 25/54 (46.3) 62/94 (66.0) 35/66 (53.0) 51/101 (50.5) 

SBİE’ların doğum haftası (n=315); n/N (%)     
 ≤ 27 hf 23 (42.6) 11 (11.7) 0 (0) 0 (0) 
 28-31 hf 27 (50) 77 (81.9) 20 (30.3) 0 (0) 
 32-36 hf 4 (7.4) 6 (6.4) 34 (51.5) 13 (12.9) 
 ≥ 37 hf 0 (0) 0 (0) 12 (18.2) 88 (87.1) 
SBİE’larda altta yatan hastalık (n=315); n/N (%)     
 Prematüre  50/54 (92.6) 87/94 (92.6) 35/66 (53) 12/101 (11.9) 

Kalp Hastalığı 1/54 (1.9) 0 (0) 9/66 (13.6) 34/101 (33.7) 
Konjenital anomali 2/54 (3.7) 2/94 (2.1) 8/66 (12.1) 8/101 (7.9) 
Nörolojik Hastalık 1/54 (1.9) 1/94 (1.1) 1/66 (1.5) 15/101 (14.9) 
Genetik bozukluk 0 (0) 0 (0) 8/66 (12.1) 3/101 (3) 
Kronik Akciğer Hastalığı 0 (0) 1/94 (1.1) 0 (0) 9/101 (8.9) 
Metabolik Hastalık 0 (0) 1/94 (1.1) 1/66 (1.5) 8/101 (7.9) 
Diğer endokrin hastalıkları 0 (0) 1/94 (1.1) 0 (0) 6/101 (5.9) 
Böbrek yetmezliği 0 (0) 1/94 (1.1) 0 (0) 0 (0) 
Ürogenital sistem 0 (0) 0 (0) 3/66 (4.5) 3/101 (3) 
Yok  0 (0) 0 (0) 1/66 (1.5) 3/101 (3) 

Mortalite ile sonuçlanan SBİE’lar (n=56);  
n/N (%)  7/54 (12.9) 12/94 (12.7) 12/66 (18.2) 25/101 (24.7) 
SBİE tanısı alan hastalarda mortalite (n=44) ;  
n/N (%) 5/27 (18.5) 9/59 (15.2) 10/54 (18.5) 20/81 (24.7) 
 SBİE nedeniyle ex olan hast. mortalite günü 

(n=44)     
 Min-Mak (Medyan) 1-15 (6) 1-62 (16) 1-79 (9) 0-86 (10) 
 Ort±SD 6.2±5.81 21.11±20.71 24.4±26.98 18.45±22.08 
Etken (n=115) ; n/N (%)      
 Gram pozitif 10/24 (41.6) 12/35 (34.3) 8/17 (47) 18/39 (46) 

Gram negatif 11/24 (45.8) 17/35 (48.6) 8/17 (47) 14/39 (36) 
Fungal 2/24 (8.3) 4/35 (11.4) 1/17 (6) 7/39 (18) 
Virus 1/24 (4.1) 2/35 (5.7) 0 (0) 0 (0) 
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Dört sene süresince YDYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’larda saptanan 

risk faktörleri dağılımı değerlendirildi. SBİE’ların %98.4’ünde (310/315) 

herhangi bir risk faktörü öyküsü olduğu görüldü. SBİE’ların %94.9’unda 

(299/315) herhangi bir kateter varlığı, %87.3’ünde (275/315) TPN kullanımı, 

%86’sında (271/315) OG beslenme, %73’ünde (230/315) 

entübasyon/mekanik ventilasyon, %67’sinde (211/315) kan ürünü 

transfüzyonu, %66.3’ünde (209/315) düşük doğum ağırlığı, %59.4’ünde 

(187/315) uzamış antibiyotik kullanımı, %53.7’sinde (169/315) uzamış yatış, 

%40’ında (126/315) düşük Apgar, %60.3’ünde (190/315) umblikal kateter 

varlığı, %28.9’unda (91/315) H2 reseptör kullanımı, %23.8’inde (75/315) 

CPR, %23.5’inde (74/315) OG dekompresyon, %14’ünde (44/315) göğüs 

tüpü, %12.4’ünde (39/315) operasyon, %5.4’ünde (17/315) nötropeni, 

%3.8’inde (12/315)  immunsupresyon, %2.9’unda (9/315) EVDS varlığı, 

%2.5’inde (8/315) genetik bozukluk, %2.5’inde (8/315) total exchange, 

%1.9’unda (6/315) ameliyat direni varlığı, %1.9’unda (6/315) periton diyalizi, 

%1.6’sında (6/315) anjiografi, %1.3’ünde (4/315) bilinç kapalılığı, %0.6’sında 

(2/315) torasentez ve %0.3’ünde (1/315) biyopsi risk faktörleri olarak 

değerlendirildi (Tablo-34). 
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Tablo-34: YDYBÜ’sinde saptanan SBİE’larda risk faktörlerinin dağılımı  

   n/N  % 
Herhangi bir risk faktörü   310/315 98.4 
Herhangi bir kateter varlığı   299/315 94.9 
TPN   275/315 87.3 
OG beslenme   271/315 86.0 
Entübasyon   230/315 73.0 
Transfüzyon    211/315 67.0 
Düşük doğum ağırlığı   209/315 66.3 
Uzamış antibiyotik kullanımı   187/315 59.4 
Uzamış yatış    169/315 53.7 
Düşük apgar   126/315 40.0 
Umblikal kateter   190/315 60.3 
H2 reseptör    91/315 28.9 
CPR   75/315 23.8 
OG dekompresyon   74/315 23.5 
Göğüs tüpü   44/315 14.0 
Operasyon    39/315 12.4 
Nötropeni    17/315 5.4 
İmmunsupresyon    12/315 3.8 
EVDS   9/315 2.9 
Genetik bozukluk   8/315 2.5 
Total exchange   8/315 2.5 
Ameliyat dreni   6/315 1.9 
Periton diyalizi   6/315 1.9 
Anjiografi   6/315 1.6 
Bilinç kapalılığı   4/315 1.3 
Torasentez   2/315 0.6 
Biyopsi   1/315 0.3 
TPN:total parenteral nütrisyon, OG:orogastrik, CPR:kardiopulmoner resusitasyon,  
EVDS:eksternal ventriküler drenaj sistemi 
 

SBİE’ların %94.9’unda (299/315) kateter kullanım öyküsü olduğu 

bulundu. Kullanılan kateterler sıklık sırasına göre; %92.4 (291/315) OG 

kateter, %73 (230/315) entübasyon tüpü, %60.3 (190/315) umblikal kateter, 

%14 (44/315) toraks tüpü, %3.8 (12/315) üriner sonda, %2.9 (9/315) EVDS 

kateteri, %2.2 (7/315) femoral kateter, %1.9 (6/315) periton diyaliz kateteri,  

%1.9 (6/315) ameliyat direni, %0.6 (2/315) VP shunt ve %0.3 (1/315) PEG 

kateteri olarak saptandı (Tablo-35). 
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Tablo-35: YDYBÜ’sinde SBİE’larda kullanılan kateterlerin dağılımı 

Kateter cinsi n/N (%) Kateter cinsi n/N (%) 

Herhangi bir kateter kullanımı 299/315 (94.9) EVDS 9/315 (2.9) 
OG 291/315 (92.4) Femoral kateter 7/315 (2.2) 

Entübasyon tüpü 230/315 (73) Periton diyaliz kateteri 6/315 (1.9) 

Umblikal kateter 190/315 (60.3) Ameliyat dreni 6/315 (1.9) 

Toraks tüpü 44/315 (14) VP shunt 2/315 (0.6) 

Üriner sonda 12/315 (3.8) PEG kateteri 1/315 (0.3) 
OG:orogastrik, EVDS:eksternal ventriküler drenaj sistemi, VP:ventrikülo-peritoneal,  
PEG:perkütan endoskopik gastrostomi 

 

YDYBÜ’sinde SBİE’ların %97.1’inde (306/315) SBİE tanısı 

konulduğunda antibiyotik kullanım öyküsü olduğu saptandı. Enfeksiyonların 

%13.3’ünde (42/315) dar spektrumlu, %57.5’inde (181/315) geniş 

spektrumlu, %30.8’inde (97/315) çok geniş spektrumlu, %33’ünde (104/315) 

glikopeptid, %29.2’sinde (92/315) antifungal ve %2.2’sinde (7/315) anaerob 

antibiyotik kullanma öyküsü saptandı. ÇYBÜ’sinde SBİE’ların %84.9’unda 

(118/139) tanı konulduğu sırada antibiyotik kullanım öyküsü olduğu bulundu. 

Kullanılan antibiyotiklerin %62.6’sı (87/139) geniş spektrumlu (3. kuşak 

sefalosporinler, piperasilin-tazobaktam ve kombine antibiyotik tedavileri), 

%40.3’ü (56/139) glikopeptid, %23.7’si (33/139)  antifungal, %18.7’si (26/139)  

çok geniş spektrumlu antibiyotik (karbapenem, kolitsin), %4.3’ü (6/139) dar 

spektrumlu (ampisilin, gentamisin, 1. ve 2. kuşak  sefalosporinler) ve %0.7’si 

(1/139) antiviral olarak bulundu. Servislere göre hastane enfeksiyonu tanısı 

almadan önce çocukların antibiyotik kullanım oranları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01). YDYBÜ’sinde dar 

spektrumlu (p=0.007) ve çok geniş spektrumlu (p=0.008) antibiyotik kullanım 

oranları, ÇYBÜ’sinden anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0.01). 

ÇYBÜ’sinde SBİE  tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanmama anlamlı 

düzeyde yüksek saptandı. ÇYBÜ’sinde ise geniş spektrumlu (p=0.038) 

antibiyotik kullanım oranı, YDYBÜ’sinden anlamlı düzeyde yüksek 

saptandı(p<0.05). Glikopeptid, antifungal, anaerob antibiyotik ve antiviral 
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kullanım oranlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu 

(p>0.05) (Tablo-36).  

 

Tablo-36: YDYBÜ’sinde SBİE tanısı konulmadan önce antibiyotik kullanım 

oranları ve ÇYBÜ ile karşılaştırma 

 YDYBÜ ÇYBÜ p 

n/N (%) n/N (%) 

Antibiyotik  
kullanım öyküsü 

yok 11/315 (3.5) 21/139 (15.1) 
c0.001** 

var 304/315 (96.5) 118/139 (84.9) 
Dar spektrumlu 1 42/315 (13.3) 6/139 (4.3) c0.007** 
Geniş spektrumlu 2 164/315 (52.1) 87/139 (62.6) a0.038* 

Çok geniş spektrumlu 3 97/315 (30.8) 26/139 (18.7) a0.008** 

Glikopeptid 4 104/315 (33) 56/139 (40.3) a0.135 

Antifungal  92/315 (29.2) 33/139 (23.7) a0.230 

Anaerob antibiyotik 7/315 (2.2) 0 (0) b0.106 

Antiviral 0 (0) 1/139 (0.7) b0.306 
aPearson Ki-kare Test bFisher’s Exact Test cYates’ Continuity Correction Test 
*p<0.05  **p<0.05 
1: ampisilin, gentamisin, 1. ve 2. kuşak  sefalosporinler, 2: 3. kuşak sefalosporinler, 
piperasilin-tazobaktam, kombine antibiyotik tedavileri, 3: karbapenem, kolitsin, 4: vankomisin, 
teikoplanin 

 

YDYBÜ’sinde dört sene süresinde tanı konulan 315 SBİE tipleri; 

%24.4 (77/315) VİP, %19 (60/315) klinik sepsis, %12.7 (40/315) menenjit, 

%11.1 (35/315) KİKAE, %8.6 (27/315) pnömoni, %6.3 (20/315) semptomatik 

ÜSE, %4.8 (15/315) kanıtlanmış bakteriyemi, %4.4 (14/315) konjonktivit, 

%3.5 (11/315) NEK, %2.2 (7/315) ağız boşluğu enfeksiyonu, %0.6’sı (2/315) 

KİÜSE, %0.3 (1/315) intraabdominal enfeksiyon, %0.3 (1/315) asemptomatik 

bakteriüri, %0.3 (1/315) gastroenterit, 0.3 (1/315) peritonit ve %0.3 (1/315) 

omfalit olarak saptandı (Tablo-37). 
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Tablo-37: YDYBÜ’sinde dört sene süresinde saptanan 315 SBİE’nun 

tiplerinin dağılımı 

 n/N % 
Ventilatör ilişkili pnömoni 77/315 24.4 
Klinik sepsis  60/315 19.0 
Menenjit  40/315 12.7 
Kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu 35/315 11.1 
Pnömoni  27/315 8.6 
Semptomatik üriner sistem enfeksiyonu 20/315 6.3 
Kanıtlanmış bakteriyemi 15/315 4.8 
Konjonktivit  14/315 4.4 
Nekrotizan enterokolit 11/315 3.5 
Ağız boşluğu enfeksiyonu 7/315 2.2 
İntraabdominal enfeksiyonu 3/315 1.0 
Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu 2/315 0.6 
Asemptomatik bakteriüri 1/315 0.3 
Gastroenterit  1/315 0.3 
Peritonit  1/315 0.3 
Omfalit 1/315 0.3 

TOPLAM 315 
 
100 

 

Dört sene süresince YDYBÜ’sinde tanı konulan 315 SBİE’un 

hastaların gestasyon ağırlığına göre dağılımları değerlendirildi. Doğum 

ağırlığı 1000 gr altındaki hastalardaki SBİE’lar; en çok %22.2 (12/54) VİP 

tanısı olup, sırasıyla %18.5 (10/54)  klinik sepsis, %14.8 (8/54) menenjit, 

%11.1 (6/54) pnömoni, %9.3 (5/54) KİKAE, %5.6 (3/54) kanıtlanmış 

bakteriyemi, %5.6 (3/54) konjonktivit, %3.7 (2/54) semptomatik ÜSE, %3.7 

(2/54) ağız boşluk enfeksiyonu, %3.7 (2/54) NEK ve %1.9 (1/54) peritonit 

olarak bulundu. Doğum ağırlığı 1000-1500 gr arasın gestasyon ağırlığında 

doğan hastalardaki SBİE’lar; en çok %24.5 (23/94) VİP  tanısı olmak üzere 

sırasıyla, %19.1 (18/94) klinik sepsis, %18.1 (17/94) menenjit, %9.6 (9/94) 

KİKAE, %7.4 (7/94) NEK, %6.4 (6/94) pnömoni, %5.3 (5/94) semptomatik 

ÜSE, %3.2 (3/94) kanıtlanmış bakteriyemi, %3.2 (3/94) konjonktivit, %1.1 

(1/94) ağız boşluk enfeksiyonu, %1.1 (1/94) gastroenterit ve %1.1 (1/94) 

omfalit olarak bulundu. Doğum ağırlığı 1500-2500 gr arası gestasyon 
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ağırlığında doğan hastalardaki SBİE’lar; en çok %31.8 (21/66) klinik sepsis 

tanısı olmak üzere sırasıyla, %18.2 (12/66) VİP, %12.1 (8/66) menenjit, 

%10.6 (7/66) pnömoni, %10.6 (7/66) KİKAE, %4.5 (3/66) semptomatik ÜSE, 

%3.0 (2/66) konjonktivit, %3 (2/66) NEK, %1.5 (1/66) KİÜSE, %1.5 (1/66) 

asemptomatik bakteriüri, %1.5 (1/66) kanıtlanmış bakteriyemi ve %1.5 (1/66) 

ağız boşluk enfeksiyonu olarak bulundu. Doğum ağırlığı 2500 gr ve üzerinde 

gestasyon ağırlığında doğan hastalardaki SBİE’lar; en çok %29.7 (30/101) 

VİP tanısı olmak üzere sırasıyla, %13.9 (14/101) KİKAE, %10.9 (11/101) 

klinik sepsis, %10.9 (11/101) semptomatik ÜSE, %7.9 (8/101) pnömoni, %7.9 

(8/101) kanıtlanmış bakteriyemi, %6.9 (7/101) menenjit, %5.9 (6/101) 

konjonktivit, %3 (3/101) ağız boşluk enfeksiyonu, %3 (3/101) intraabdominal 

enfeksiyonu ve %3 (3/101) KİÜSE olarak bulundu (Tablo-38). 

YDYBÜ’sinde dört yıl süresince saptanan SBİE tipleri ve tanı konulan 

enfeksiyonlarda altta yatan hastalıklar incelendi. SBİE tiplerinden VİP 

tanısının %54.5 (42/77) prematürite, %20.8 konjenital kalp hastalığı ve %7.8 

konjenital anomali, klinik sepsis tanısının %63.3 (38/60) prematürite ve 

%13.3 konjenital kalp hastalığı, menenjit tanısının %80 (32/40) prematürite 

öntanıları ile hastaneye yatan hastalarda geliştiği saptandı. YDYBÜ’sinde 

tanı konulan SBİE’lar ve altta yatan hastalıklar tabloda belirtilmiştir (Tablo-

39a).  

YDYBÜ’sine altta yatan prematürite tanısı olan hastalarda 

SBİE’lardan en sık %22.8 (42/184) VİP, %20.6 (38/184) klinik sepsis ve 

%17.4 (32/184) menenjit geliştiği, altta yatan konjenital kalp hastalığı olan 

hastalarda en fazla %36.3 (16/44) VİP ve %18.2 (8/44) klinik sepsis geliştiği,  

altta yatan konjenital anomalisi olan hastalarda %30 VİP (6/20) ve %5 (3/20) 

eşit oranda klinik sepsis, KİKAE ve pnömoni geliştiği saptandı. YDYBÜ’sinde 

altta yatan hastalıklar ve tanı konulan SBİE’lar tabloda belirtilmiştir (Tablo-

39b). 
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Tablo-38: YDYBÜ’sinde dört sene süresinde saptanan SBİE’ların doğum ağırlıklarına göre dağılım 

VİP:ventilatör ilişkili pnömoni,  KİKAE:kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu, ÜSE:üriner sistem enfeksiyonu, NEK:nekrotizan enterokolit, KİÜSE:kateter ilişkili üriner 
sistem enfeksiyonu

Tanılar  

 
Toplam  

 

 
Doğum Ağırlığı 

 
<1000 gr  1000-1500 gr  1500-2500 gr  >2500 gr  

Epizod 
(n=315) 
n/N (%)  

Hasta 
(n=221) 
n/N (%) 

Epizod 
(n=54) 
n/N (%) 

Hasta  
(n=27) 
n/N (%) 

Epizod 
(n=94) 
n/N (%) 

Hasta 
(n=59) 
n/N (%) 

Epizod 
(n=66) 
n/N (%) 

Hasta 
(n=54) 
n/N (%) 

Epizod 
(n=101) 
n/N (%) 

Hasta 
(n=81) 
n/N (%) 

VİP 77/315(24.4) 57/221 (25.8) 12/54 (22.2) 7/27 (25.9) 23/94 (24.5) 15/59 (25.4) 12/66 (18.2) 9/54 (16.7) 30/101 (29.7) 26/81 (32.1) 

Klinik sepsis  60/315(19.0) 48/221 (21.7) 10/54 (18.5) 9/27 (33.3) 18/94 (19.1) 13/59 (22) 21/66 (31.8) 17/54 (31.5) 11/101 (10.9) 9/81 (11.1) 

Menenjit  40/315(12.7) 28/221 (12.7) 8/54 (14.8) 4/27 (14.8) 17/94 (18.1) 9/59 (15.3) 8/66 (12.1) 8/54 (14.8) 7/101 (6.9) 7/81 (8.6) 

KİKAE 35/315(11.1) 24/221 (10.9) 5/54 (9.3) 1/27 (3.7) 9/94 (9.6) 7/59 (11.9) 7/66 (10.6) 6/54 (11.1) 14/101 (13.9) 10/81 (12.3) 

Pnömoni  27/315(8.6) 17/221 (7.7) 6/54 (11.1) 2/27 (7.4) 6/94 (6.4) 3/59 (5.1) 7/66 (10.6) 5/54 (9.3) 8/101 (7.9) 7/81 (8.6) 

Semptomatik ÜSE 20/315(6.3) 14/221 (6.3) 2/54 (3.7) 0 (0) 5/94 (5.3) 3/59 (5.1) 3/66 (4.5) 3/54 (5.6) 10/101 (9.9) 8/81 (9.9) 

Kanıtlanmış bakteriyemi 15/315(4.8) 7/221 (3.2) 3/54 (5.6) 0 (0) 3/94 (3.2) 1/59 (1.7) 1/66 (1.5) 1/54 (1.9) 8/101 (7.9) 5/81 (6.2) 

Konjonktivit  14/315(4.4) 7/221 (3.2) 3/54 (5.6) 2/27 (7.4) 3/94 (3.2) 1/59 (1.7) 2/66 (3) 1/54 (1.9) 6/101 (5.9) 3/81 (3.7) 

NEK 11/315(3.5) 10/221 (4.5) 2/54 (3.7) 2/27 (7.4) 7/94 (7.4) 6/59 (10.2) 2/66 (3) 2/54 (3.7) 0 (0) 0 (0) 

Ağız boşluğu enf. 7/315 (2.2) 4 /221 (1.8) 2/54 (3.7) 0 (0) 1/94 (1.1) 0 (0) 1/66 (1.5) 1 /54 (1.9) 3/101 (3) 3/81 (3.7) 

İntraabdominal enf. 3/315 (1.0) 2/221 (0.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3/101 (3) 2/81 (2.5) 

KİÜSE 2/315 (0.6) 1/221 (0.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/66 (1.5) 0 (0) 1/101 (1) 1/81 (1.2) 

Asemptomatik bakteriüri 1/315 (0.3) 1/221 (0.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/66 (1.5) 1/54 (1.9) 0 (0) 0 (0) 

Gastroenterit  1/315 (0.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1/94 (1.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Perionit  1/315 (0.3) 0 (0) 1/54 (1.9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Omfalit 1/315 (0.3) 1/221 (0.5) 0 (0) 0 (0) 1/94 (1.1) 1/59 (1.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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Tablo-39a: YDYBÜ’sinde dört yıl süresince saptanan 315 SBİE’da altta yatan hastalıklar 

 
K. Kalp: konjenital kalp hastalığı, K.Anomali: konjenital anomali, Nöro.H:nörolojik hastalık, Genetik: genetik hastalık, D. Herni:diyafragma hernisi,   
Met. H:metabolik hastalık, End. H:endokrinolojik hastalık, ÜGS H: ürogenital sistem hastalığı, Böbrek Y:böbrek yetmezliği  

 
VİP:ventilatör ilişkili pnömoni, Kl. Sepsis:klinik sepsis, KİKAE:kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu, Sempt ÜSE:semptomatik üriner sistem hastalığı,  
K. Bakt:klinik bakteriyemi, Konjonk:konjonktivit, NEK:nekrotizan enterokolit, ABE:ağız boşluğu enfeksiyonu, intraabd enf: intraabdominal enfeksiyon, 
KİÜSE:kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, Asempb.üri:asemptomatik bakteriüri, GE:gastroenterit

 

 

Prematürite  
n=184 

K. Kalp  
n=44 

K.Anomali 
n=20  

Nöro. H 
n=18 

Genetik H. 
n=11 

D. Herni 
n=10 

Met H. 
n=10 

End H  
n=7 

ÜGS H 
n=6 

Böbrek Y 
n=1 Yok n=4 

VİP N=77 42/77 (54.5) 16/77 (20.8) 6/77 (7.8) 3/77 (3.9) 1/77 (1.3) 4/77 (5.2) 2/77 (2.6) 1/77 (1.3) 
 

1/77 (1.3) 1/77 (1.3) 
Kl. Sepsis N=60 38/60 (63.3) 8/60 (13.3) 3/60 (5) 3/60 (5) 1/60 (1.6) 3/60 (5) 2/60 (3.3) 1/60 (1.6) 1/60 (1.6) 

  Menenjit N=40 32/40 (80) 1/40 (2.5) 
 

3/40 (7.5) 1/40 (2.5) 1/40 (2.5) 
 

1/40 (2.5) 
  

1/40 (2.5) 
KİKAE N=35 20/35 (57) 4/35 (11.4) 3/35 (8.5) 2/35 (5.7) 5/35 (14.2) 

   
1/35 (2.8) 

  Pnömoni N=27 15/27 (55.6) 4/27 (14.8) 3/27 (11.1) 
 

1/27 (3.7) 1/27 (3.7) 1/27 (3.7) 1/27 (3.7) 
  

1/27 (3.7) 
Sempt ÜSE N=20 5/20 (25) 5/20 (25) 1/20 (5) 3/20 (15) 

  
4/20 (20) 

 
2/20 (10) 

  K. Bakt. N=15 6/15 (40) 2/15 (13.3) 1/15 (6.6) 1/15 (6.6) 1/15 (6.6) 
 

1/15 (6.6) 1/15 (6.6) 1/15 (6.6) 
 

1/15 (6.6) 
Konjonk. N=14 9/14 (64) 2/14 (14.2) 1/14 (7.1) 

 
1/14 (7.1) 1/14 (7.1) 

     NEK N=11 9/11 (82) 1/11(9) 
     

1/11 (9) 
   A.B.E N=7 4/7 (57) 

 
1/7 (14.3) 2/7 (28.5) 

       İntraabd enf N=3 
 

1/3 (33) 
 

1/3 (33) 
   

1/3 (33) 
   KİÜSE N=2 

  
1/2(50) 

     
1/2(50) 

  Asemp b.üri N=1 1/1(100) 
          GE N=1 1/1(100) 
          Peritonit N=1 1/1(100) 
          Omfalit N=1 1/1(100) 
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Tablo-39b:  YDYBÜ’sinde dört yıl süresince altta yatan hastalıklarda görülen SBİE’lar 

 
Prem: prematürite, K. Kalp: konjenital kalp hastalığı, K.Anomali: konjenital anomali, Nöro.H:nörolojik hastalık, Genetik: genetik hastalık, D. Herni:diyafragma 
hernisi,  Met. H:metabolik hastalık, End. H:endokrinolojik hastalık, ÜGS H: ürogenital sistem hastalığı, Böbrek Y:böbrek yetmezliği  
 
VİP:ventilatör ilişkili pnömoni, Kl. Sepsis:klinik sepsis, KİKAE:kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu, Sempt ÜSE:semptomatik üriner sistem hastalığı,  
K. Bakt:klinik bakteriyemi, Konjonk:konjonktivit, NEK:nekrotizan enterokolit, ABE:ağız boşluğu enfeksiyonu, intraabd enf: intraabdominal enfeksiyon, 
KİÜSE:kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, Asemp b.üri:asemptomatik bakteriüri, GE:gastroenterit

  
 
VİP 
n=77 

 
Kl.  
Sepsis 
n=60 

 
 
Menenjit 
n=40 

 
 
KİKAE 
n=35 

 
 
Pnömoni 
n=27 

 
Sempt 
ÜSE 
n=20 

 
K. 
Bakt. 
n=15 

 
 
Konjonk. 
n=14 

 
 
NEK 
n=11 

 
 
ABE 
n=7 

İntra 
abd 
enf 
n=3 

 
 
KİÜSE 
n=2 

 
Asemp 
b.üri 
n=1 

 
 
GE 
n=1 

 
 
Peritonit 
n=1 

 
 
Omfalit 
n=1 

 
Prem N=184 42/184  

(22.8) 
38/184  
(20.6) 

32/184  
(17.4) 

20/184 
(10.9) 

15/184 
(8.1) 

5/184 
(2.7) 

6/184 
(3.3) 

9/184 
(4.9) 

9/184 
(4.9) 

4/184 
(2.2) 

   
1/184 
(0.5) 

 
1/184 
(0.5) 

 
1/184 
(0.5) 

 
1/184 
(0.5) 

K. Kalp N=44 16/44  
(36.3) 

8/44  
(18.2) 

1/44  
(2.3) 

4/44  
(9) 

4/44  
(9) 

5/44 
(11.4) 

2/44 
(4.5) 

2/44 
(4.5) 

1/44 
(2.3) 

 1/44 
(2.3) 

     

K.Anomali N=20 6/20  
(30) 

3/20  
(15)  

3/20 
(15) 

3/20  
(15) 

1/20  
(5) 

1/20  
(5) 

1/20  
(5) 

 1/20 
(5) 

 1/20 
(5) 

    

Nöro. Hast N=18 3/18  
(16.6) 

3/18  
(16.6) 

3/18  
(16.6) 

2/18 
(11)  

3/18 
(16.6) 

1/18 
(5.5) 

  2/18 
(11) 

1/18 
(5.5) 

     

Genetik H. N=11 1/11 
(9) 

1/11  
(9) 

1/11  
(9) 

5/11 
(45) 

1/11  
(9)  

1/11 
(9) 

1/11  
(9) 

        

D. Herni N=10 4/10  
(40) 

3/10  
(30) 

1/10  
(10)  

1/10  
(10)   

1/10  
(10) 

        

Met H. N=10 2/10  
20) 

2/10  
(20)   

1/10  
(10) 

4/10 
(40) 

1/10 
(10) 

         

End H N=7 1/7  
(14.3) 

1/7  
(14.3) 

1/7  
(14.3)  

1/7  
(14.3)  

1/7 
(14.3) 

 1/7 
(14.3) 

 1/7 
(14.3) 

     

ÜGS H N=6  1/6  
(16.6)  

1/6 
(16.6)  

2/6 
(33) 

1/6  
(16.6) 

    1/6 
(16.6) 

    

Böbrek Y N=1 1/1  
(100) 
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YDYBÜ’sinde SBİE tanılarının %63.5’i (200/315) klinik bulgular 

doğrultusunda konuldu. SBİE’ların %36.5’inde (115/315) kültür üreme 

pozitifliği görüldü. Pozitiflik saptanan 115 kültürün %41.7’sinde (48/115) gram 

(+) bakteri, %43.5’inde (50/115) gram (-) bakteri, %12.2’sinde (14/115) 

fungus ve %2.6’sında (3/115) virus üremeleri saptandı. Etken olan 

mikroorganizmalar incelendiğinde; kültür üremesi saptanan SBİE’ların 

%20.9’unda (24/115) MRSE, %11.3’ünde (13/115) MRSA, %3.9’unda (4/115) 

VSE, %3.9’unda (4/115) VRE, %0.9 (1/115) S.pneumonia, %1.7 (2/115) 

S.pneumonia hariç diğer Streptokoklar, %12.2 (14/115) Stenotrophomonas 

spp, %10.4 (12/115) ESBL(+) Klebsiella spp, %9.6 (11/115) KD(-) 

Pseudomonas spp, %5.2 (6/115) Enterobacter spp, %2.6 (3/1159 ESBL(-) 

Klebsiella spp, %1.7 (2/115) Acinetobacter spp, %0.9 (1/115) ESBL(-) E.coli, 

%0.9 (1/115) Serratia spp, %7.8 (9/114) non-albicans candida, %4.3 (5/115) 

C.albicans, %1.7 (2/115) RSV ve %0.9 (1/115) adenovirus üremeleri 

saptandı (Tablo-40). 

YDYBÜ’sinde kültür üreme pozitifliği olan 115 SBİE’da saptanan 

mikroorganizmaların sıklık sırasına göre dağılımları %20.9 (24/115) MRSE, 

%12.2 (14/115) Stenotrophomonas spp, %11.3 (13/115) MRSA, %10.4 

(13/115) ESBL(+) Klebsiella spp, %9.6 (11/115) KD(-) Pseudomonas spp, 

%7.8 (9/115) non-albicans candida, %5.2 (6/115) Enterobacter spp, %4.3 

(5/115) C.albicans, %3.9 (4/115) VSE, %3.9 (4/115) VRE, %2.6 (3/115) 

ESBL(-) Klebsiella spp, %2.6 (3/115) virus, %1.7 (2/115) Acinetobacter spp, 

%1.7 (2/115) diğer Streptokok, %0.9 (1/115) S.pneumonia, %0.9 (1/115) 

ESBL (-) E.coli ve %0.9 (1/115) Serratia spp olarak bulundu (Tablo-41). 
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Tablo-40: YDYBÜ’sinde kültür üreme pozitifliği olan 115 SBİE’da saptanan 

mikroorganizma dağılımları* 

*:Bu dağılımlar 315 SBİE’da üreme olan 115 kültür pozitifliğine göre yapılmıştır. 

MRSE:metisilin rezistan Staphylococcus epidermidis, MRSA: metisilin rezistan 
Staphylococcus aureus, VSE:vankomisin duyarlı enterokok,  VRE:vankomisin dirençli 
enterokok,  ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, 
E.coli:Escherichia coli, KD:karpapenem dirençli, non-albicans c:non-albicans candida  
 

 

  

 

n=115 n/N % 

Gram Pozitifler 48/115 41.7 

MRSE  24/115 20.9 

MRSA  13/115 11.3 

VSE  4/115 3.9 

VRE  4/115 3.9 

Diğer Streptokok 2/115 1.7 

Streptococcus pneumonia  1/115 0.9 

Gram Negatifler 50/115 43.5 

Stenotrophomonas spp 14/115 12.2 

ESBL(+)Klebsiella spp 12/115 10.4 

Enterobacter spp 6/115 5.2 

ESBL(-)Klebsiella spp 3/115 2.6 

Acinetobacter spp 2/115 1.7 

ESBL(-)E.coli  1/115 0.9 

Serratia spp 1/115 0.9 

KD(-)Pseudomonas spp 11/115 9.6 

Fungal 14/115 12.2 

Non-albicans c. 9/115 7.8 

Candida albicans 5/115 4.3 

Virüs  3/115 2.6 

106 
 



  
 

Tablo-41: YDYBÜ’sinde kültür üreme pozitifliği olan 115 SBİE’da saptanan 

mikroorganizmaların çokluk sırasına göre dağılımları 

Etken n/N % 
MRSE 24/115 20.9 
Stenotrofomonas spp 14/115 12.2 
MRSA 13/115 11.3 
ESBL(+) Klebsiella spp 12/115 10.4 
KD(-) Pseudomonas spp 11/115 9.6 
Non-albicans candida 9/115 7.8 
Enterobacter spp 6/115 5.2 
C. albicans 5/115 4.3 
VSE 4/115 3.9 
VRE 4/115 3.9 
ESBL(-) Klebsiella spp 3/115 2.6 
Virus 3/115 2.6 
Acinetobacter spp 2/115 1.7 
diğer Streptokok 2/115 1.7 
Streptococcus pneumonia 1/115 0.9 
ESBL(-) E.coli 1/115 0.9 
Serratia spp 1/115 0.9 

MRSE:metisilin rezistan Staphylococcus epidermidis, MRSA: metisilin rezistan 
Staphylococcus aureus, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu 
beta laktamaz, KD:karpapenem dirençli, C.albicans:candida albicans, VSE:vankomisin 
duyarlı enterokok,  VRE:vankomisin dirençli enterokok, E.coli:Escherichia coli  

 

YDYBÜ’sinde tanı konulan 315 SBİE’da saptanan 115 kültür 

üremelerinin %39.1’i (45/115) kan, %26’sı (30/115) TAS, %15.6’sı (18/115) 

idrar, %12.2’si (14/115) BOS, %4.3’ü (5/115) konjonktiva, %0.8’i (1/115) 

periton sıvısı, %0.8’i (1/115) plevral sıvı ve %0.8’i (1/115) gaitada saptandı 

(Tablo-42). 
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Tablo-42: YDYBÜ’sinde dört yılda 315 SBİE’da saptanan 115 pozitif kültürün 

üreme yerleri 

 
Üreyen bölge 

 
n/N (%) 

Kan  45/115 (39.1) 

TAS 30/115 (26) 

İdrar  18/115 (15.6) 

BOS 14/115 (12.2) 

Konjonktiva  5/115 (4.3) 

Periton sıvı 1/115 (0.8) 

Plevral sıvı 1/115 (0.8) 

Gaita  1/115 (0.8) 
TAS:trakeal aspirat sıvısı, BOS:beyin-omurilik sıvısı 

 

Kanda %44.4 (20/45) gram (+) bakteri, %35.5 (16/45) gram (-) 

bakteri ve %20 (9/45) fungal üreme saptandı. Kanda %28.8 (13/45) MRSE, 

%17.7 (8/45) KD(-) Pseudomonas spp, %13.3 (6/45) non-albicans candida, 

%6.6 (3/45) MRSA, her biri %6.6 (3/45) Enterobacter spp ve C.albicans, her 

biri %4.2 (2/45) VRE ve ESBL(+) Klebsiella spp, her biri %2.2 (1/45) 

Acinetobacter spp, Serratia spp, VSE, Stenotrophomonas spp ve 

Streptococcus spp üremeleri görüldü. TAS’da %30 (9/30) gram (+) bakteri, 

%63 (19/30) gram (-) bakteri ve %6.6 (2/30) virus üremesi saptandı. TAS’da 

%40 (12/30) Stenotrophomonas spp, %30 (9/30) MRSA, %13.3 (4/30) 

ESBL(+) Klebsiella spp, her biri %6.6 (2/30) Enterobacter spp ve RSV, %3.3 

(1/30) ESBL(-) Klebsiella spp üremeleri görüldü.  İdrarda %22.2 (4/18) gram 

(+) bakteri, %55.5 (10/18) gram (-) bakteri ve %22.2 (4/18) fungal üreme 

saptandı. İdrarda %27.7 (5/18) ESBL(+) Klebsiella spp, her biri %11.1 (2/18) 

VRE, KD(-) Pseudomonas spp, C.albicans ve non-albicans candida, her biri 

%5.5 (1/19) MRSE, ESBL(-) E.coli, ESBL(-) Klebsiella spp, Streptococcus 

spp ve Acinetobacter spp üremeleri görüldü. BOS’da %71.4 (10/14) gram (+) 

bakteri, %21.4 (3/14) gram (-) bakteri ve %7.1 (1/14) fungal üreme saptandı. 

BOS’da %50 (7/14) MRSE, %14.3 (2/14) VSE, her biri %6.5 (1/15) MRSA, 

ESBL(+) Klebsiella spp,  ESBL(-) Klebsiella spp, Enterobacter spp ve non-
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albicans candida üremeleri görüldü. Konjonktivada %60 (3/5) MRSE, %20 

(1/5) S.pneumonia ve %20 (1/5) Stenotrophomonas üremesi saptandı. 

Periton sıvısında %100 (1/1) KD(-) Pseudomonas spp, plevral sıvıda %100 

(1/1) VSE ve gaitada %100 (1/1) adenovirus üremesi saptandı (Tablo 43a).   

Etken mikroorganizması gram (+) bakteri olan üremelerin %25i 

(12/48) KİKAE, %20.8’i (10/48) menenjit, %18.8’i (9/48) VİP, %16.7’si 

kanıtlanmış bakteriyemi, %8.3’ü (4/48) semptomatik ÜSE, %8.3’ü (4/48) 

konjonktivit  ve %2.1’i (1/48) pnömoni enfeksiyonlarında saptandı. MRSA 

üremesi saptanan kültürlerin %69.2’si (9/13) VİP, %15.4’ü (2/13) kanıtlanmış 

bakteriyemi, %7.7’si (1/13) KİKAE ve %7.7’si (1/13) menenjit 

enfeksiyonlarında, MRSE olanların %33.3’ü (8/24) KİKAE, %29.2’si (7/24) 

menenjit, %20.8’i (5/24) kanıtlanmış bakteriyemi, %12.5’i (3/24) konjonktivit 

ve %4.2’si  (1/24) semptomatik ÜSE’larında saptandı. S.pneumonia üremesi 

olan bir olgu menenjit; diğer Streptococcus üremelerinden biri semptomatik 

ÜSE ve diğeri KİKAE’nda saptandı. VSE üremeleri %50 (2/4) menenjit, %25 

(1/4) pnömoni, ve %25 (1/4)  kanıtlanmış bakteriyemide, VRE üremeleri %50 

(2/4) semptomatik ÜSE ve %50 (2/4) KİKAE’larında saptandı. Etken 
mikroorganizması gram (-) bakteri olan üremelerin %36’sı (19/50) VİP, 

%20’si (10/50) KİKAE, %18’i (9/50) semptomatik ÜSE, %12’si (6/50) 

kanıtlanmış bakteriyemi, %6’sı (3/50) menenjit, %2’si (1/50) KİÜSE, %2’si 

(1/50) konjonktivit ve %2’si (1/50) peritonit enfeksiyonlarında saptandı. 

ESBL(+) Klebsiella spp üremelerinin %41.7’si (5/12) semptomatik ÜSE, 

%33.3’ü (4/12) VİP, %16.7’si (2/12) kanıtlanmış bakteriyemi, %8.3’ü (1/12) 

menenjit enfeksiyonlarında; ESBL(-) Klebsiella spp üremelerinin %33.3’ü 

(1/3) semptomatik ÜSE, %33.3’ü (1/3) VİP, %33.3’ü (1/3) menenjit 

enfeksiyonlarında saptandı. ESBL(+) E.coli spp üremesi %100 (1/1) 

semptomatik ÜSE ve Serratia spp üremesi %100 (1/1) KİKAE 

enfeksiyonlarında saptandı. Enterobacter spp üremelerini %33.3’ü (2/6) VİP, 

%33.3’ü (2/6) kanıtlanmış bakteriyemi, %16.7’si (1/6) KİKAE ve %16.7’si 

(1/6) menenjit enfeksiyonlarında saptandı. KD(-) Pseudomonas spp 

üremelerinin %54.5’i (6/11) KİKAE, %18.2’si (2/11) semptomatik ÜSE, 

%18.2’si (2/11) kanıtlanmış bakteriyemi ve %9.1’i (1/11) peritonit 
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enfeksiyonlarında saptandı. Acinetobacter spp üremeleri %50 (1/2)  KİÜSE 

ve %50’si (1/2) KİKAE’larında saptandı.  Stenotrophomonas üremelerinin 

%85.7’si (12/14) VİP, %7.1’i (1/14) KİKAE ve %7.1’i (1/14) konjonktivit 

enfeksiyonlarında saptandı. Etken mikroorganizması fungus olan 
üremelerin %50’si (7/14) KİKAE, %21.4’ü (3/14) semptomatik ÜSE, %14.3’ü 

(2/14) kanıtlanmış bakteriyemi, %7.1’i (1/14) KİÜSE ve %7.1’i (1/14) menenjit 

enfeksiyonlarında saptandı. C.albicans üremelerinin %40’ı (2/5) semptomatik 

ÜSE, %40’ı (2/5) KİKAE ve %20’si (1/5) kanıtlanmış bakteriyemi 

enfeksiyonlarında; non-albicans candida üremelerinin %55.6’sı (5/9) KİKAE, 

%11.1’i (1/9) KİÜSE, %11.1’i (1/9) semptomatik ÜSE, %11.1’i (1/9) 

kanıtlanmış bakteriyemi ve %11.1’i (1/9) menenjit enfeksiyonlarında 

saptandı. Etken mikroorganizması virus olan üremelerin %66.7 (2/3) VİP 

ve %33.3 (1/3) gastroenterit enfeksiyonlarında saptandı. RSV üremeleri 

%100 (2/2) VİP’de, adenovirus üremesi %100 (1/1) gastroenterit 

enfeksiyonunda saptandı (Tablo 43b). 
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      Tablo-43a: YDYBÜ’sinde dört sene süresince tanı konulan 315 SBİE’da saptanan 115 pozitif kültürün üreme yerleri ve            

saptanan mikroorganizmalar 

 
MRSA: metisilin rezistan Stafilococcus aureus, MRSE:metisilin rezistan Stafilococcus epidermidis, S.pne.:Streptococcus pneumonia,  VSE:vankomisin duyarlı 
enterokok, VRE:vankomisin dirençli enterokok, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, Klebs:Klebsiella spp, 
E.coli:Escherichia coli, Serrat: Serratia spp, Enteroback:Enterobacter spp, KD:karpapenem dirençli, Pseud:Pseudomonas spp, Acinetobact:Acinetobacter spp, 
Stenotropho:Stenotrophomonas spp, C.albic:Candida albicans, non-alb cand:non-albicans candida 
TAS:trakeal aspirat sıvısı, BOS:beyin-omurilik sıvısı, Konjnkt:konjonktiva, Periton s:periton sıvısı, Plevral s:plevral sıvı 

 
 

Tanılar 

 
Gram (+) n=48 Gram (-) n=50 Fungal n=14  

 
 
 

MRSA 
(n=13) 

 
 
 

MRSE 
(n=24) 

 
 

 
S.pne 
(n=1) 

 
 
Strep 
diğer  
(n=2) 

 
      
      
VSE  

(n=4) 

 
 
 

VRE 
(n=4) 

 
 
 

Toplam 
(n=48) 

 
ESBL 

(+) 
Klebs 
(n=12) 

 
ESBL 

(-) 
Klebs 
 (n=3) 

 
ESBL  

(-)  
E.coli 
(n=1) 

 
 
 
Serrat 
(n=1) 

 
 

Enter
oback 
(n=6) 

 
KD 
(-) 

Pseud 
(n=11) 

 
 
Acine 
tobact 
(n=2) 

 
 

Stenotr
opho. 
(n=14) 

 

 

 

Toplam 

(n=50) 

 
 

C. 
albic. 
(n=5) 

 
Non- 
alb. 

cand. 
(n=9) 

 
 

Toplam 
(n=14) 

 
 
Virus  
(n=3) 

Kan N=45 3 (6.6) 13(29) 0 (0) 1(2.2) 1 (2.2) 2(4.4) 20(44.4) 2 (4.4) 0 (0) 0 (0) 1(2.2) 3(6.6) 8(17.7) 1(2.2) 1 (2.2) 16(35.5) 3(6.6) 6(13.3) 9(20) 0 (0) 

TAS N=30 9(30) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (30) 4(13.3) 1(3.3) 0 (0) 0 (0) 2(6.6) 0 (0) 0 (0) 12(40) 19(63) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(6.6) 

İdrar N=18 0 (0) 1 (5.5) 0 (0) 1(5.5) 0 (0) 2(11.1) 4 (22.2) 5(27.7) 1(5.5) 1(5.5) 0 (0) 0 (0) 2(11.1) 1 (5.5) 0 (0) 10(55.5) 2(11.1) 2(11.1) 4(22.2) 0 (0) 

BOS N=14 1 (7.1) 7(50) 0 (0) 0 (0) 2(14.3) 0 (0) 10(71.4) 1 (7.1) 1(7.1) 0 (0) 0 (0) 1(7.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (21.4) 0 (0) 1(7.1) 1 (7.1) 0 (0) 

Konjnkt N=5 0 (0) 3(60) 1(20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (80) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Periton s N=1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Plevral s N=1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(100) 0 (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gaita N=1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(100) 
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Tablo-43b: YDYBÜ’sinde dört sene süresince 315 SBİE’da 115 kültürde saptanan mikroorganizmalar 

Tanılar 

 
Gram (+) n=48 Gram (-) n=50 Fungal n=14  

 
 
 

MRSA 
(n=13) 

 
 
 

MRSE 
(n=24) 

 
 

 
S.pne 
(n=1) 

 
 
Strep 
diğer  
(n=2) 

 
      
      
VSE  
(n=4) 

 
 
 

VRE 
(n=4) 

 
 
 

Toplam 
(n=48) 

 
ESBL 

(+) 
Klebs 
(n=12) 

 
ESBL 

(-) 
Klebs 
 (n=3) 

 
ESBL  

(-)  
E.coli 
(n=1) 

 
 
 
Seratt  
(n=1) 

 
 

Enterob
ack 
(n=6) 

 
KD 
(-) 

Pseud 
(n=11) 

 
 

Acine 
tobact.  
(n=2) 

 
 

Stenotro
pho. 

(n=14) 

 
 
 

Toplam 
(n=50) 

 
 

C. 
albic. 
(n=5) 

 
Non- 
alb. 

cand. 
(n=9) 

 
 

 
Toplam 
(n=14) 

 
 
Virus  
(n=3) 

VİP 9(69.2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (18.8) 4(33.3) 1(33.3) 0 (0) 0 (0) 2(33.3) 0 (0) 0 (0) 12(85.7) 19(38) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(66.7) 

Klinik sepsis  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Menenjit  1 (7.7) 7(29.2) 0 (0) 0 (0) 2(50) 0 (0) 10(20.8) 1 (8.3) 1(33.3) 0 (0) 0 (0) 1(16.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6) 0 (0) 1(11.1) 1 (7.1) 0 (0) 

KİKAE 1 (7.7) 8(33.3) 0 (0) 1(50) 0 (0) 2(50) 12(25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(100) 1(16.7) 6(54.5) 1(50) 1 (7.1) 10(20) 2(40.0) 5(55.6) 7(50) 0 (0) 

Pnömoni  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(25) 0 (0) 1 (2.1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Sempt. ÜSE 0 (0) 1 (4.2) 0 (0) 1(50) 0 (0) 2(50) 4 (8.3) 5(41.7) 1(33.3) 1(100) 0 (0) 0 (0) 2(18.2) 0 (0) 0 (0) 9(18) 2(40.0) 1(11.1) 3(21.4) 0 (0) 

K.bakteriyemi 2(15.4) 5(20.8) 0 (0) 0 (0) 1(25) 0 (0) 8 (16.7) 2(16.7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(33.3) 2(18.2) 0 (0) 0 (0) 6 (12) 1(20.0) 1(11.1) 2(14.3) 0 (0) 

Konjonktivit  0 (0) 3(12.5) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (8.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7.1) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

NEK 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ağız boş. enf. 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

İntraabd enf 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

KİÜSE 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(50) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1(11.1) 1 (7.1) 0 (0) 

Asemp baktüri 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Gastroenterit  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(33.3) 

Perionit  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (9.1) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Omfalit 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

113 
 



  
 

Kültür üremesinde saptanan mikroorganizma tipleri ve SBİE’larda 

saptanan risk faktörleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Etken organizması 

gram (+) olan SBİE’ların %97.9’unda (47/48), gram (-) olan SBİE’ların 

%96’sında (48/50) ve fungal olan SBİE’ların %100’ünde (14/14) risk faktörü 

saptandı. Etken organizması gram (+) olan SBİE’ların %93.8’inde (45/48) 

herhangi bir kateter kulanım öyküsü, %81.3’ünde (39/48) OG beslenme, 

%81.3’ünde (39/48) TPN kullanımı, %79.2’sinde (38/48) transfüzyon, 

%70.8’inde (34/48) uzamış antibiyotik kullanımı, %64.6’sında (31/48) uzamış 

yatış, %64.6’sında (31/48) umblikal kateter kullanım öyküsü, %62.5’inde 

(30/48) düşük doğum ağırlığı, %62.5’inde (30/48) entübasyon, %41.7’sinde 

(20/48) düşük apgar, %22.9’unda (11/48) H2 reseptör kullanımı, %18.8’inde 

(9/48) CPR, %18.8’inde (9/48) OG dekompresyon, %12.5’inde (6/48) 

operasyon, %10.4’ünde (5/48) göğüs tüpü, %8.3’ünde (4/48) 

immunsupresyon, %8.3’ünde (4/48) genetik bozukluk, %6.3’ünde (3/48) total 

exchange, %4.2’sinde (2/48) EVDS, %4.2’sinde (2/48) LP, %4.2’sinde (2/48) 

nötropeni ve %2.1’inde (1/48) bilinç kapalılığı saptandı. Etken organizması 

gram (-) olan SBİE’ların %92’sinde (46/50) herhangi bir kateter kullanım 

öyküsü, %84’ünde (42/50) TPN kullanımı, %78’inde (39/50) entübasyon, 

%74’ünde (37/50) OG beslenme, %72’sinde (36/50) düşük doğum ağırlığı, 

%70’inde (35/50) transfüzyon, %58’inde (29/50) uzamış yatış, %58’inde 

(29/50) uzamış antibiyotik kullanımı, %58’inde (29/50) umblikal kateter 

kullanım öyküsü, %48’inde (24/50) düşük apgar, %36’sında (18/50) OG 

dekompresyon, %32’sinde (16/50) H2 reseptör kullanımı, %20’sinde (10/50) 

CPR, %18’inde (9/50) göğüs tüpü, %10’unda (5/50) nötropeni, %8’inde (4/50) 

operasyon, %6’sında (3/50) EVDS, %4’ünde (2/50) immunsupresyon,  

%2’sinde (1/50) LP, %2’sinde (1/50) periton diyalizi, %2’sinde (1/50) total 

exchange ve %2’sinde (1/50) genetik bozukluk saptandı. Etken organizması 

fungal olan SBİE’ların %100’ünde (14/14) herhangi bir kateter kullanım 

öyküsü, %92.9’unda (13/14) entübasyon, %92.9’unda (13/14) TPN, 

%85.7’sinde (12/14) transfüzyon, %78.6’sında (11/14) OG beslenme,  

%71.4’ünde (10/14) umblikal kateter, %64.3’ünde (9/14) uzamış yatış, 

%64.3’ünde (9/14) uzamış antibiyotik kullanımı,  %57.1’inde (8/14) düşük 
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apgar, %57.1’inde (8/14)  düşük doğum ağırlığı, %28.6’sında (4/14)  H2 

reseptör kullanımı, %28.6’sında (4/14)  CPR,  %21.4’ünde (3/14) OG 

dekompresyon, %14.3’ünde (2/14)  ameliyat dreni, %14.3’ünde (2/14)  göğüs 

tüpü, %14.3’ünde (2/14)   operasyon, %7.1’inde (1/14) EVDS, %7.1’inde 

(1/14) periton diyalizi ve %7.1’inde (1/14) total exchange saptandı (Tablo-44). 

SBİE’larda risk faktörlerinden uzamış yatış, uzamış antibiyotik 

kullanımı, bilinç kapalılığı, düşük apgar, düşük doğum ağırlığı, EVDS, OG 

beslenme, göğüs tüpü, H2 reseptör kullanımı, herhangi bir kateter varlığı, 

immunsupresyon, CPR, LP, OG dekompresyon, nötropeni, transfüzyon, 

periton diyalizi, total exchange, TPN, umblikal kateter, operasyon ve genetik 

bozukluk görülme oranları etken mikroorganizmalara göre istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p>0.05). SBİE’larda ameliyat dreni 

kullanma oranının (p=0.015; p<0.05) ve entübasyon görülme oranının 

(p=0.049; p<0.05) etken mikroorganizmalara göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık gösterdiği bulundu. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda fungal 

etken saptanan SBİE’larda ameliyat dreni görülme oranının, etkeni gram (+) 

ve gram (-) olan SBİE’lardan yüksek olması anlamlı bulundu (p=0.048; 

p=0.045; p<0.05). Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda etkeni fungal olan 

SBİE’larda entübasyon görülme oranının, etkeni gram (+) olan SBİE’lardan 

yüksek olması anlamlı bulundu (p=0.046; p<0.05). Diğer grupların arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05) (Tablo-44). 
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Tablo 44: Risk faktörlerine göre etken olan mikroorganizmaların dağılımı 

Risk faktörleri 

Etken Olan Mikroorganizmalar 
dp Gram (+) 

(n=48) 
Gram (-) 
(n=50) 

Fungal 
(n=14) 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

Risk faktörü 47/48 (97.9) 48/50 (96) 14/14 (100) d1.000 
Uzamış yatış 31/48 (64.6) 2/50 (58) 9/14 (64.3) a0.780 
Uzamış antibiyotik 
kullanımı 

34/48 (70.8) 29/50 (58) 9/14 (64.3) a0.414 

Ameliyat dreni 0 (0) 0 (0) 2/14 (14.3) d0.015* 
Bilinç kapalılığı 1/48 (2.1) 0 (0) (0) d0.554 
Düşük apgar 20/48 (41.7) 24/50 (48) 8/14 (57.1) a0.567 
Düşük doğum ağırlığı 30/48 (62.5) 36/50 (72) 8/14 (57.1) d0.447 
Entübasyon  30/48 (62.5) 39/50 (78) 13/14 (92.9) d0.049* 
EVDS 2/48 (4.2) 3/50 (6) 1/14 (7.1) d0.828 

OG beslenme 39/48 (81.3) 37/50 (74) 11/14 (78.6) d0.699 
Göğüs tüpü 5/48 (10.4) 9/50 (18) 2/14 (14.3) d0.559 
H2 reseptör kullanımı 11/48 (22.9) 16/50 (32) 4/14 (28.6) d0.610 
Kateter varlığı 45/48 (93.8) 46/50 (92) 14/14 (100) d0.869 
İmmunsupresyon  4/48 (8.3) 2/50 (4) 0 (0) d0.496 
CPR 9/48 (18.8) 10/50 (20) 4/14 (28.6) d0.720 
LP 2/48 (4.2) 1/50 (2) 0 (0) d0.742 
OG dekompresyon 9/48 (18.8) 18/50 (36) 3/14 (21.4) d0.150 
Nötropeni 2/48 (4.2) 5/50 (10) 0 (0) d0.461 
Transfüzyon  38/48 (79.2) 35/50 (70) 12/14 (85.7) d0.411 
Periton diyalizi 0 (0) 1/50 (2) 1/14 (7.1) d0.235 
Total exchange 3/48 (6.3) 1/50 (2) 1/14 (7.1) d0.435 
TPN 39/48 (81.3) 42/50 (84) 13/14 (92.9) d0.676 
Umblikal kateter 31/48 (64.6) 29/50 (58) 10/14 (71.4) a0.607 
Operasyon  6/48 (12.5) 4/50 (8) 2/14 (14.3) d0.631 
Genetik bozukluk 4/48 (8.3) 1/50 (2) 0 (0) d0.262 

aPearson Ki-kare Test  dFisher-Freeman-Halton Test  *p<0.05 

EVDS:eksternal ventriküler drenaj sistemi, OG:orogastrik, CPR:kardiopulmoner 
resusitasyon, LP:lomber ponksiyon, TPN:total parenteral nütrisyon 
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VİP enfeksiyonlarının (77/315) tümünde entübasyon (%100) ve 

herhangi bir kateter varlığı (%100) saptanırken;  daha sonra en çok görülen 

risk faktörü olarak sırasıyla %93.5 (72/77) TPN, %89.6 (69/77) OG 

beslenme, %81.8 (63/77) kan ürünü transfüzyonu, %64.9 (50/77) uzamış 

antibiyotik kullanımı, %62.3 (48/77) düşük doğum ağırlığı, %58.4 (45/77) 

umblikal kateter kullanımı, %58.4 (44/77) uzamış yatış, %39 (30/77) düşük 

apgar, %32.5 (25/77) H2 reseptör kullanımı, %27.3 (21/77) CPR, %26 (20/77) 

göğüs tüpü, %26 (20/77) OG dekompresyon, %22.1 (17/77) operasyon, %6.5 

(5/77) nötropeni, %5.3 (4/77) immunsupresyon, %3.9 (3/77) ameliyat dreni, 

%3.9 (3/77) total exchange, %2.6 (2/77) anjiografi, %1.3 (1/77) periton 

diyalizi, %1.3 (1/77) EVDS kullanımı, %1.3 (1/77) genetik bozukluk öyküsü 

saptandı. VİP enfeksiyonlarında entübasyon (p=0.001), göğüs tüpü 

(p=0.001), kateter varlığı (p=0.015), transfüzyon (p=0.002) ve operasyon 

(p=0.006) oranlarının yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0.05). TPN kullanım oranları VİP’de %93.5 (72/77) ve VİP hariç 

SBİE’larında %85.3 (203/238) (p=0.092; p>0.05) olarak bulundu (Tablo-45a). 

Pnömoni enfeksiyonlarında  (27/315) en çok görülen risk faktörü 

olarak %92.6 (25/27) herhangi bir kateter varlığı, %88.9 (24/27) OG 

beslenme ve sırasıyla %85.2 (23/27) TPN kullanımı, %74.1 (20/27) 

entübasyon, %59.3 (16/27) düşük doğum ağırlığı, %59.3 (16/27) umblikal 

kateter kullanımı, %55.6 (15/27) uzamış antibiyotik kullanımı, %51.9 (14/27) 

transfüzyon, %44.4 (12/27) uzamış yatış, %29.6 (8/27) H2 reseptör kullanımı, 

%25.9 (7/27) OG dekompresyon, %14.8 (4/27) düşük apgar, %14.8 (4/27) 

göğüs tüpü, %11.1 (3/27) operasyon, %7.4 (2/27) immunsupresyon, %7.4 

(2/27) CPR, %3.7 (1/27) torasentez, 3.7 (1/27) total exchange saptandı. 

Pnömoni enfeksiyonlarında düşük apgar (p=0.010) oranlarının düşük olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). CPR uygulaması pnömonide 

%7.4 (2/27) ve pnömoni hariç SBİE’larda %25.3 (73/288) oranlarında 

bulundu (p=0.063; p>0.05) (Tablo-45a). 

Kanıtlanmış bakteriyemi enfeksiyonlarında (15/315) en çok görülen 

risk faktörü olarak %86.7 (13/15) TPN kullanımı,  %86.7 (13/15) herhangi bir 

kateter varlığı ve sırasıyla %80 (12/15) OG beslenme, %73.3 (11/15) 
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entübasyon, %66.7 (10/15) uzamış yatış, %60. (9/15) uzamış antibiyotik 

kullanımı, %60 (9/15) transfüzyon, %53.3 (8/15) düşük apgar, %53.3 (8/15) 

umblikal kateter, %46.7 (7/15) düşük doğum ağırlığı, %40 (6/15) OG 

dekompresyon, %33.3 (5/15) H2 reseptör kullanımı, %33.3 (5/15) CPR, 

%26.7 (4/15) göğüs tüpü, %20 (3/15) operasyon, %13.3 (2/15) 

immunsupresyon, %13.3 (2/15) nötropeni, %6.7 (1/15) genetik bozukluk 

saptandı. Kanıtlanmış bakteriyemi ve herhangi bir risk faktörü arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmadı (Tablo-45a). 

KİKAE’larının (35/315) tümünde herhangi bir kateter kullanımı 

(%100) saptanırken;  daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak %94.3 

(33/35) umblikal kateter ve sırasıyla %85.7 (30/35) TPN, %77.1 (27/35) OG 

beslenme, %74.3 (26/35) entübasyon, %65.7 (23/35) düşük doğum ağırlığı, 

%65.7 (23/35) transfüzyon, %57.1 (20/35) uzamış antibiyotik kullanımı, 

%48.6 (17/35) düşük apgar, %45.7 (16/35) uzamış yatış, %22.9 (8/35) H2 

reseptör kullanımı, %20 (7/35) CPR, %20.0 (7/35) OG dekompresyon, %17.1 

(6/35) göğüs tüpü, %11.4 (4/35) operasyon, %8.6 (3/35) genetik bozukluk, 

%5.7 (2/35) immunsupresyon, %2.9 (1/35) ameliyat dreni, %2.9 (1/35) bilinç 

kapalılığı, %2.9 (1/35) EVDS, %2.9 (1/35) nötropeni, %2.9 (1/35) periton 

diyalizi, %2.9 (1/35) total exchange saptandı. KİKAE’larında umblikal kateter 

(p=0.001) ve genetik bozukluk (p=0.048) oranlarının yüksek olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo-45a). 

Klinik sepsis enfeksiyonlarında (60/315) en çok görülen risk faktörü 

olarak %93.3 (56/60) OG beslenme, %93.3 (56/60) herhangi bir kateter 

varlığı ve sırasıyla %86.7 (52/60) TPN, %76.7 (46/60) düşük doğum ağırlığı, 

%55 (33/60) entübasyon,  %53.3 (32/60) umblikal kateter, %50 (30/60) 

uzamış yatış, %50 (30/60) uzamış antibiyotik kullanımı, %50 (30/60) 

transfüzyon, %33.3 (20/60) düşük apgar, %23.3 (14/60) CPR, %20 (12/60) 

H2 reseptör kullanımı, %18.3 (11/60) OG dekompresyon, %8.3 (5/60) 

operasyon, %6.7 (4/60) nötropeni, %3.3 (2/60) göğüs tüpü, %3.3 (2/60) 

anjiografi, %1.7 (1/60) ameliyat dreni, %1.7 (1/60) bilinç kapalılığı, %1.7 

(1/60) biyopsi, %1.7 (1/60) immunsupresyon, %1.7 (1/60) torasentez, %1.7 

(1/60) genetik bozukluk saptandı. Klinik sepsis enfeksiyonlarında entübasyon 
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(p=0.001), göğüs tüpü (p=0.015), transfüzyon (p=0.002) oranlarının düşük 

olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Düşük doğum ağırlığı 

klinik sepsis enfeksiyonlarında %76.6 (46/60) ve klinik sepsis hariç 

SBİE’larında %63.9 (163/255) oranlarında görüldü (p=0.084; p>0.05) (Tablo-

45b). 

Menenjit enfeksiyonlarının (40/315) tümünde herhangi bir kateter 

kullanımı (%100) saptanırken;  daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak 

sırasıyla %92.5 (37/40) OG beslenme, %92.5 (37/40) TPN, %85 (34/40) 

düşük doğum ağırlığı, %72.5 (29/40) transfüzyon, %65 (26/40) uzamış 

antibiyotik kullanımı, %62.5 (25/40) umblikal kateter, %60 (24/40) 

entübasyon, %55 (22/40) düşük apgar, %55 (22/40) uzamış yatış, %35 

(14/40) H2 reseptör kullanımı, %25 (10/40) CPR, %20 (8/40) OG 

dekompresyon, %12.5 (5/40) EVDS, %5 (2/40) göğüs tüpü, %5 (2/40) LP, 

%5 (2/40) nötropeni, %2.5 (1/40) immunsupresyon, %2.5 (1/40) total 

exchange, %2.5 (1/40) operasyon, %2.5 (1/40) genetik bozukluk saptandı. 

Menenjit enfeksiyonlarında LP oranının yüksek olması (p=0.043), düşük 

doğum ağırlığı oranının yüksek olması (p=0.013) ve operasyon oranının 

düşük olması (p=0.040) istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Düşük 

Apgar menenjit tanısında %55 (22/40) ve menenjit dışındaki SBİE’larda 

%37.8 (104/275) (p=0.057, p>0.05) ve entübasyon menenjit tanılarında %60 

(24/40) ve menenjit dışı SBİE’larda %74.9 (206/275) (p=0.073, p>0.05) 

oranlarında bulundu (Tablo 45 b). 

Semptomatik ÜSE’larında (20/315) en çok görülen risk faktörü 

olarak %65 (13/20) herhangi bir kateter kullanımı ve sırasıyla %60 (12/20) 

transfüzyon, %55 (11/20) uzamış antibiyotik kullanımı, %55 (11/20) OG 

beslenme, %55 (11/20) TPN, %50 (10/20) uzamış yatış, %45 (9/20) 

entübasyon, %35 (7/20) düşük apgar, %30 (6/20) umblikal kateter, %30 

(6/20) düşük doğum ağırlığı, %25 (5/20) CPR, %15 (3/20) H2 reseptör 

kullanımı, %15 (3/20) OG dekompresyon, %10 (2/20) bilinç kapalılığı, %10 

(2/20) total exchange, %10 (2/20) nötropeni, %5 (1/20) periton diyalizi, %5 

(1/20) operasyon saptandı. Semptomatik ÜSE’larında bilinç kapalılığı oranın 

yüksek olması (p=0.021; p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
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Semptomatik ÜSE’larında düşük doğum ağırlığı (p=0.001), entübasyon 

(p=0.008), OG beslenme (p=0.001), immunsupresyon (p=0.001), TPN 

(p=0.001) ve umblikal kateter kullanım (p=0.009) oranlarının düşük olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). Göğüs tüpü kullanımı 

semptomatik ÜSE’larında hiç görülmezken (0/20) diğer SBİE’larda %14.9 

(44/295) (p=0.089, p>0.05) ve total exchange semptomatik ÜSE’larında %10 

(2/20) ve diğer SBİE’larda %2 (6/295) (p=0.085, p>0.05) oranlarında görüldü 

(tablo-45b). 
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Tablo-45a: YDYBÜ’sinde en sık görülen SBİE’lar ve risk faktörleri ile olan ilişkileri 

Risk Faktörleri 
VİP 
n = 77 

 
Pnömoni 
n = 27 

 
Kanıtlanmış bakteriyemi 
n = 15 

 
KİKAE 
n = 35 

- 
(n=238) 

+ 
(n=77) 

p - 
(n=288) 

+ 
 (n=27) 

p - 
(n=300) 

+  
(n=15) 

p -   
(n=280) 

+ 
(n=35) 

p 

Uzamış yatış 14 gün 124 (52.1) 45 (58.4) 
a0.332 157 (54.5) 12 (44.4) 

c0.423 159 (53.0) 10 (66.7) 
c0.441 153 (54.6) 16 (45.7) 

a0.318 
Uzamış AB kullanımı  137 (57.6) 50 (64.9) a0.252 172 (59.7) 15 (55.6) c0.829 178 (59.3) 9 (60.0) c1.000 167 (59.6) 20 (57.1) a0.776 
Ameliyat direni 3 (1.3) 3 (3.9) b0.159 6 (2.1) 0 (0) b1.000 6 (2.0) 0 (0) b1.000 5 (1.8) 1 (2.9) b0.510 
Bilinç kapalılığı 4 (1.7) 0 (0) b0.576 4 (1.4) 0 (0) b1.000 4 (1.3) 0 (0) b1.000 3 (1.1) 1 (2.9) b0.377 
Biyopsi  1 (0.4) 0 (0) b1000 1 (0.3) 0 (0) b1.000 1 (0.3) 0 (0) b1.000 1 (0.4) 0 (0) b1.000 
Anjiografi  3 (1.3) 2 (2.6) b0.599 5 (1.7) 0 (0) b1.000 5 (1.7) 0 (0) b1.000 5 (1.8) 0 (0) b1.000 
Düşük apgar 96 (40.3) 30 (39.0) a0.830 122 (42.4) 4 (14.8) c0.010 118 (39.3) 8 (53.3) c0.418 109 (38.9) 17 (48.6) a0.272 
Düşük doğum ağırlığı 161 (67.6) 48 (62.3) a0.407 193 (67) 16 (59.3) c0.547 202 (67.3) 7 (46.7) c0.170 186 (66.4) 23 (65.7) a0.933 
Entübasyon 153 (64.3) 77 (100) c0.001 210 (72.9) 20 (74.1) c1.000 219 (73.0) 11 (73.3) b1.000 204 (72.9) 26 (74.3) c1.000 
EVDS 8 (3.4) 1 (1.3) b0.694 9 (3.1) 0 (0) b1.000 9 (3.0) 0 (0) b1.000 8 (2.9) 1 (2.9) b1.000 
NG beslenme 202 (84.9) 69 (89.6) c0.394 247 (85.8) 24 (88.9) b1000 259 (86.3) 12 (80) b0.449 244 (87.1) 27 (77.1) b0.121 
Göğüs tüpü 24 (10.1) 20 (26.0) c0.001 40 (13.9) 4 (14.8) b0.778 40 (13.3) 4 (26.7) b0.142 38 (13.6) 6 (17.1) b0.604 
H2 reseptör kullanımı 66 (27.7) 25 (32.5) a0.425 83 (28.8) 8 (29.6) c1.000 86 (28.7) 5 (33.3) c0.771 83 (29.6) 8 (22.9) c0.524 
Herhangi bir kateter varlığı 222 (93.3) 77 (100) b0.015 274 (95.1) 25 (92.6) b0.636 286 (95.3) 13 (86.7) b0.173 264 (94.3) 35 (100) b0.233 
İmmunsupresyon  8 (3.4) 4 (5.2) b0.496 10 (3.5) 2 (7.4) b0.275 10 (3.3) 2 (13.3) b0.106 10 (3.6) 2 (5.7) b0.630 
CPR 54 (22.7) 21 (27.3) a0.412 73 (25.3) 2 (7.4) c0.063 70 (23.3) 5 (33.3) b0.362 68 (24.3) 7 (20) c0.726 
LP 3 (1.3) 0 (0) b1.000 3 (1) 0 (0) b1.000 3 (1.0) 0 (0) b1.000 3 (1.1) 0 (0) b1.000 
NG dekompresyon 54 (22.7) 20 (26.0) a0.555 67 (23.3) 7 (25.9) c0.941 68 (22.7) 6 (40) b0.128 67 (23.9) 7 (20) c0.760 
Nötropeni  12 (5.0) 5 (6.5) b0.574 17 (5.9) 0 (0) b0.379 15 (5.0) 2 (13.3) b0.190 16 (5.7) 1 (2.9) b0.705 
Transfüzyon  148 (62.2) 63 (81.8) c0.002 197 (68.4) 14 (51.9) c0.125 202 (67.3) 9 (60) c0.580 188 (67.1) 23 (65.7) a0.865 
Periton diyalizi 5 (2.1) 1 (1.3) b1.000 6 (2.1) 0 (0) b1.000 6 (2) 0 (0) b1.000 5 (1.8) 1 (2.9) b0.510 
Torasentez  2 (0.8) 0 (0) b1.000 1 (0.3) 1 (3.7) b0.164 2 (0.7) 0 (0) b1.000 2 (0.7) 0 (0) b1.000 
Total exchange 5 (2.1) 3 (3.9) b0.410 7 (2.4) 1 (3.7) b0.516 8 (2.7) 0 (0) b1.000 7 (2.5) 1 (2.9) b1.000 
TPN 203 (85.3) 72 (93.5) c0.092 252 (87.5) 23 (85.2) b0.761 262 (87.3) 13 (86.7) b1.000 245 (87.5) 30 (85.7) b0.787 
Umblikal kateter 145 (60.9) 45 (58.4) a0.699 174 (60.4) 16 (59.3) c1.000 182 (60.7) 8 (53.3) c0.767 157 (56.1) 33 (94.3) c0.001 
Operasyon  22 (9.2) 17 (22.1) c0.006 36 (12.5) 3 (11.1) b1.000 36 (12) 3 (20) b0.411 35 (12.5) 4 (11.4) b1.000 
Genetik bozukluk 7 (2.9) 1 (1.3) b0.685 8 (2.8) 0 (0) b1.000 7 (2.3) 1 (6.7) b0.326 5 (1.8) 3 (8.6) b0.048 

aPearson Ki-kare Test  bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test 
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Tablo-45b: YDYBÜ’sinde en sık görülen SBİE’lar ve risk faktörleri ile olan ilişkileri 

Risk Faktörleri 

Klinik Sepsis 
 n = 60 

Menenjit 
n = 40 

Semptomatik ÜSE 
n = 20 

-  
(n=255) 

+ 
(n=60) 

p -  
(n=275) 

+ 
(n=40) 

p - 
(n=295) 

+ 
(n=20) 

p 

Uzamış yatış 139 (54.5) 30 (50.0) a0.529 147 (53.5) 22 (45.0) a0.855 159 (53.9) 10 (50.0) c0.915 
Uzamış AB kullanımı 157 (61.6) 30 (50.0) a0.101 161 (58.5) 26 (65.0) c0.546 176 (59.7) 11 (55.0) c0.861 
Ameliyat direni 5 (2.0) 1 (1.7) b1.000 6 (2.2) 0 (0) b1.000 6 (2.0) 0 (0) b1.000 
Bilinç kapalılığı 3 (1.2) 1 (1.7) b0.572 4 (1.5) 0 (0) b1.000 2 (0.7) 2 (10.0) b0.021 
Biyopsi  0 (0) 1 (1.7) b0.190 1 (0.4) 0 (0) b1.000 1 (0.3) 0 (0) b1.000 
Anjiografi  3 (1.2) 2 (3.3) b0.243 5 (1.8) 0 (0) b1.000 5 (1.7) 0 (0) b1.000 
Düşük apgar 106 (41.6) 20 (33.3) a0.241 104 (37.8) 22 (55.0) c0.057 119 (40.3) 7 (35.0) c0.814 
Düşük doğum ağırlığı 163 (63.9) 46 (76.7) c0.084 175 (63.6) 34 (85.0) c0.013 203 (68.8) 6 (30.0) c0.001 
Entübasyon 197 (77.3) 33 (55.0) a0.001 206 (74.9) 24 (60.0) c0.073 221 (74.9) 9 (45.0) c0.008 
EVDS 9 (3.5) 0 (0) b0.216 4 (1.5) 5 (12.5) b0.002 9 (3.1) 0 (0) b1.000 

NG beslenme 215 (84.3) 56 (93.3) c0.108 234 (85.1) 37 (92.5) c0.308 260 (88.1) 11 (55.0) b0.001 
Göğüs tüpü 42 (16.5) 2 (3.3) c0.015 42 (15.3) 2 (5.0) c0.132 44 (14.9) 0 (0) b0.089 
H2 reseptör kullanımı 79 (31.0) 12 (20) c0.126 77 (28.0) 14 (35) c0.468 88 (29.8) 3 (15.0) c0.246 
Herhangi bir kateter varlığı 243 (95.3) 56 (93.3) b0.518 259 (94.2) 40 (100) b0.238 286 (96.9) 13 (65.0) b0.001 
İmmunsupresyon  11 (4.3) 1 (1.7) b0.474 11 (4.0) 1 (2.5) b1.000 12 (4.1) 0 (0) b1.000 
CPR 61 (23.9) 14 (23.3) c1.000 65 (23.6) 10 (25.0) c1.000 70 (23.7) 5 (25.0) b1.000 
LP 3 (1.2) 0 (0) b1.000 1 (0.4) 2 (5.0) b0.043 3 (1.0) 0 (0) b1.000 
NG dekompresyon 63 (24.7) 11 (18.3) c0.380 66 (24.0) 8 (20.0) c0.720 71 (24.1) 3 (15.0) b0.428 
Nötropeni  13 (5.1) 4 (6.7) b0.542 15 (5.5) 2 (5.0) b1.000 15 (5.1) 2 (10.0) b0.294 
Transfüzyon  181 (71.0) 30 (50.0) a0.002 182 (66.2) 29 (72.5) c0.539 199 (67.5) 12 (60.0) c0.659 
Periton diyalizi 6 (2.4) 0 (0) b0.599 6 (2.2) 0 (0) b1.000 5 (1.7) 1 (5) b0.328 
Torasentez  1 (0.4) 1 (1.7) b0.345 2 (0.7) 0 (0) b1.000 2 (0.7) 0 (0) b1.000 
Total Exchange 8 (3.1) 0 (0) b0.361 7 (2.5) 1 (2.5) b1.000 6 (2.0) 2 (10.0) b0.085 
TPN 223 (87.5) 52 (86.7) c1.000 238 (86.5) 37 (92.5) c0.422 264 (89.5) 11 (55.0) b0.001 
Umblikal kateter 158 (62.0) 32 (53.3) a0.219 165 (60.0) 25 (62.5) a0.763 184 (62.4) 6 (30.0) c0.009 
Operasyon  34 (13.3) 5 (8.3) c0.401 38 (13.8) 1 (2.5) b0.040 38 (12.9) 1 (5.0) b0.487 
Genetik bozukluk 7 (2.7) 1 (1.7) b1.000 7 (2.5) 1 (2.5) b1.000 8 (2.7) 0 (0) b1.000 
aPearson Ki-kare Test  bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test 
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YDYBÜ’sinde dört senede görülen 315 SBİE’da görülen 56 mortalite 

tanılara göre değerlendirildiğinde; semptomatik ÜSE, VİP, pnömoni, 

kanıtlanmış bakteriyemi, klinik sepsis, menenjit, konjonktivit, ağız boşluk 

enfeksiyonu ve NEK tanılarında görülen mortalite oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulundu (p>0.05). KİKAE’larında 

mortalite oranının anlamlı düzeyde yüksek olduğu, KİKAE tanısında görülen 

mortalite oranında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı 

(p=0.013; p<0.05) (Tablo-46a). 

 
Tablo-46a: YDYBÜ’sinde dört senede 315 SBİE’da görülen 56 mortalitenin 

değerlendirilmesi 

 Mortalite 
(-) (n=259) 

Mortalite  
(+) (n=56) p 

n (%)  n (%) 

Semptomatik üriner sistem 
sistem enfeksiyonu 

Yok (n=295) 243/295 (82.4) 52/295 (17.6) b0.764 
Var (n=20) 16/20 (80) 4/20 (20) 

Ventilatör ilişkili pnömoni Yok (n=238) 197/238 (82.8) 41/238 (17.2) c0.781 
Var (n=77) 62/77 (80.5) 15/77 (19.5) 

Pnömoni  Yok (n=288) 236/288 (81.9) 52/288 (18.1) b0.798 
Var (n=27) 23/27 (85.2) 4/27 (14.8) 

Kanıtlanmış bakteriyemi Yok (n=300) 245/300 (81.7) 55/300 (18.3) b0.485 
Var (n=15) 14/15 (93.3) 1/15 (6.7) 

Kateter ilişkili kan akım 
enfeksiyonu 

Yok (n=280) 236/280 (84.3) 44/280 (15.7) c0.013* 
Var (n=35) 23/35 (65.7) 12/35 (34.3) 

Klinik sepsis Yok (n=255) 205/255 (80.4) 50/255 (19.6) c0.118 
Var (n=60) 54/60 (90) 6/60 (10) 

Menenjit Yok (n=275) 224/275 (81.5) 51/275 (18.5) c0.476 
Var (n=40) 35/40 (87.5) 5/40 (12.5) 

Konjonktivit  Yok (n=301) 248/301 (82.4) 53/301 (17.6) b0.721 
Var (n=14) 11/14 (78.6) 3/14 (21.4) 

Ağız boşluğu enfeksiyonu Yok (n=308) 253/308 (82.1) 55/308 (17.9) b1.000 
Var (n=7) 6/7 (85.7) 1/7 (14.3) 

Nekrotizan enterokolit Yok (n=304) 250/304 (82.2) 54/304 (17.8) b1.000 
Var (n=11) 9/11 (81.8) 2/11 (18.2) 

bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test  *p<0.05 
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YDYBÜ’sinde dört senede görülen SBİE tanısı alan 221 hastada 

görülen 44 mortalite SBİE tiplerine göre değerlendirildiğinde; semptomatik 

ÜSE, VİP, pnömoni, kanıtlanmış bakteriyemi, klinik sepsis, menenjit, 

konjonktivit, ağız boşluk enfeksiyonu ve NEK tanılarında görülen mortalite 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulundu 

(p>0.05). KİKAE tanısı alan hastalarda görülen mortalite oranında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı (p=0.031; p<0.05) (Tablo-46b). 

 
Tablo-46b: YDYBÜ’sinde dört senede SBİE tanısı alan 221 hastada görülen 

44 mortalitenin değerlendirilmesi 

 Mortalite 
(-) (n=177) 

Mortalite 
(+) (n=44) p 

n (%)  n (%) 

Semptomatik üriner 
sistem enfeksiyonu 

Yok (n=207) 165/207 (79.7) 42/207 (20.3) b0.742 
Var (n=14) 12/14 (85.7) 2/14 (14.3) 

Ventilatör ilişkili pnömoni Yok (n=164) 134/164 (81.7) 30/164 (18.3) c0.407 
Var (n=57) 43/57 (75.4) 14/57 (24.6) 

Pnömoni  Yok (n=204) 164/204 (80.4) 40/204 (19.6) b0.752 
Var (n=17) 13/17 (76.5) 4/17 (23.5) 

Kanıtlanmış bakteriyemi Yok (n=214) 171/214 (79.9) 43/214 (20.1) b1.000 
Var (n=7) 6/7 (85.7) 1/7 (14.3) 

Kateter ilişkili kan akım 
enfeksiyonu 

Yok (n=197) 162/197 (82.2) 35/197 (17.8) b0.031* 
Var (n=24) 15/24 (62.5) 9/24 (37.5) 

Klinik sepsis Yok (n=173) 134/173 (77.5) 39/173 (22.5) c0.097 
Var (n=48) 43/48 (89.6) 5/48 (10.4) 

Menenjit Yok (n=193) 152/193 (78.8) 41/193 (21.2) c0.293 
Var (n=28) 25/28 (89.3) 3/28 (10.7) 

Konjonktivit  Yok (n=214) 172/214 (80.4) 42/214 (19.6) b0.628 
Var (n=7) 5/7 (71.4) 2/7 (28.6) 

Ağız boşluğu enfeksiyonu Yok (n=217) 174/217 (80.2) 43/217 (19.8) b1.000 
Var (n=4) 6/7 (85.7) 1/7 (14.3) 

Nekrotizan enterokolit Yok (n=211) 168/211 (79.6) 43/211 (20.4) b0.691 
Var (n=10) 9/11 (81.8) 2/11 (18.2) 

bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test  *p<0.05 
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YDYBÜ’sinde 315 SBİE’da görülen 56 mortalite en çok saptanan 

mikroorganizmalara göre değerlendirildiğinde; mortalite görülen SBİE’ların 

%5.4’ünde (3/56) MRSE, %8.9’unda (5/56) Stenotrophomonas spp, 

%3.6’sında (2/56) MRSA, %5.4’ünde (3/56) ESBL(+) Klebsiella spp, 

%3.6’sında (2/56) KD(-) Pseudomonas spp, %3.6’sında (2/56) non-albicans 

candida, %1.8’inde (1/56) Enterobacter spp ve %7.1’inde (4/56) C.albicans 

üremeleri olduğu saptandı.  

SBİE’larda MRSE, Stenotrophomonas spp, MRSA, ESBL(+) 

Klebsiella spp, KD(-) Pseudomonas spp, non-albicans candida ve 

Enterobacter spp üremeleri ve mortalite oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Stenotrophomonas spp üremesi 

saptanan SBİE’larda mortalite görülme oranının, mortalite görülmeyenlerden 

yüksek olması dikkat çekici düzeyde saptandı (p=0.082). C.albicans üremesi 

olan SBİE’larda mortalite görülme oranı, mortalite görülmeyenlerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulundu, C.albicans üremesi olan SBİE’lar ve mortalite 

görülme oranında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.004; 

p<0.01) (Tablo-47a). 

 

Tablo 47a: YDYBÜ’sinde 315 SBİE’da görülen 56 mortalitenin en çok 

saptanan mikroorganizmalara göre değerlendirilmesi 

 Toplam 
(n=315) 

Mortalite  
(-) (n=259) 

Mortalite 
(+) (n=56) bp 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

MRSE 24/315 (7.6) 21/259 (8.1) 3/56 (5.4) 0.590 

Stenotrophomonas spp 14/315 (4.4) 9/259 (3.5) 5/56 (8.9) 0.082 

MRSA 13/315 (4.1) 11/259 (4.2) 2/56 (3.6) 1.000 

ESBL(+) Klebsiella spp 12/315 (3.8) 9/259 (3.5) 3/56 (5.4) 0.453 

KD(-) Pseudomonas spp 11/315 (3.5) 9/259 (3.5) 2/56 (3.6) 1.000 

Non-alb. candida 9/315 (2.9) 7/259 (2.7) 2/56 (3.6) 0.664 

Enterobacter spp 6/315 (1.9) 5/259 (1.9) 1/56 (1.8) 1.000 

C.albicans 5/315 (1.6) 1/259 (0.4) 4/56 (7.1) 0.004** 
bFisher’s Exact Test  **p<0.01  
MRSE:metisilin dirençli Staphylococcus epidermidis, MRSA:metisilin dirençli Staphylococcus aureus, 
ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, KD:karbapenem dirençli, 
non-alb candida:non-albicans candida, C.albicans:Candida albicans 
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YDYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 221 hastada görülen 44 mortalite en 

çok saptanan mikroorganizmalara göre değerlendirildiğinde; kaybedilen 

hastaların %4.5’inde (2/44) MRSE, %11.4’ünde (5/44) Stenotrophomonas 

spp, %4.5’inde (2/44) MRSA, %4.5’inde (2/44) ESBL(+) Klebsiella spp, 

%4.5’inde (2/44) KD(-) Pseudomonas spp, %4.5’inde (2/44) non-albicans 

candida ve %6.8’inde (3/44) C.albicans üremeleri olduğu saptandı.  

MRSE, Stenotrophomonas spp, MRSA, ESBL(+) Klebsiella spp, KD(-

) Pseudomonas spp, non-albicans candida, Enterobacter spp ve C.albicans 

üremeleri olan hastalar ve bu hastalarda mortalite görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Stenotrophomonas 

spp (p=0.09) ve C.albicans (p=0.007) üremesi olan SBİE tanısı alan 

hastalarda mortalite görülme oranının, mortalite görülmeyenlerden yüksek 

olması dikkat çekici düzeyde saptandı (Tablo 47b). 

 

Tablo 47b: YDYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 221 hastada görülen 44 

mortalitenin en çok saptanan mikroorganizmalara göre değerlendirilmesi 

 Toplam 
(N=221) 

Mortalite  
(-) (N=177) 

Mortalite 
(+) (N=44) p 

n/N (%) n/N (%) n/N (%) 

MRSE 11/221 (5) 9/177 (5.1) 2/44 (4.5) b1.000 

Stenotrophomonas spp 8/221 (4.4) 3/177 (1.7) 5/44 (11.4) b0.009 

MRSA 9/221 (4.1) 7/177 (4) 2/44 (4.5) b1.000 

ESBL(+) Klebsiella spp 10/221 (4.5) 8/177 (4.5) 2/44 (4.5) b1.000 

KD(-) Pseudomonas spp 6/221 (2.7) 4/177 (2.3) 2/44 (4.5) b0.342 

Non-alb. candida 7/221 (3.2) 5/177 (2.8) 2/44 (4.5) b0.628 

Enterobacter spp 2/221 (0.9) 5/177 (1.1) 0 (0) b1.000 

C.albicans 3/221 (1.4) 0 (0) 3/44 (6.8) b0.007 
bFisher’s Exact Test 
MRSE:metisilin dirençli Staphylococcus epidermidis, MRSA:metisilin dirençli Staphylococcus 
aureus, ESBL:extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, 
KD:karbapenem dirençli, non-alb candida:non-albicans candida, C.albicans:Candida 
albicans 
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YDYBÜ’sinde görülen 315 SBİE’da görülen 56 mortalite ve 

SBİE’larda saptanan risk faktörleri arasındaki ilişki değerlendirildi. Mortalite 

ile sonuçlanan SBİE’ların tümünde herhangi bir kateter kullanım öyküsü 

varlığı (56/56) saptanırken,  daha sonra en çok görülen risk faktörü olarak 

%94.6 (53/56) TPN ve sırasıyla %91.1 (51/56) entübasyon, %85.7 (48/56) 

OG beslenme, %78.6 (44/56) transfüzyon, %62.5 (35/56) uzamış antibiyotik 

kullanımı, %58.9 (33/56) umblikal kateter, %57.1 (32/56) uzamış yatış, %53.6 

(30/56) düşük apgar, %53.6 (30/56) düşük doğum ağırlığı, %35.7 (20/56) 

CPR, %30.4 (17/56) H2 reseptör kullanımı, %23.2 (13/56) OG 

dekompresyon, %17.9 (10/56) operasyon, %16.1 (9/56) göğüs tüpü, %5.4 

(3/56) anjiografi, %5.4 (3/56) periton diyalizi, %3.6 (2/56) immunsupresyon, 

%1.8 (1/56) ameliyat dreni, %1.8 (1/56) bilinç kapalılığı, %1.8 (1/56) EVDS, 

%1.8 (1/56) total exchange ve %1.8 (1/56) genetik bozukluk saptandı. 

Mortalite ile sonuçlanan SBİE’lar ve uzamış yatış, uzamış antibiyotik 

kullanımı, ameliyat dreni, bilinç kapalılığı, biyopsi, EVDS, OG beslenme, 

göğüs tüpü, hemodiyaliz, H2 reseptör kullanımı, herhangi bir kateter varlığı, 

immunsupresyon, LP, OG dekompresyon, torasentez, total exchange, TPN, 

umblikal kateter, operasyon ve genetik bozukluk görülme oranlarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulundu (p>0.05). Mortalite 

ile sonuçlanan SBİE’larda anjiografi görülme oranının istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulundu (p=0.041; p<0.05). Anjiografi öyküsü olan SBİE’larda 

mortalite görülme oranı 7 kat fazladır denilebilir, anjiografi için ODDS oranı 

7.274 (%95 Cl: 1.186-44.599) olarak bulundu. Mortalite ile sonuçlanan 

SBİE’larda düşük Apgar görülme oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulundu (p=0.025; p<0.05). Düşük Apgar öyküsü olan SBİE’larda mortalite 

görülme oranı 1.9 kat fazladır denilebilir, düşük Apgar için ODDS 1.959 (%95 

Cl: 1.094-3.508) olarak bulundu. Mortalite ile sonuçlanan SBİE’larda düşük 

doğum ağırlığı görülme oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu 

(p=0.026; p<0.05). Düşük doğum ağırlığı öyküsü olan SBİE’larda mortalite 

görülmeme oranı 1.7 kat fazladır denilebilir, düşük doğum ağırlığı için ODDS 

oranı 1.709 (%95 Cl: 1.068-2.735) olarak bulundu. Mortalite ile sonuçlanan 

SBİE’larda entübasyon görülme oranlanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
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bulundu (p=0.001; p<0.01). Entübasyon öyküsü olan SBİE’larda mortalite 

görülme oranı 4.5 kat fazladır denilebilir, entübasyon için ODDS oranı 4.559 

(%95 Cl: 1.753-11.853) olarak bulundu. Mortalite ile sonuçlanan SBİE’larda 

CPR görülme oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0.021; 

p<0.05). CPR öyküsü olan SBİE’larda mortalite görülme oranı 2 kat fazladır 

denilebilir, CPR için ODDS oranı 2.061 (%95 Cl:1.106-3.840) olarak bulundu. 

Mortalite ile sonuçlanan SBİE’larda nötropeni görülme oranının istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu bulundu (p=0.049; p<0.05). Mortalite ile sonuçlanan 

SBİE’larda transfüzyon görülme oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulundu (p=0.042; p<0.05). Transfüzyon öyküsü olan SBİE’larda mortalite 

görülme oranı 2 kat fazladır denilebilir, transfüzyon için ODDS 2.020 oranı 

(%95 Cl: 1.016-4.016) olarak bulundu (Tablo-48). 

 
Tablo 48: YDYBÜ’sinde SBİE’larda görülen mortalite ve risk faktörlerinin 

ilişkisi 

 

Mortalite Yok (n=259) Mortalite Var (n=56) 
p n/N (%) n/N (%) 

Uzamış yatış 14 gün 137/259 (52.9) 32/56 (57.1) c0.667 
Uzamış AB kullanımı 10 gün 152/259 (58.7) 35/56 (62.5) c0.706 
Ameliyat direni 5/259 (1.9) 1/56 (1.8) b1.000 

Bilinç kapalılığı 3/259 (1.2) 1/56 (1.8) b0.545 
Biyopsi  1/259 (0.4) 0 (0) b1.000 
Anjiografi  2/259 (0.8) 3/56 (5.4) b0.041* 
Düşük apgar 96/259 (37.1) 30/56 (53.6) a0.025* 
Düşük doğum ağırlığı 179/259 (69.1) 30/56 (53.6) a0.026* 
Entübasyon 179/259 (69.1) 51/56 (91.1) c0.001** 

EVDS 8/259 (3.1) 1/56 (1.8) b1.000 

OG beslenme 223/259 (86.1) 48/56 (85.7) c1000 
Göğüs tüpü 35/259 (13.5) 9/56 (16.1) c0.773 
H2 reseptör kullanımı 74/259 (28.6) 17/56 (30.4) c0.917 
Kateter varlığı 243/259 (93.8) 56/56 (100) b0.086 

İmmunsupresyon  10/259 (3.9) 2/56 (3.6) b1.000 
CPR 55/259 (21.2) 20/56 (35.7) a0.021* 
LP 3/259 (1.2) 0 (0) b1.000 
OG dekompresyon 61/259 (23.6) 13/56 (23.2) c1.000 
Nötropeni 17/259 (6.6) 0 (0) b0.049* 

Transfüzyon  167/259 (64.5) 44/56 (78.6) a0.042* 
Periton diyalizi 3/259 (1.2) 3/56 (5.4) b0.072 
Torasentez  2/259 (0.8) 0 (0) b1.000 
Total exchange 7/259 (2.7) 1/56 (1.8) b1.000 
TPN 222/259 (85.7) 53/56 (94.6) c0.110 
Umblikal kateter 157/259 (60.6) 33/56 (58.9) a0.815 

Operasyon  29/259 (11.2) 10/56 (17.9) c0.251 
Genetik bozukluk 7/259 (2.7) 1/56 (1.8) b1.000 

aPearson Ki-kare Test   bFisher’s Exact Test  cYates’ Continuity Correction Test    **p<0.01   *p<0.05EVDS:eksternal 
ventriküler drenaj sistemi, OG:orogastrik, CPR:kardiopulmoner resusitasyon, LP:lomber ponksiyon, TPN:total 
parenteral nütrisyon 
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Mortalite üzerine etkileri önemli bulunan risk faktörlerinden düşük 

Apgar, entübasyon, anjiyografi, periton diyalizi, TPN, CPR, transfüzyon ve 

KİKAE’nun mortalite üzerine olan etkileri Lojistik regresyon analizi ile 

değerlendirmeye tabii tutuldu. 

Mortalite üzerine etkileri önemli bulunan risk faktörlerinden düşük 

Apgar, entübasyon, anjiyografi, periton diyalizi, TPN, CPR, transfüzyon ve 

KİKAE’nun etkilerini Bacward Stepwice Lojistik regresyon analizi ile 

değerlendirdiğimizde; 5. step sonunda modelin anlamlı bulunduğu ve modelin 

açıklayıcılık katsayısının (%83,2) çok iyi düzeyde olduğu görüldü. Düşük 

apgar, entübasyon, anjiografi ve periton diyalizi son stepte modelde yer 

almaktadır. Mortalite artışını etkileyen durumlar düşük Apgar (ODDS oranı 

1,890 (%95 CI:1,017-3,511)),  entübasyonun (ODDS oranı 3,570 (%95 

CI:1,35-9,46)), anjiografi (ODDS oranı 8,084 (%95 CI:1,27-51,57)) ve periton 

diyalizi (ODDS oranı 4,366 (%95 CI:1,08-22,93)) olarak bulundu (Tablo-49).  

 

Tablo-49: Mortalite  üzerine etki eden risk faktörlerinin Lojistik regresyon 

analizi 

  B 

 
P 

 
ODDS  

95% C.I. 

Lower Upper 
Step 5a Düşük Apgar (+) ,637 ,044* 1,890 1,017 3,511 

Entübasyon (+) 1,273 ,010* 3,570 1,348 9,455 

Anjiografi (+) 2,090 ,027* 8,084 1,267 51,578 

Periton diyalizi (+1) 1,474 ,042* 4,366 1,083 22,926 

TPN (1) ,468 ,492 1,597 ,421 6,059 

CPR (1) ,324 ,447 1,383 ,600 3,189 

Transfüzyon ,156 ,688 1,168 ,547 2,494 

KİKAE (1) 1,383 ,338 3,987 ,236 67,376 
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TARTIŞMA 
 
 

SBİE gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmet kalitesinin 

önemli bir göstergesidir ve morbidite, mortalite ve maliyeti arttırması 

açısından önemli bir sorundur. Hastanelerde SBİE sürveyans çalışmaları 

yürütülerek SBİE’ları belirleme ve azaltılmasına katkıda sağlamaya 

çalışılmaktadır. SBİE sıklığının azaltılması için, çalışmanın yürütüldüğü 

hastanede görülen enfeksiyonların ve eşlik eden faktörlerin belirlenerek 

uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizde son yıllarda artmakla 

beraber çocuklarda SBİE ile ilgili az sayıda çalışma vardır. 

SBİE hem gelişmiş ülkeler, hem de gelişmekte olan ülkelerde sık 

görülmektedir, hasta güvenliğini tehdit eden küresel bir sorundur. Gelişmiş 

ülkelerde hastaneye yatan hastaların ortalama %5-10’unda SBİE 

görülürken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde 2-20 kat daha fazla olarak 

%25’i aşmaktadır (86). Hastanelerde total yatak sayısının %10’dan daha 

azı yoğun bakımlarda olmasına rağmen, SBİE’ların %20 den fazlası yoğun 

bakım ünitelerinde görülür (14). Yoğun bakımlarda görülen non-kardiak 

ölümlerin %40’ından enfeksiyon ve sepsisler sorumludur (15).  

Çocuklarda SBİE sıklığı yaş ve ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ters 

korelasyon göstermektedir. SBİE’ları erişkin ve çocuk hastalarda yaş ile de 

ters orantı gösterir, bir yaş altındaki çocuklarda SBİE sıklığı %7-9 iken ilk on 

yaştaki çocuklarda %1,5-4 arasında değişir (19). 

WHO’ın SBİE’ları önlemeye yönelik 2002 senesinde yayınladığı 

bildirgede, Avrupa, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’te, 55 

hastaneyi kapsayan bir çalışmada, hastanede yatan hastaların %8.7’sinde 

SBİE geliştiği bildirilmiştir (17). Amerika Birleşik Devletleri'nde, 2011 

senesinde, 11.000 'den fazla rastgele seçilen çocuk hasta üzerinde SBİE 

yönelik yapılan bir çalışmada, hastaların %4’ünde SBİE tespit edilmiştir 

(18). 

SBİE’lar, YDYBÜ’lerinde morbidite, mortalite, hastane yatış günü ve 

maliyet artışına neden olan başlıca nedendir. ABD’de genel popülasyona 
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bakıldığında hastane kaynaklı 2 milyon enfeksiyon ve 90 bin ölüm geliştiği, 28-

45 milyon dolar maliyete neden olduğu bildirilmiştir (94).  

SBİE önlemeye yönelik çalışma yapılması halinde hastaların yaşı, 

altta yatan hastalık mevcudiyeti, hastanede yattığı sürece uygulanan invaziv 

prosedür ve medikal tedaviler, hasta ile ilişkili bakım uygulayıcı ve çevresel 

faktörlerin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Yaş, primer kompleks 

hastalık, hastanenin büyüklüğü ve hastaneler arasındaki farklılıklar gibi pek 

çok önemli faktör, değişik merkezlerin   rakamlarını   kıyaslayabilmek   için   

mutlaka   dikkate   alınması gerekir. Bu çalışmada UÜTF YDYBÜ ve 

ÇYBÜ’sinde CDC kriterleri dikkate alınarak 1.Ocak.2010-31.Aralık.2013 

senesi arasında görülen SBİE tipleri, risk faktörleri, sık karşılaşılan etkenlerin 

değerlendirilmesi ve SBİE ile ilişkili mortalitenin değerlendirilmesi, risk 

faktörleri ve mortaliteye etki eden nedenlerin saptanarak buna uygun 

hastane enfeksiyonu azaltıcı öncelikli önlemlerin uygulanarak hasta bakım 

kalitesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. 

ÇYBÜ’sinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE hızı ve SBİE dansitesi değerlerine bakıldığında; ABD’de 1992-

1997 yılları arasında yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans çalışmasında 

ÇYBÜ’lerinde SBİE hızı %6.1 ve dansitesi 14,1/1000 hasta günü (95) ve yine 

ABD’de yapılan çok merkezli nokta sürveyans çalışmalarında ÇYBÜ’lerinde 

SBİE hızları %14.9 ve %12.2 (96) olarak bildirilmiştir. Avrupa ülkelerinde 

(Fransa, Yunanistan, İtalya, İsveç, Hollanda, Slovenya, İsviçre ve Birleşik 

Krallık) Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında yapılan ve 2000 yılında 

yayınlanan çeşitli çocuk klinikleri, ÇYBÜ’leri ve YDYBÜ’lerini kapsayan çok 

merkezli çalışmada, çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %2.5’inde SBİE 

geliştiği, en yüksek SBİE hızının %23.5 olarak ÇYBÜ’lerinde ve en düşük 

SBİE hızının %1 olarak genel çocuk kliniklerinde olduğu saptanmıştır (30). 

Gelişmekte olan ülkelerde ÇYBÜ’lerinde SBİE gelişimine yönelik 

çalışmalarda; Litvanya’da Mart.2003-Aralık.2005 tarihleri arasında 5 farklı 

ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada SBİE hızı %13.6 ve SBİE dansitesi 24.5/1000 

hasta günü olarak bildirilmiştir. Bu çalışmaya alınan hastaların dört grupta 

incelendiği (%17 1 ay-1 yaş, %37 1-5 yaş, %21 6-12 yaş ve %24 >12 yaş), 6-
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12 yaş grubunda en yüksek SBİE hızı saptandığı (%16.2 ve 31.2/1000 hasta 

günü) ancak yaş grupları arasında SBİE gelişimi açısından anlamlı bir 

istatistiksel farklılık olmadığı bildirilmiştir  (97). Peru’da Haziran.2006-

Haziran.2007 tarihleri arasında 12 aylık sürede, tek bir ÇYBÜ’sinde yapılan 

çalışmada SBİE hızının %19.5 ve SBİE saptanan hastaların %56’sının <1 

yaş hastalar olduğu bildirilmiştir (98). Brezilya’da Ağustos.2009-Ağustos.2010 

tarihleri arasında tek bir ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada SBİE hızı %22.1 ve 

SBİE dansitesi 27.2/1000 hasta günü olarak bildirilmiştir (99). Ülkemizde 

çocuk klinikleri genelinde SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda; Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak.2008-Aralık.2010 tarihleri 

arasında 3 yıllık sürede prospektif yapılan çalışmada çocuk klinikleri 

genelinde SBİE hızı %16.5 (89), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nde 2002 yılında 12 ay süresince YDYBÜ hariç yapılan çalışmada 

çocuk klinikleri genelinde SBİE hızı %5.3 (87) ve Pamukkale Üniversitesi 

Hastanesi’nde 2004-2006 tarihleri arasında 3 yıllık sürede hastane genelinde 

yapılan prospektif çalışmada çocuk klinikleri genelinde SBİE hızı %3.5-7.2 

(90) olarak bulunduğu bildirilmiştir, bu çalışmalarda ÇYBÜ’lerinde saptanan 

SBİE’lar irdelenmemiştir. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ÇYBÜ’nde 2010 yılında 12 ay süresinde yatan hastalara yönelik retrospektif 

olarak yapılan çalışmada SBİE hızı %32.7 (91) ve Erciyes Tıp Fakültesi 

ÇYBÜ’nde Haziran.2004-Temmuz.2005 tarihleri arasında yatan hastalara 

yönelik yapılan retrospektif çalışmada SBİE hızı %21.1 (88) olarak 

bulunmuştur. UÜTF çocuk kliniği ve ÇYBÜ’sinde 2007 yılında yapılan 

çalışmada çocuk kliniğinde SBİE hızı %8.4 ve 17.3/1000 hasta günü, ÇYBÜ 

SBİE hızı %16.3 ve dansitesi 18.5/1000 hasta günü (92) olarak saptanmıştır. 

Yapılan çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’sinde SBİE hız ve SBİE dansiteleri Tablo-

50’de gösterilmiştir. 
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Tablo-50: Çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’leri SBİE hızları ve SBİE dansiteleri 

Çeşitli ÇYBÜ’leri  SBİE hızı 
SBİE 
dansitesi referans 

ABD (ulusal çalışma, 1992-1997) % 6.1 14.1/1000  95 

ABD (nokta prevelans çalışma) %12.2-14.9  bakılmamış 96 

Avrupa (çok merkez, 1996-1997) % 23.5 bakılmamış 30 

Litvanya (çok merkez, 2003-2005) %13.6 24.5/1000  97 

Peru (tek merkez, 2006-2007) % 19.5 bakılmamış 98 

Brezilya (tek merkez, 2009-2010) % 22.1 27.2/1000  99 

İzmir (tek merkez, 2010) % 32.7 bakılmamış 91 

Kayseri (tek merkez, 2004-2005) % 21.1 bakılmamış 88 

UÜTF (ÇYBÜ, 2007) %16.3 18.5/1000  92 

UÜTF-ÇYBÜ, 2010-2013 %7.4 9.2/1000 çalışmamız 
 

Dört yıllık sürveyans çalışmamızda ÇYBÜ’sinde SBİE hızı yıllara 

göre sırasıyla %6.1, %6.1, %8.8 ve %8.4 ve dört yıl ortalama SBİE hızı %7.4, 

SBİE dansitesi yıllara göre sırasıyla 6.9/1000 hasta günü, 7.8/1000 hasta 

günü, 11.7/1000 hasta günü ve 10.6/1000 hasta günü, dört yıl ortalaması 

9.2/1000 hasta günü olarak bulundu. 

Bu çalışmamızda ÇYBÜ SBİE hız ve dansitesi, ülkemizde ve başka 

ülkelerde son yıllarda yapılan çalışma bilgileri doğrultusunda, ABD ulusal 

çalışma bulgularına benzer, ülkemizdeki diğer hastanelerden ve bu gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerden az olarak bulundu. UÜTF ÇYBÜ’sinde 2007 

senesinde yapılan çalışmada SBİE hızı %16.3 ve dansitesi 18.5/1000 olarak 

bulunmuştu (92). Bu tarihteki hastane ÇYBÜ doluluk oranı ve çalışmamız 

ÇYBÜ doluluk oranı arasında belirgin farklılık olduğu görüldü. 2007 yılında 

ÇYBÜ doluluk oranı %167 iken, çalışmamız süresince ÇYBÜ doluluk oranı 

sırasıyla %110, %105, %102 ve %95.2 olarak bulundu. 2007 senesinde 

yapılan çalışmada SBİE hız ve dansitesinin yüksek saptanmasından sonra 

ÇSH enfeksiyon bölümü ve hastane enfeksiyon kontrol komitesinin SBİE 

önlemeye yönelik çalışmaları, bu yönden sağlık hizmeti veren personellere 

eğitimlerin verilmesi, dirençli etkenlerin saptandığı hastaların izole edilmesi, 

girişimsel işlemlerde uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi, 
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saptanan enfeksiyonlarda uygun ve akılcı antibiyotik kullanılması 

ÇYBÜ’sinde SBİE hız ve dansitesinde azalma sebepleri olabilir.  

YDYBÜ’lerinde yapılan çalışmalarda bildirilen SBİE insidansları 

farklılık göstermektedir. Bu duruma; yenidoğanın YDYBÜ’ne kabul edildiği 

zamanki doğum ağırlığı, gestasyon yaşı, klinik durumu gibi birbirleri ile 

etkileşim halinde olan, biyolojik ve klinik özellikleri neden olmaktadır. SBİE 

görülme sıklığı doğum ağırlığı ve gestasyon haftası ile ters orantılı olarak 

artış gösterir. Enfeksiyon görülme sıklığında artışa prematürite 

komplikasyonları (entübasyon, solunum sıkıntısı sendromu, uzun süreli 

ventilasyon, BPD, PDA, şiddetli İVK ve NEK gibi) eşlik eder (115). İtalya’da 

YDYBÜ’de yapılan çalışmada yenidoğan gestasyon haftasının düşük olması 

(<28 hafta veya 28-31 hafta), erkek cinsiyet, SGA (doğum ağırlığı <10 

persantil) yenidoğan, majör konjenital anomaliye sahip olmak ve düşük 5. 

dakika Apgar skoru (≤3 veya 4-6) ciddi klinik durum olarak kabul edilmiş ve 

bu risk faktörlerinin VLBW yenidoğanlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir 

(104). 

YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE hızı ve SBİE dansitesi değerlerine bakıldığında; Avrupa 

ülkelerinde (Fransa, Yunanistan, İtalya, İsveç, Hollanda, Slovenya, İsviçre ve 

Birleşik Krallık) Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında 7 farklı YDYBÜ’sini 

kapsayan çok merkezli çalışmada YDYBÜ’lerinde %7 oranında SBİE geliştiği 

bildirilmiştir (30). İtalya’da 28 ay süresince 6 farklı YDYBÜ’den toplanan 

bilgiler ile yapılan ve 2010 yılında yayınlanan çalışmada genel SBİE hızının 

%15 ve dansitesinin 6.9/1000 gün olduğu, çalışmaya yeni taşındığı binadan 

katılan merkezde SBİE hızının %1.3 olarak saptandığı, bu çalışmaya dahil 

edilen VLBW bebeklerde SBİE dansitesinin daha yüksek olduğu, VLBW 

bebeklerde SBİE dansitesi 8.8/1000 iken doğum ağırlığı >1500 gr olan 

bebeklerde SBİE dansitesinin 5.1/1000 olduğu bildirilmiştir (104). Mısır’da 

Kasım.2009-Ekim.2010 tarihleri arasında 3. basamak eğitim ve araştırma 

hastanesi YDYBÜ’nde yapılan çalışmada (çalışmaya dahil edilen hastaların 

%9.2 ELBW ve %24.2 VLGW) SBİE hızı %21.4 ve dansitesi 13.8/1000 gün 

olarak bildirilmiştir (105). Mısır’da Mart.2012-Şubat.2013 tarihleri arasında bir 
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üniversite hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan bir çalışmada saptanan genel 

SBİE hızının %38.5 olduğu, <27 gestasyon hafta olan bebeklerde SBİE 

hızının %93.7, ELBW bebeklerde SBİE hızının %62 ve VLBW bebeklerde 

SBİE hızının %43 olarak saptandığı bildirilmiştir (107). Brezilya’da 

Ocak.1993-Aralık.2002 tarihleri arasında 10 yıllık sürede ülkenin büyük 

şehirlerinden Belo Horizonte’de üniversite hastaneleri hariç hastanelerin 

YDYBÜ’lerinde yapılan bir çalışma sonrasında YDYBÜ’lerinde SBİE hızının 

%57.7 ve SBİE dansitesinin 29.8/1000 gün olarak bulunduğu bildirilmiştir 

(106). Japonya’da Ocak.2005-Aralık.2009 tarihleri arasında tek merkezde, 

YDYBÜ’sinde VLBW yenidoğanlar üzerinde yapılan çalışmada SBİE hızı 

%15.2 olarak bildirilmiştir (108). İran’da Haziran.2012-Mayıs.2013 tarihleri 

arasında Tebriz’de bulunan üç büyük hastanenin YDYBÜ’lerinde yapılan 

çalışmada SBİE hızının %11.3 saptandığı bildirilmiştir (109). Polonya’da 

2005-2010 yılları arasında bir üniversite hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan 

çalışmada YDYBÜ’nde SBİE hızının %4.1 ile %11.8 arasında değiştiği ve 6 

sene ortalamasının %7.3 olarak saptandığı bildirilmiştir (112). Eskişehir’de 

Ocak.2005-Ocak.2006 tarihleri arasında Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi 

YDYBÜ’sinde yapılan prospektif bir çalışmada SBİE hızının %24.4 ve SBİE 

dansitesinin 21.3/1000 gün olarak bulunduğu, üniteye yatan hastalardan 

doğum ağırlığı <1500 gr olan bebeklerin %13’ünde, 1500-2500 gr arasında 

olan bebeklerin %31’inde ve >2500 gr olan bebeklerin %56’sında SBİE 

geliştiği bildirilmiştir (110). Erzurum’da 2009-2011 tarihleri arasında 

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan bir retrospektif 

çalışmada SBİE hızı %2.7 ve SBİE dansitesi 4/1000 gün, en yüksek 

enfeksiyon dansitesinin SBİE hızı %29.3 ve SBİE dansitesi 19.5/1000 olmak 

üzere doğum ağırlığı 750-1000 gr olan yenidoğanlarda görüldüğü bildirilmiştir 

(111). Adana’da 2001-2006 yılları arasında Çukurova Üniversitesi 

YDYBÜ’nde yapılan çalışmada 6 sene süresince SBİE hızının %14-30 

arasında, SBİE dansitesinin 11-17/1000 gün arasında değiştiği bildirilmiştir 

(113). UÜTF 2007 senesinde yapılan çalışmada YDYBÜ’nde SBİE hızı 

%42.3 ve SBİE dansitesi 14/1000 olarak bildirilmiştir (93). Yapılan çeşitli 
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çalışmalarda YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE’larda SBİE hızları ve SBİE 

dansiteleri Tablo-51’de gösterilmiştir. 

 

Tablo-51: Çeşitli çalışmalarda YDYBÜ SBİE hızları ve SBİE dansiteleri 

Çeşitli YDYBÜ’leri SBİE hızı SBİE 
dansitesi referans 

Avrupa (çok merkez, 1996-1997) %7 bakılmamış 30 
İtalya (çok merkez) %15 6.9/1000  104 
VLBW   8.8/1000   
>1500   5.1/1000   
Polonya (tek merkez, 2005-2010) % 7.3 bakılmamış 112 
Japonya (VLBW) (tek merkez, 2005-
2009) % 15.2 bakılmamış 108 

Brezilya (çok merkez, 1993-2002) % 57.7 29.8/1000 106 
Mısır (tek merkez, 2009-2010) %38.5 bakılmamış 107 
<27 hafta %93.7     
ELBW %62     
VLBW %43     
Mısır (tek merkez, 2012-2013) %21.4 13.8/1000 105 
İran (çok merkez, 2012-2013) %11.3 bakılmamış 109 
Eskişehir (üniversite hastanesi, 2005-
2006) %24.4 21.3/1000 110 

Erzurum (devlet hastanesi, 2009-2011) %2.7-29.3 4-19.4/1000 111 
Adana (üniversite hastanesi, 2001-
2006) %14-30 11-17/1000 113 

UÜTF (YDYBÜ, 2007) %42 14/1000 93 
UÜTF-YDYBÜ, 2010-2013 

   Tüm SBİE'lar genel 
 

%28 
 

15.8/1000 
 Çalışmamız 

<1000 gr %47 13.6/1000 
 1000-1500 gr %72 18.6/1000 
 1500-2500 gr %23 14.9/1000 
 >2500 gr %25 15.6/1000 
  

Çalışmamızın yapıldığı dört yıl süresinde YDYBÜ’sinde tüm 

hastalarda genel SBİE hızı yıllara göre sırasıyla %41, %30, %22 ve %27, 

dört yıl ortalaması %28, tüm hastalarda genel SBİE dansitesi yıllara göre 

sırasıyla 19.2/1000 hasta günü, 16.7/1000 hasta günü, 14.1/1000 hasta 

günü ve 14.2/1000 hasta günü, dört yıl ortalaması 15.8/1000 hasta günü 

olarak bulundu. Doğum ağırlıklarına göre  hastalar gruplandırıldığında; 
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<1000 gr doğum ağırlığındaki hastalarda (<1000 gr doğum ağırlığı olan 

hastaların %43’ü ≤27 gestasyon hafta ve %50’si 28-31 gestasyon hafta 

arasında doğan hastalardan oluşmaktadır) SBİE hızı %47 ve SBİE dansitesi 

13.6/1000 hasta günü, 1000-1500 gr aralığında doğum ağırlığı olan 

hastalarda (1000-1500 gr doğum ağırlığı arasında doğan hastaların %82’si 

28-31 gestasyon haftasında doğan hastalardan oluşmaktadır) SBİE hızı 

%72 ve SBİE dansitesi 18.6/1000 hasta günü, 1500-2500 gr aralığında 

doğum ağırlığı olan hastalarda (1500-2500 gr doğum ağırlığı arasında 

doğan hastaların %30’u 28-31 gestasyon haftasında ve %52’si 32-36 

gestasyon haftasında doğan hastalardan oluşmaktadır) SBİE hızı %23 ve 

SBİE dansitesi 14.9/1000 ve >2500 gr doğum ağırlığı olan hastalarda 

(>2500 gr doğum ağırlığı olan hastaların %88’i ≥37 gestasyon haftasında 

doğan hastalardan oluşmaktadır) SBİE hızı %17 ve SBİE dansitesi 

15.6/1000 hasta günü olarak bulundu.  

Çalışmamızda YDYBÜ’sinde saptanan SBİE hız ve SBİE dansitesini 

Avrupa, İtalya, Polonya ve Japonya (110, 120, 128, 124) gibi gelişmiş 

ülkelerle kıyasladığımızda daha fazla, Brezilya (106) ve Mısır’da (107) 

yapılan çalışmalar ile karşılaştırdığımızda daha az olduğu bulundu. Mısır’da 

yapılan bir başka çalışma (109) ile sonuçlarımız karşılaştırıldığında <27 

gestasyon haftasında doğan ve ELBW bebeklerde SBİE hızı daha 

düşükken, bizim çalışmamızda VLBW bebeklerde SBİE hızı daha yüksek 

olarak bulundu. Bu durumun ELBW bebeklerin SBİE tanısı almadan 

prematürite komplikasyonları nedeniyle kaybedilmiş olması açıklayabilir, 

çünkü yatış sürelerine bakıldığında tüm yatan hastalar içinde <1000 gr 

gestasyon ağırlığında doğan hastaların 34.77±46.07 gün medyan 10.5 gün 

ve SBİE tanısı alan <1000 gr ağırlığındaki hastaların yatış sürelerinin 

87.3±54.1 gün ve medyan 62.5 gün olduğu saptandı. İran’da (109) yapılan 

çalışmada SBİE hızı %11.3 iken bizim çalışmamızda SBİE hızı %28 olarak 

daha fazla saptandı. İran’da yapılan çalışma sonunda SBİE kontrolünde el 

hijyeni, aseptik invaziv prosedür teknik geliştirilmesi, fiziksel alan 

iyileştirilmesi, cilt hasarına neden olan laboratuvar testlerin azaltılması, 

entübasyon gün ve santral kateter gün sayısının azaltılması, kontaminasyon 
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ve gerçek pozitif kültür sonuçları için metotların geliştirilmesi gibi politikaların 

geliştirilmesi önerilmiştir (109). Ülkemizde yapılan çalışmalardan; 

Erzurum’da (111) yapılan çalışma devlet hastanesinde, Eskişehir (110) ve 

Adana (113) yapılan çalışmalar ise eğitim ve araştırma hastanelerinde 

yapılmıştır. Bizim çalışma verilerimiz Erzurum’da devlet hastanesinde 

yapılan çalışmaya göre daha yüksek, Eskişehir ve Adana’da eğitim ve 

araştırma hastanelerinde yapılan çalışmalardan daha fazla olmak üzere 

yakın bulundu. Çalışmamız sonuçları hastanemizde 2007 yılında yapılan 

çalışma sonuçlarından daha düşük bulundu. 

Gelişen tıbbi teknolojiyle beraber eksik gestasyon haftasında ve 

düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerin yaşatılmasının mümkün olduğu, 

bu hastaların hastanede uzun süre kaldığı, tıbbi cihazlara uzun süre maruz 

kaldıkları, zayıf olan immün sistemleri nedeniyle enfeksiyonlara karşı duyarlı 

oldukları bilinmektedir. Çalışmamızda YDYBÜ’sinde SBİE tanısı alan 

hastaların %95’inde en az bir kateter kullanıldığı, %73’ünün mekanik 

ventilatöre bağlandığı, %60’ının uzamış antibiyotik tedavisi aldığı ve 

%54’ünün uzamış yatış sonrası SBİE tanısı aldığı bulundu. Bu nedenler 

SBİE gelişimine sebep olmakla beraber prematür hastaların takibinde 

kısmen zorunlu nedenler olarak görülebilir ancak en aza indirilmesi için çaba 

gerektiren durumlardır. YDYBÜ’sinde yapılan yenileme/tadilat nedeniyle 

ünitenin hastanenin yoğun bakımlar katına taşındığı 2010 senesinde SBİE 

hız ve SBİE dansitesinin daha fazla olduğu bulundu, bu durum da çevresel 

faktörlerin SBİE gelişiminde rol oynadığını göstermektedir.  

NICC’nin ÇYBÜ’lerinde yaptığı çalışmada kateter ilişkili üç majör 

enfeksiyonun orta-alt gelir düzeyine sahip olan ülkelerde alt gelir ve orta-üst 

gelir düzeyine sahip olan ülkelere oranla daha sık görüldüğü ve VİP görülme 

oranının genel ve özel hastanelere göre eğitim hastanelerinde daha sık 

görüldüğü, KİKAE ve KİÜSE görülme sıklığının hastaneler arasında değişiklik 

göstermediği bildirilmiştir (101). 

ÇYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE tiplerine bakıldığında; ABD’de 1992-1997 yılları arasında 

yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans çalışmasında ÇYBÜ’lerinde saptanan SBİE 
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tipleri değerlendirilmiş, sadece kan akım enfeksiyonu (KAE) ve pnömoninin 

tüm SBİE’ların yaklaşık yarısından sorumlu olduğu, saptanan SBİE’ların %30 

KAE, %20 pnömoni, %15 üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), %12 alt solunum 

yolları enfeksiyonu (ASYE), %7 cerrahi alan enfeksiyonu (CAE), %6.5 kulak-

göz-ağız enfeksiyonları (KGAE), %4.5 gastroenterit (GE), %3 yumuşak doku 

enfeksiyonu (YDE), %2 kalp damar enfeksiyonu (KDE) ve  %2 diğer 

enfeksiyonlar olduğu, üç majör enfeksiyon tipinin kateter kullanımı ile yakın 

ilişkide olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre KAE’larının %91’inde SVK 

kullanıldığı, pnömonilerin %95’inde hastaların ventilatöre bağlı olduğu ve 

ÜSE’larının %77’sinde üriner kateter kullanıldığı bildirilmiştir (95). Avrupa 

ülkelerinde (Fransa, Yunanistan, İtalya, İsveç, Hollanda, Slovenya, İsviçre ve 

Birleşik Krallık) Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında yapılan ve 2000 

yılında yayınlanan çeşitli çocuk klinikleri, ÇYBÜ’leri ve YDYBÜ’lerini kapsayan 

çok merkezli çalışmada, ÇYBÜ’lerinde en sık rastlanan SBİE’ların pnömoni 

%53, bakteriyemi %20 (%62’si kateter ilişkili) ve üriner sistem enfeksiyonu 

(ÜSE) %15 olduğu, ÇYBÜ’lerinde alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) 

görülme sıklığının diğer kliniklerle kıyaslandığında anlamlı olarak yüksek 

olduğu ve bakteriyeminin santral venöz kateter (SVK) ile ilişkili bulunduğu 

bildirilmiştir (30). Litvanya’da Mart.2003-Aralık.2005 tarihleri arasında 5 farklı 

ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada hastalarda en sık saptanan SBİE tiplerinin 

yaklaşık olarak %34 pnömoni, %25 diğer ASYE’ları, %9 KAE, %8 CEA, %7 

ÜSE, %5 sistemik enfeksiyon, %2.5 GİS enfeksiyonu ve %1.5 YDE olarak 

bulunduğu, VİP’nin en sık 6-12 yaş grubunda ve KİKAE’larının en sık 1-5 yaş 

grubunda görüldüğü ancak yaş grupları ve enfeksiyon bölgesi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmadığı bildirilmiştir (97). Peru’da Haziran.2006-

Haziran.2007 tarihleri arasında 12 aylık sürede, tek bir ÇYBÜ’sinde yapılan 

çalışmada en sık görülen SBİE tipleri olan KAE, VİP ve ÜSE incelenmiş, 

çalışma sonucunda hastalarda KAE %57.8 (%77.5’i kateter ilişkili), VİP 

%31.8 ve ÜSE %10.6 (%66.7’si kateter ilişkili) saptandığı, kateter 

kullanımının SVK, entübasyon tüpü ve üriner sonda için sırasıyla 18.1/1000 

kateter günü, 7.9/1000 kateter günü ve 5.1/1000 kateter günü olduğu 

belirtilmiştir. Peru’da yapılan bu çalışmada SVK kullanılan hastalarda KAE 
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insidansının yüksek olduğu, üriner kateter kullanılan ve kullanılmayan 

hastalarda ÜSE insidansında değişiklik saptanmadığı bildirilmiştir (98). 

İsrail’de Ocak.2000-Aralık.2002 tarihleri arasında bir çocuk hastanesi 

ÇYBÜ’sinde saptanan KİKAE’larına yönelik yapılan 3 yıllık bir çalışmada; 

ÇYBÜ’sinde KİKAE hızının %4.3 ve KİKAE dansitesinin 5.6/1000 kateter 

günü olarak saptandığı bildirilmiştir (100). İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ÇYBÜ’nde 2010 yılında 12 ay süresince ÇYBÜ’sinde saptanan 

SBİE’lara yönelik yapılan retrospektif çalışmada KAE’larının %73.2 (%20’si 

kateter ilişkili, tüm SBİE’lar içinde KİKAE %14.6), VİP’lerin %14.6 ve 

ÜSE’lerin %12.2 oranında saptandığı bildirilmiştir (106). 2007 senesinde 

hastanemiz çocuk klinikleri ve ÇYBÜ’ni kapsayan çalışmada en sık görülen 

SBİE’ların KAE %29, pnömoni %24.2 ve eşit oranlarda ÜSE %12 ve peritonit 

%12 olduğu bildirilmiştir. KAE’larının %44.4’ünün kateter kullanımı ile ilişkili 

olduğu ve bu hastaların %62.5’inin ÇYBÜ’nde yattığı, pnömoninin 

%66.6’sının ventilatör ilişkili ve ÜSE’nin %73.3’ünün kateter kullanımı ile 

ilişkili olduğu bildirilmiştir (92).  

 
Tablo-52: Çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’lerinde görülen en sık üç SBİE tipleri 

Çeşitli ÇYBÜ’leri en sık görülen SBİE tipleri referans 
ABD (ulusal çalışma,  
1992-1997) KAE %30, pnömoni %20,5, ÜSE %15  95 

Avrupa (çok merkez,  
1996-1997) pnömoni %53, bakteriyemi %20, ÜSE %15  30 

Litvanya (çok merkez,  
2003-2005) ASYE %59, KAE %9, CEA %8 97 

Peru (tek merkez,  
2006-2007) KAE %58, VİP %32, ÜSE %10 98 

İzmir (tek merkez, 2010) KAE %73, VİP %15, ÜSE %12 100 

UÜTF (ÇYBÜ, 2007) KAE %29, pnömoni %24, ÜSE %12 92 

UÜTF-ÇYBÜ, 2010-2013 VİP %28.3, KİÜSE %15.8, KİKAE %12.2 Çalışmamız 
KAE: kan akım enfeksiyonu, ÜSE: üriner sistem enfeksiyonu, ASYE:alt solunum yolları 
enfeksiyonu, CEA:cerrahi alan enfeksiyonu, VİP:ventilatör ilişkili pnömoni, KİÜSE:kateter 
ilişkili üriner sistem enfeksiyonu, KİKAE:kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu 
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Çalışmamızın yürütüldüğü dört yıl süresinde ÇYBÜ’sinde 139 SBİE 

tanısı konuldu. ÇYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’ların %28.3’ü VİP, %15.8’i 

KİÜSE, %12.2’si KİKAE, %10.8’i kanıtlanmış bakteriyemi, %9.4’ü klinik 

sepsis, %5’i semptomatik ÜSE, %4.3’ü konjonktivit, %3.6’sı pnömoni, %3.6’sı 

cilt enfeksiyonu, %2.9’u GE, %2.2’si menenjit, %1.4’ü peritonit ve %0.7’si 

asemptomatik bakteriüri olarak bulundu. Genel olarak değerlendirildiğinde ilk 

üç sırada %31.6 pnömoni, %23 KAE ve %21.6 ÜSE olduğu, pnömonilerin 

%89’unun ventilatör ilişkili, KAE’larının %53’ünün kateter ilişkili ve ÜSE’ların 

%73’ünün kateter ilişkili olduğu bulundu. Çalışmamızda kateter kullanımı ile 

ilişkili SBİE tiplerimiz %50 VİP, %28 KİÜSE ve %22 KİKAE olarak bulundu. 

Tablo-52’de gösterildiği üzere; ABD, Peru, İzmir Tepecik EAH ve 

UÜTF’de 2007 senesinde yapılan çalışmalarda ÇYBÜ’lerinde en sık 

karşılaşılan SBİE tipi KAE’ları iken (sırasıyla %30, %58, %73 ve %29) 

çalışmamızda ÇYBÜ’sinde en sık saptanan SBİE %31.9 oran ile pnömoni 

(%28.3 VİP ve %3.6 pnömoni) olarak bulundu. Avrupa’da (30) Ağustos.1996-

Ocak.1997 tarihleri arasında 8 farklı ülkede farklı ÇYBÜ’lerinde yapılan 

çalışmanın sonucunda da %53 oran ile pnömoni ilk sırada yer almaktadır, 

Avrupa’da yapılan bu çalışma ile çalışmamız karşılaştırıldığında 

çalışmamızda pnömoni görülme oranı daha az olmakla beraber Avrupa’da 

yapılan çalışma gibi ilk sırayı almaktadır. ÇYBÜ’mizde saptanan KAE oranı 

%23 olarak bulundu, bu sonuç da Avrupa (30) ve ABD’de (95) 1992-1997 

yılları arasında yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans çalışmasınki KAE oranları 

(sırasıyla %20 ve %30) ile yaklaşık olarak uyumludur. ABD (95) çalışmasına 

benzer biçimde çalışmamızda SBİE’ların yaklaşık yarısını pnömoni ve 

KAE’ları tarafından oluşturulduğu bulundu. ABD’de (95) yapılan çalışma 

sonuçlarına benzer biçimde en sık görülen SBİE tipleri bizim çalışmamızda 

da kateter kullanımı ile ilişkili saptanmış, ancak bizim çalışmamızda 

KAE’larının kateter kullanımı ile ilişkisi daha az saptanmıştır (ABD’de 

KAE’larında kateter kullanım oranı %91 iken çalışmamızda KAE’larında 

kateter kullanım oranı %53 olarak bulundu). Çalışmamız, Haziran.2006-

Haziran.2007 tarihleri arasında yapılan ÇYBÜ’lerinde kateter ilişkili 

enfeksiyonlar ile ilgili olan Peru (98) çalışması ile karşılaştırıldığında; 
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KAE’larında kateter kullanım oranı Peru’da (98) %77.5 iken çalışmamızda 

%53 olarak daha az, ÜSE’larında kateter kullanım oranı Peru’da (98) %66.7 

iken çalışmamızda %73 olarak daha fazla olarak bulundu. ÇYBÜ’mizde 

KİKAE oranının çok daha düşük olması rutin uygulamalarımızda sıklıkla 

santral kateter yerine periferik venöz kateter kullanıyor olmamız, santral 

kateterleri kemoterapi alan, konjenital anomalisi olan veya çok düşük kiloda 

olması nedeniyle periferik damar yolu bulunamayan hastalar gibi seçilen 

hastalarda kullanmamız, uzun süre kullanmamız gereken port kateter 

iğnelerini ve femoral kateterlerini  10-14 günden fazla kullanmamaya özen 

gösteriyor olmamız olabilir. Çalışmamızda VİP görülme sıklığı diğer 

çalışmalar ile kıyaslandığında daha fazla olduğu bulundu. Çalışmamızda VİP 

tanısı alan hastaların altta yatan hastalıklarına bakıldığında %33 nörolojik 

hastalık, %20 kronik akciğer hastalığı/BPD ve %13 kalp hastalığı olduğu ve 

bu hastaların SBİE tanısı alan hastaların %45’ini oluşturduğu bulundu. 

Sedatize edilmiş, solunumu baskılanmış veya ciddi solunum sıkıntısı olan ve 

kalp yetmezliğine sekonder akciğer problemleri olan bu hastalar mekanik 

ventilatörde izlenmiştir. SBİE tanısı alan hasta popülasyonunun neredeyse 

yarısını oluşturan ve mekanik ventilatörde izlenen bu gruptaki hastalar 

nedeniyle VİP görülme sıklığının çalışmamızda yüksek olduğunu 

düşündürdü. KİÜSE’larının yaklaşık %65’i ÇYBÜ’sinde tüm SBİE tanısı alan 

hastaların yaklaşık dörtte birini oluşturan, altta yatan solid organ malignitesi 

ve böbrek yetmezliği olan hastalarda görüldü. Bu hastalarda kısıtlı idrar 

miktarlarının takibi ve yakın aldığı-çıkardığı takiplerinin yapılması için zorunlu 

üriner kateter kullanılmasının KİÜSE gelişimine zemin hazırladığı düşünüldü. 

Çalışmamızda ÜSE sıklığı ve kateter kullanım oranları yaklaşık olarak 

ABD’de (95) yapılan çalışmaya benzer şekilde bulundu; ABD’de yapılan bu 

çalışmada ÜSE oranı %15 ve ÜSE’larında kateter kullanma oranı %77 olarak 

bildirilmiş ve çalışmamızda ÜSE oranı %20.8 ve ÜSE’larında kateter kullanım 

oranı %73 olarak bulundu. 

YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE tiplerine bakıldığında; Avrupa’da Ağustos.1996-Ocak.1997 

tarihleri arasında 8 ülkede çok merkezli yapılan çalışmada YDYBÜ’lerinde 
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görülen SBİE’ların %71 bakteriyemi (%61.4’ü kateter ilişkili), %15 ASYE, %8 

CAE, %5 ÜSE ve %1 GİS enfeksiyonu olduğu bildirilmiştir (30). İtalya’da 28 

ay süresince 6 farklı YDYBÜ’den toplanan bilgiler ile yapılan ve 2010 yılında 

yayınlanan çalışmada YDYBÜ’sinde saptanan SBİE tipleri %39 kanıtlanmış 

sepsis, %32 şüpheli sepsis, %11 ÜSE, %8 enterokolit, %6 pnömoni ve %1 

menenjit olarak bildirilmiştir (104). Brezilya’da Ocak.1993-Aralık.2002 tarihleri 

arasında 10 yıllık sürede ülkenin büyük şehirlerinden Belo Horizonte’de 

üniversite hastaneleri hariç hastanelerin YDYBÜ’lerinde yapılan bir 

çalışmada YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE tiplerinin %46 KAE, %12 

konjonktivit, %9.5 cilt enfeksiyonu, %7 pnömoni, %4 ağız boşluğu 

enfeksiyonu (ABE), %5 nekrotizan enterokolit (NEK), %2.5 omfalit, %2.5 

semptomatik ÜSE ve %2 menenjit olarak bildirilmiştir (106). Bu çalışmada 

doğum ağırlıklarına göre mekanik ventilasyon ve SVK  kullanımı arasında 

farklılık olmasına rağmen SBİE görülme oranları arasında farklılık olmadığı 

bildirilmiştir. En sık saptanan SBİE tipinin KAE olduğu ve tüm yatışların 

%26.5’inde görüldüğü, KAE dansitesinin 13.7/1000 hasta günü olduğu 

bildirilmiştir. KAE görülme sıklığının doğum kilosuna göre yapılan gruplarda 

belirgin farklılık göstermemekle beraber yapılan tek değişkenli analiz sonucu 

<1000 gr bebeklerde KAE riskinin anlamlı bulunduğu ancak doğum kilosunun 

enfeksiyon riski değerlendirmesi için iyi bir değişken olmadığı sonucuna 

varıldığı bildirilmiştir. Hastane kaynaklı pnömoninin 4. en sık görülen ve 

mortalite ile 2. en sık ilişkili olan SBİE tipi olduğu, hastaların %25 ila 

%90’ında mekanik ventilasyon öyküsü olduğu bildirilmiştir. Doğum 

ağırlıklarına  göre yapılan gruplar arasında hastane kaynaklı pnömoni veya 

VİP görülme sıklığı açısından anlamlı farklılık olmadığı bildirilmiştir  (106). 

İran’da Haziran.2012-Mayıs.2013 tarihleri arasında Tebriz’de bulunan üç 

büyük hastanenin YDYBÜ’lerinde yapılan çok merkezli çalışmada 

YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE tiplerinin %52 bakteriyemi, %33 pnömoni, %6 

ÜSE, %5 CAE ve %4 NEK görüldüğü, 1000-2500 gr doğum ağırlığı olan 

bebeklerde (LBW, low birth weight-düşük doğum ağırlıklı) sepsis ve pnömoni 

görülme insidansının istatistiksel olarak anlamlı olduğu, invaziv işlemlerin 

(umblikal kateter kullanımı, SVK kullanımı, operasyon ve TPN) sepsis 
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gelişiminde, aspirasyon ve entübasyon gibi agresif işlemlerin pnömoni 

gelişiminde ve üriner kateter kullanımının ÜSE gelişiminde risk faktörü olarak 

bulunduğu bildirilmiştir (109). Polonya’da 2005-2010 yılları arasında bir 

üniversite hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan tek merkezli çalışmada saptanan 

SBİE tiplerinin %65 KAE, %22 ÜSE, %11 pnömoni ve %1 menenjit olarak 

saptandığı, 6 sene süren çalışmanın yalnızca bir senesinde iki menenjit 

vakası saptandığı bildirilmiştir (112). Erzurum’da 2009-2011 tarihleri arasında 

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan bir retrospektif 

çalışmada saptabab SBİE tiplerinin %44 pnömoni (%72’si VİP), %34 KAE, 

%9 sistemik enfeksiyon, %7 GİS enfeksiyonu, %2 ÜSE, %1 MSS 

enfeksiyonu ve %1 pnömoni dışı ASYE olarak saptandığı, genel VİP hızının 

6.7/1000 olduğu ve VİP’nin en sık <1000 gr doğum ağırlığı olan bebeklerde 

görüldüğü bildirilmiştir (111). Eskişehir’de Ocak.2005-Ocak.2006 tarihleri 

arasında Osmangazi Tıp Fakültesi YDYBÜ’sinde yapılan prospektif bir 

çalışmada YDYBÜ’nde görülen SBİE tipleri %34 KAE, %19 göz-kulak-burun-

boğaz (GKBB) enfeksiyonu, %17 ÜSE, %13 solunum sistemi enfeksiyonu, 

%11 YDE, %1.5 CEA, %1.5 MSS ve %1.5 GİS enfeksiyonu olarak 

bildirilmiştir ve bu çalışmada SBİE tiplerinin hasta kilolarına göre dağılımı 

hakkında bilgi verilmemiştir (110). Hastanemizde 2007 senesinde yapılan 

çalışmada YDYBÜ’nde saptanan SBİE tipleri %35 pnömoni, %20 KAE, %15 

menenjit, %12 NEK, %6 İYE ve %6 konjonktivit olarak bildirilmiştir. 

Çalışmamızın yapıldığı dört yıl süresinde YDYBÜ’sinde 315 SBİE 

tanısı konuldu. SBİE tanıları %17 <1000 gr, %30 1000-1500 gr, %21 1500-

2500 gr ve %32 >2500 gr doğum ağırlığı olan hastalara konuldu. SBİE’ların 

%24.4’ü VİP, %19’u klinik sepsis, %12.7’si menenjit, %11.1’i KİKAE, %8.6’sı 

pnömoni, %6.3’ü semptomatik ÜSE, %4.8’i kanıtlanmış bakteriyemi, %4.4’ü 

konjonktivit, %3.5’i NEK, %2.2’si ağız boşluğu enfeksiyonu, %0.6’sı KİÜSE, 

%0.3’ü intraabdominal enfeksiyon, %0.3’ü asemptomatik bakteriüri, %0.3’ü 

gastroenterit, 0.3’ü peritonit ve %0.3’ü omfalitti. Pnömonilerin %74’ü 

ventilatör ilişkili, KAE’larının %70’i kateter ilişkili ve ÜSE’larının %9’u kateter 

ilişkili bulundu.  
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Tablo-53: Çeşitli çalışmalarda YDYBÜ’lerinde görülen en sık üç SBİE tipleri 

YDYBÜ SBİE tipi referans 

Avrupa1 % 71 bakteriyemi, %15 ASYE, %8 CEA 30 

İtalya2 %71 sepsis, %11 ÜSE, %8 enterokolit 104 

Polonya3 %65 KAE, %22 ÜSE, %11 pnömoni  112 

Brezilya4 %46 KAE, %12 konjonktivit, %9 cilt enfeksiyonu 106 

İran5  %52 bakteriyemi, %33 pnömoni, %6 ÜSE 109 

Erzurum6 %44 pnömoni, %34 KAE, %9 sistemik enfeksiyonu 111 

Eskişehir7 %34 KAE, %19 GKBB enfeksiyonu, %17 ÜSE 110 

UÜTF YDYBÜ, 
2007 %35 pnömoni, %20 KAE, %15 menenjit 93 
UÜTF-YDYBÜ, 
2010-2013 

 
Çalışmamız 

Genel %24.4 VİP, %19 klinik sepsis, %12.7 menenjit  
 <1000 %22.2 VİP, %18.5 klinik sepsis, %14.8 menenjit 
 1000-1500 %24.5 VİP, %19.1 klinik sepsis, %18.1 menenjit 
 1500-2500 %31.8 klinik sepsis, %18.2 VİP, %12.1 menenjit 
 >2500 %29.7 VİP, %13.9 KİKAE, %10.9 klinik sepsis 
 1 : çok merkez, 7 farklı YDYBÜ, 1996-1997 yılları arası, 2 : çok merkez, 6 farklı YDYBÜ, 3 : 

üniversite hastanesi YDYBÜ, 2005-2010 yılları arası, 4 : çok merkez, 6 farklı YDYBÜ, 1993-
2002 yılları arası, 5 : çok merkez, 3 farklı YDYBÜ, 2012-2013 yılları arası, 6 : devlet hastanesi 
YDYBÜ, 2009-2011 yılları arası, 7 : üniversite hastanesi YDYBÜ, 2005-2006 yılları arası 
 
ASYE: alt solunum yolları enfeksiyonu, CAE: cerrahi alan enfeksiyonu, ÜSE: üriner sistem 
enfeksiyonu, KAE: kan akım enfeksiyonu, GKBB: göz-kulak-burun-boğaz, VİP:ventilatör 
ilişkili pnömoni, KİKAE:kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu 
 

YDYBÜ’sinde SBİE’lar ile ilgili yapılan diğer çalışmalara 

baktığımızda; Tablo-53’de gösterildiği üzere Avrupa çalışmasında %71 (30), 

İtalya çalışmasında %71 (104), Polonya çalışmasında %65 (112), Brezilya 

çalışmasında %46 (106), İran çalışmasında %52 (109) ve Eskişehir 

çalışmasında %34 (110) oranları ile ilk sırada saptanan SBİE tipinin KAE’ları 

olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda KAE görülme oranları %35-70 arasında 

değişirken, bizim çalışmamızda kateter ilişkili dahil tüm KAE’larının %15.8 

oranla daha az sıklıkla görüldüğü bulundu. Bu durum bir bölgedeki 
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enfeksiyonun hematojen yolla yayılmadan önce tespit edilmesi, hastalarda 

cilt bütünlüğünün zarar görmemesi için özen gösterilmesi, kateter takılmadan 

önce kontaminasyonu önleme amaçlı yeterli aseptik önlemlerin alınması ve 

kateter kullanım süresinin minimum tutulmaya çalışılması, periferik damar 

yollarının her vizitte kontrol edilmesi, her sıvıda periferik infüzyon setinin 

değiştirilmesi, TPN ve idame sıvı tedavilerinin özel birimlerde steril koşullarda 

hazırlanması, infüzyon sürelerinin maksimum süre üzerine çıkılmaması 

(TPN’lerde 24 saat ve kan ürünlerinde 4 saat) gibi önleyici faaliyetler sonucu 

veya uygun teknikle alınamayan kan kültürleri ile ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Çalışmamızda %24.4 oran ile ilk sırayı alan pnömoni Avrupa, İtalya 

ve Brezilya’da (110, 120, 122) yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında 

(pnömoni görülme oranı sırasıyla %15, %6 ve %7) daha yüksek, İran’da 

(109) yapılan çalışma (pnömoni görülme oranı %33) ile karşılaştırıldığında 

ise daha az olmakla beraber yaklaşık olarak benzer oranlarda bulundu. 

Çalışmamızda ikinci sıklıkla saptanan SBİE tipi %19 oran ile klinik sepsis 

olarak bulundu. İtalya’da (104) yapılan çalışmada %32 oranında şüpheli 

sepsis saptandığı bildirilmiştir, bu çalışmaya göre klinik sepsis oranı 

çalışmamızda daha az sıklıkla görülmüştür. Çalışmamızda en dikkat çekici 

kısım diğer çalışmalarda menenjit saptanma sıklığı %1-2 oranında 

bulunmuşken çalışmamızda menenjit %12.7 oranla üçüncü en sık rastlanan 

SBİE olarak bulundu. 2007 senesinde YDYBÜ’mizde yapılan çalışmada da 

menenjit oranının %15 olarak bulunduğu bildirilmiştir. YDYBÜ’mizde klinik 

kötüleşme gösteren ve enfeksiyon geliştiği düşünülen hastalarda kan, idrar, 

TAS gibi kültürlerle beraber BOS kültürü de alınmaktadır. Çalışma süresince 

toplam 40 hastaya menenjit tanısı konuldu. Menenjit tanılarının %38’i (15/40) 

BOS kültür pozitifliğine dayanılarak konuldu. Sadece kültür pozitifliğine 

dayanılarak menenjit konulması halinde çalışmamız menenjit saptanma oranı 

yaklaşık %5 civarlarında olacaktı. Karşılaştırma yaptığımız çalışmalarda 

menenjit tanısının nasıl konulduğu belirtilmemiştir ancak literatürdeki diğer 

çalışmalara bakıldığında menenjit tanısının BOS kültür sonuçlarına göre 

konulduğu görülmektedir. Klinik kötüleşme olan her hastadan BOS biyokimya 

analizi ve BOS kültürü yapılması, menenjit tanısının yalnızca BOS kültüründe 
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üreme olması halinde konulmaması nedeniyle YDYBÜ’mizde menenjit tanısı 

atlama ihtimalinin düşürüldüğü ve daha fazla menenjit tanısı konulduğu 

düşündürmektedir. 

Yoğun bakım ünitelerinde SBİE gelişmesine zemin hazırlayan 

faktörlerden biri de çok sayıda ve vücudun hemen her yerine ulaşabilen 

çeşitli kateterler kullanılmasıdır. Patojenlerin kateter üzerine kolonizasyonu, 

kateterlerin patojenler için rezervuar görevi yapması, sağlık bakımı 

uygulayan personelin yetersiz hijyen sonrası teması sonrası hastadan 

hastaya horizontal patojen taşınması gerçekleşebilir. Pediatrik 

popülasyonda ciddi seyir gösteren ve yaşam tehdit edici potansiyeli olan 

SBİE’ların tanısı konulduktan sonra hızla ampirik tedavi başlanmasına 

ihtiyaç vardır, bu nedenle o hastanede sık saptanan etkenlerin bilinmesi 

gerekir. SBİE nedeni olan mikroorganizmalar enfeksiyon tipi ve hastalığın 

saptandığı hastane bölgesine göre değişiklik gösterir.  

ÇYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE’larda saptanan mikroorganizmalara bakıldığında; ABD’de 

1992-1997 yılları arasında yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans çalışmasında 

ÇYBÜ’lerinde tanı konulan SBİE’larda saptanan etkenler enfeksiyon tipine 

göre bildirilmiştir. KAE’larında en sık saptanan etkenlerin %38 KNS ve %25 

gram (-) basiller olduğu ve yaklaşık %10 fungal etken saptandığı, 

pnömonide %67 oranında gram (-) basil olmak üzere %22 P.aeruginosa, 

%17 S.aureus ve %2.5 viral etken saptandığı, ÜSE’larında %57 gram (-) 

basil ve %23 fungal etken olmak üzere en sık izole edilen 

mikroorganizmaların %19 E.coli ve %14 C.albicans olduğu bildirilmiştir. 

Yapılan çalışmada etkenler kateter kullanımına göre değerlendirildiğinde 

SVK kullanılan hastalarda kullanılmayan hastalara göre daha sık fungal 

etken saptandığı (sırasıyla %10.1 ve %4.5), hastane kaynaklı pnömoniye 

nazaran VİP’de daha nadir viral etken saptandığı (sırasıyla %11.3 ve %2) ve 

KİÜSE’larında hastane kaynaklı ÜSE enfeksiyonlarına göre daha sık 

P.aeruginosa (sırasıyla %14.4 ve %9) ve C.albicans (sırasıyla %16.6 ve 

%6.5) izole edildiği bildirilmiştir (95). Avrupa ülkelerinde Ağustos.1996-

Ocak.1997 yılları arasında yapılan ve 2000 yılında yayınlanan çok merkezli 
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çalışmada, ÇYBÜ’lerinde tanı konulan SBİE’larda en sık izole edilen 

mikroorganizmalar %31.5 P.aeruginosa, %18.8 KNS (%89 metisilin dirençli), 

%11.5 S.aureus (%26 metisilin dirençli), %9.7 Klebsiella spp, %4.8 Serratia 

spp, %3 Enterobacter cloaca, %4.8 viruslar (Rotavirus %4.2 ve RSV %0.6) 

ve %15.1 Candida spp olarak bildirilmiştir. İdrar kültürlerinde izole edilen tüm 

Klebsiella suşlarının ve kan kültüründe izole edilen Klebsiella suşlarının 

1/3’ünün genişletilmiş beta laktamaz üreten suşlar olduğu bildirilmiştir. 

Antibiyotik dirençli suşların pediatrik klinikler arasında farklılık gösterdiği ve 

dirençli Klebsiella suşlarının özellikle ÇYBÜ’lerinde izole edildiği bildirilmiştir. 

SBİE tanısı alan genel çocuk popülasyonunda ASYE’larında %44 

P.aeruginosa, bakteriyemide %50 KNS, CAE’nda %37 S.aureus, 

ÜSE’larında %27 P.aeruginosa ve %27  Candida spp’nın en sık saptanan 

etkenler olduğu bildirilmiştir. Çalışma sonucunda virusların başlıca 

enfeksiyon etkenlerinden biri olduğu ve antibiyotik dirençli Klebsiella suş 

sıklığında artış olduğu vurgulanmış ve pediatrik hastaların bu açıdan 

değerlendirilmesinin önemi belirtilmiştir (30). Litvanya’da Mart.2003-

Aralık.2005 tarihleri arasında 5 farklı ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada 

ÇYBÜ’lerinde tanı konulan SBİE’larda en sık izole edilen etkenlerin %20.1 

H.influenzea, %17.6 S.aureus (tüm stafilokok suşları içinde MRSA %5.5), 

%14.2 Acinetobacter spp, %7.8 S.pneumoniae, %6.4 P.aeruginosa, %6.4 

E.coli ve %3.4 Candida spp. olduğu bildirilmiştir. Pnömonide en sık izole 

edilen etkenler %29.8 H.influenzea ve %19 S.aureus, diğer ASYE’larında 

%25.4 H.influenzea ve %22 Acinetobacter spp, ÜSE’larında %53.8 E.coli ve 

%23.1 Enterococcus spp, YDE’larında %22.2 P.aeruginosa izole edildiği 

bildirilmiştir (97). İsrail’de Ocak.2000-Aralık.2002 tarihleri arasında bir çocuk 

hastanesi ÇYBÜ’de KİKAE’larına yönelik yapılan çalışmada kültür 

üremelerinde %40 gram (+) bakteri, %34 gram (-) bakteri ve %15 Candida 

spp üremesi saptandığı ve kanda izole edilen mikroorganizmaların  %24 

KNS (%100 metisilin dirençli), %15 K.pneumoniae (%30 genişletilmiş 

spektrumlu beta laktamaz üreten suş), %14 Candida spp, %8 P.aeruginosa, 

%7 S.aureus (%33 metisilin dirençli), %4.5 Enterobacter spp, %2 

Enterococcus spp, %2 S.maltophilia, %2 viridans Streptokok, %1 
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S.pneumoniae, %1 E.coli ve %1 Acinetobacter spp olduğu bildirilmiştir 

(100). Peru’da Haziran.2006-Haziran.2007 tarihleri arasında tek bir 

ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada KAE tanısı alan hastalarda %41 Candida 

spp (%83 non-albicans), %17 KNS, %14 Pseudomonas spp ve  %10 

Stenotrofomonas spp, VİP tanısı alan hastalarda yaklaşık olarak %52 

Pseudomonas spp (%70 multirezistan), %16 K.pneumoniae, %10 gram (+) 

kok, %7 Candida spp, %7 S.maltophilia ve %7 E.coli, ÜSE tanısı alan 

hastalarda %70 Candida spp izole edildiği bildirilmiştir (98). Hacettepe 

Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde kan kültüründe üreyen etkenlere yönelik 

yapılan çalışmada kan kültüründe izole edilen mikroorganizmaların %68.8 

gram (+) bakteri, %20.4 gram (-) bakteri ve %10.8 mantar olduğu, ancak 

kontaminasyon olarak kabul edilebilecek etkenler (koagülaz (-) stafilokoklar, 

difteroidler, mikrokoklar ve Bacillus spp.) değerlendirme dışı bırakıldığında 

%36.7 gram (+) bakteri, %37.7 gram (-) bakteri ve %22 mantar izole edildiği 

bildirilmiştir.  İzole edilen etkenler %48 KNS, %12.3 Enterobacteriaceae 

(E.coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp, 

Proteus spp, Serratia spp ve diğerleri), %7.4 nonfermentatif bakteriler 

(Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, S.maltophilia, Burkholderia spp ve 

diğerleri), %7 S.aureus (tüm yılların ortalaması alındığında MRSA oranı 

%29.4), %5.3 Streptococcus spp, %4.4 Enterococcus spp (%6.3 VRE), %1 

S.pneumoniae ve %11 maya (C.albicans, non-albicans Candida, Aspergillus 

spp) olarak bildirilmiştir (116). İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

ÇYBÜ’nde 2010 yılında 12 ay süresinde ÇYBÜ’nde yapılan retrospektif 

çalışmada ÇYBÜ’sinde tanı konulan SBİE’larda saptanan üremelerin %59 

kan, %14.5 kateter, %14.5 BAL ve %12 idrarda olduğu bildirilmiştir. Bu 

çalışmada %52 gram (-) bakteri, %37 gram (+) bakteriler ve %11 mantar 

izole edildiği, en sık üreyen mikroorganizmaların %27.5 MRSA, %20.5 

P.aeruginosa, %16.2 Acinetobacter spp ve %10.2 K.pneumoniae olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmada kan kültüründe en sık %44 MRSA, %13 

Acinetobacter spp ve %13 K.pneumoniae, kateter kültüründe en sık %29 

P.aeruginosa ve %29 Candida dışı mantarlar, BAL kültüründe en sık  %65 

P.aeruginosa ve %23 Acinetobacter spp, idrar kültüründe en sık %28 
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Acinetobacter spp, %21 P.aeruginosa ve %21 K.pneumoniae izole edildiği 

bildirilmiştir (106). Hastanemizde 2007 senesinde ÇYBÜ ve çocuk kliniğinde 

saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmada %60 gram (-) bakteri, %31.6 

gram (+) bakteri ve %8.4 fungal etken üremesi saptanmıştır. Kültür üreme 

yeri dağılımı %40 kan, %17 idrar, %16 TAS, %11 periton sıvısı, %8 deri ve 

%7 BOS olmuştur. Saptanan etkenlerden; gram (-) bakteriler %38 kan, %23 

TAS, %21 idrar ve %17 diğer bölgelerde, gram (+) bakteriler %34 kan, %21 

periton sıvısı, %14 BOS ve %31 diğer bölgelerde, funguslar %47 kan, 

% 2 1  TAS, % 1 6  periton sıvısı ve % 1 6  diğer bölgelerde üremiştir. 

KAE’larında %61 gram (-) bakteri üremesi (%35.5 K.pneumoniae (%85 

genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suş), %10 A.baumannii, %7 

E.coli (%62.5’i genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suş)), %26 

gram (+) bakteri üremesi (%50 KNS, %16 stafilococcus spp (%66,5 metisilin 

dirençli)) ve %13 fungus üremesi (%50 C.albicans, %50 non-albicans 

candida) saptanmıştır. KİKAE’larında %50 gram (-) bakteri üremesi (%62 

K.pneumoniae (hepsi genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suş), 

%25 A.baumannii), %31 gram (+) bakteri üremesi (%80 KNS) ve %19 

fungus üremesi (%66 non-albicans candida, %33 C.albicans) saptanmıştır. 

VİP enfeksiyonlarında %85 gram (-) bakteri üremesi (%50 A.baumannii, 

%15 P.aeruginosa, %15 S.maltophilia) ve %15 gram (+) bakteri üremesi 

(%50 MRSA, %33 KNS) saptanmıştır. ÜSE enfeksiyonlarında %87 gram (-) 

bakteri üremesi (%33 E.coli (%40 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz 

üreten suş) , %20 K.pneumoniae (hepsi genişletilmiş spektrumlu beta 

laktamaz üreten suş), %20 P.mirabilis) ve %20 gram (+) bakteri üremesi 

saptanmıştır. MSS enfeksiyonlarında %50 gram (-) bakteri (%66 

K.pneumonia, %33 A.baumannii) ve %50 gram (+) bakteri (%66 KNS, %33 

Enterokok) üremesi saptanmıştır. 

Çalışmamızda, ÇYBÜ’sinde 135 SBİE’un yaklaşık %65’inde anlamlı 

kültür üreme pozitifliği saptandı (90/135); anlamlı üreme pozitifliği saptanan 

kültürlerde %7 (3/90) gram (+) bakteri, %58 (53/90) gram (-) bakteri, %31 

(28/90) fungus ve %3 (3/90) virus üremeleri saptandı. İzole edilen etkenler  

sıklık sırasına göre %31 Candida spp (%54 C.albicans, %46 non-albicans 
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candida), %15.5 Pseudomonas spp (%57 karbapenem dirençli), %14.4 

Acinetobacter spp, %13.3 Klebsiella spp (%75 genişletilmiş spektrumlu beta 

laktamaz üreten suş, %17 çoklu ilaç dirençli), %7.7 E.coli (%70 genişletilmiş 

spektrumlu beta laktamaz üreten suş), %4.4 MRSA, %3.3 

Stenotrophomonas spp, %2.2 MRSE, %2.2 Enterobacter spp, %2.2 RSV, 

%1.1 Proteus spp, %1.1 Serratia spp, %1.1 rotavirus  olarak bulundu.  

Kanda  %53 fungal, %43 gram negatif bakteri ve %3 gram (+) 

bakteri üremesi saptandı. İzole edilen etkenler %53 Candida spp (%62 non-

albicans candida, %38 C.albicans), %17 Klebsiella spp (%60 genişletilmiş 

spektrumlu beta laktamaz üreten suşlar ve %20 çoklu ilaç dirençli suş), %10 

Acinetobacter spp, %6.6  Enterobacter, %6.6 KD(+) Pseudomonas spp, 

%3.3 MRSE ve %3.3 Proteus spp olarak bulundu. İdrarda %55 gram (-) 

bakteri, %41 fungal ve %4 gram (+) bakteri üremesi saptandı. İzole edilen 

etkenler %40.7 Candida spp (%73 C.albicans ve %23 non-albicans 

candida), %26 E.coli (%70 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten 

suşlar), %14.8 Klebsiella spp (%100 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz 

üreten suşlar ), %11 Pseudomonas spp (%33 karbapenem dirençli),  %3.7 

MRSE ve %3.7 Serratia spp olarak bulundu. TAS’da %85 gram (-) bakteri, 

%12 gram (+) bakteri ve %4 virus üremesi saptandı. İzole edilen etkenler 

%34.6 Pseudomonas spp (%55 karbapenem dirençli), %30.8 Acinetobacter 

spp, %11.5 Stenotrophomonas, %11.5 MRSA, %7.7 Klebsiella spp (%100 

genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suşlar) ve %3.8 RSV olarak 

bulundu. KAE’larında en sık %53 Candida spp (%62 non-albicans candida, 

%38 C.albicans), %13 Klebsiella spp (%75 genişletilmiş spektrumlu beta 

laktamaz üreten suşlar) ve %10 Acinetobacter spp, VİP’de en sık %34.6 

Pseudomonas spp (%55 karbapenem dirençli), %30.8 Acinetobacter spp, 

%11.5 Stenotrophomonas spp ve %11.5 MRSA, ÜSE’larında en sık %40.7 

Candida spp (%73 C.albicans ve %27 non-albicans candida), %26 E.coli 

(%70 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suşlar) ve %14.8 

Klebsiella spp (%100 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten suşlar) 

üremeleri saptandı. 
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Tablo-54a: Çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’sinde sağlık bakımı ilişkili 

ASYE’larında en sık izole edilen mikroorganizmalar 

ÇYBÜ SBİ-alt solunum yolları enfeksiyonu referans 
ABD 2 %67 gram (-) / %22 P.aeruginosa, %17 S.aureus, %2.5 virus  95 
Litvanya3 
(pnömoni) %30 H.influenzea, %19 S.aureus  97 
Litvanya3 
(diğer ASYE) %25 H.influenzea, %22 Acinetobacter spp  97 
Peru 4 %52 Pseudomonas spp, %16 K.pneumoniae, %10 gram (+) kok 98 
UÜTF 2007 %50 Acinetobacter spp, %15 Pseudomonas spp, %15 gram (+) 92 
UÜTF-ÇYBÜ 
2010-2013 

%34.6 Pseudomonas spp, %30.8 Acinetobacter spp,  
%11.5 Stenotrophomonas spp ve %11.5 MRSA Çalışmamız 

1:çok merkez, 1996-1997, 2:ulusal çalışma, 1992-1997, 3:çok merkez, 2003-2005, 4:tek merkez, 2006-2007 
P.aeruginosa:Pseudomonas aeruginosa, S.aureus:Staphylococcus aureus, H.influenza: Haemophilus 
influenzae, K.pneumoniae:Klebsiella pneumoniae, MRSA:metisilin dirençli Staphylococcus aureus 
 
Tablo-54b: Çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’sinde sağlık bakımı ilişkili KAE’larında en 

sık izole edilen mikroorganizmalar 

ÇYBÜ KAE / bakteriyemi referans 
Avrupa 1 %50 KNS 30 
ABD 2 %38 KNS, %25 gram (-) basil, %10 fungal  95 
İsrail 3 %24 KNS, %15 K.pneumoniae, %14,5 Candida spp 100 
Peru 4 %41 Candida spp, %17 KNS 98 
Ankara (genel) 5 %37 gram (+) bakteri, %38 gram (-) bakteri, %22 fungus 116 
UÜTF 2007 %35 K.pneumoniae, %13 KNS, %13 Candida spp 92 
UÜTF-ÇYBÜ 
2010-2013 %53 Candida spp, %13 Klebsiella spp, %10 Acinetobacter spp Çalışmamız 
1:çok merkez, 1996-1997, 2:ulusal çalışma, 1992-1997, 3:tek merkez, 2000-2002, 4:tek merkez, 2006-007,  
5: tek merkez, 2000-2011  KNS:koagülaz negatif stafilokoklar, K.pnömonia:Klebsiella pneumoniae  
 
Tablo-54c: Çeşitli çalışmalarda ÇYBÜ’sinde sağlıkbakımı ilişkili ÜSE’larında en sık 

izole edilen mikroorganizmalar 

ÇYBÜ üriner sistem enfeksiyonu referans 
Avrupa 1 %27 P.aeruginosa, %27  Candida spp 30 
ABD 2 %57 gram (-) basil, %23 fungus 95 
Litvanya 3 %54 E.coli, %23 Enterococcus spp 97 

Peru 4 %70 Candida spp 98 

UÜTF 2007 %33 E.coli, %20 K.pneumoniae, P.mirabilis ve Enterokok spp 101 
UÜTF-ÇYBÜ 
2010-2013 %40.7 Candida spp, %26 E.coli, %14.8 Klebsiella spp Çalışmamız 
1:çok merkez, 1996-1997, 2:ulusal çalışma, 1992-1997, 3:çok merkez, 2003-2005, 4:tek merkez, 2006-2007 
P.aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa, E.coli:Escherichia coli, K.pneunomia:Klebsiella pneumoniae, 
P.mirabilis: Proteus mirabilis 
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Çalışmamız diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında gram (+) bakteri 

üreme oranları belirgin düşük saptandı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk 

Hastanesi’nde tüm çocuk kliniklerinde alınan kan kültürlerinde izole edilen 

mikroorganizmalara yönelik yapılan çalışmada, kan kültüründe izole edilen 

gram pozitif etkenlerden kontaminasyon olarak kabul edilen etkenler 

çıkarıldığında gram (+) etken oranının yaklaşık %50 azaldığı bildirilmiştir. 

Kliniklerimizde de KNS üremesi saptandıktan sonra kontrol kültürler alınıp, 

kontrol kan kültüründe de KNS üremesi olursa gerçek pozitif kültür olarak, aksi 

halde kontaminasyon olarak kabul edilmektedir. Diğer çalışmalarda yüksek 

oranlarda KNS saptanmasına rağmen çalışmamızda oranının düşük olma 

sebebi bu uygulamamız olabilir.  

Çalışmamızda VİP’lerde diğer çalışmalara benzer şekilde ilk sırada 

P.aeruginosa üremesi saptandı. İkinci sırada Acinetobacter spp üremesi 

saptandı. Ankara Üniversitesi ÇYBÜ’sinde bir sene süresince yapılan bir 

çalışmada, ÇYBÜ’sine yatan tüm hastaların %7.4’ünde Acinetobacter spp 

üremesi saptandığı, etkenin %68 VİP, %25 KİKAE ve %6 menenjit 

enfeksiyonlarında izole edildiği bildirilmiştir (118). Bu çalışma ile 

kıyaslandığında çalışmamız süresince ÇYBÜ’sine dört yıl boyunca kabul edilen 

ve Acinetobacter spp üremesi saptanan hasta oranı %0.7’dir ve bu çalışmaya 

benzer şekilde Acinetobacter üremeleri %61 VİP, %23 KAE, %8 menenjit ve %8 

YDE’larında izole edilmiştir. Çin’de ÇYBÜ’sinde yapılan iki senelik bir çalışmada 

VİP enfeksiyonlarının %23’ünde tek, %77 çoklu etken izole edildiği ve sıklıkla 

K.pneumoniae ve A.baumannii’nin beraber izole edildiği bildirilmiştir, VİP’de 

%78 gram (-), %15 gram (+) ve %7 mantar ürediği, tüm etkenler içinde %25 

K.pneumoniae, %19 S.maltophilia, %13 A.baumannii, %9 P.aeruginosa, %6 

S.aureus ve %4 C.albicans üremeleri saptandığı bildirilmiştir (119). Çin’de 

yapılan çalışma hariç diğer çalışmalarda VİP’de Stenotrophomonas spp 

üremesi hakkında bilgi görülmedi, bizim çalışmamızda Stenotrophomonas spp 

üremesi Çin’de ÇYBÜ’sinde yapılan bu çalışmaya göre daha düşük saptandı. 

KAE’larında diğer çalışmalarda sıklıkla gram (+) etken üremesi 

saptanmışken çalışmamızda KAE’larının yaklaşık %50’sinde fungal üreme 

saptandı. Peru’da ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada da KAE’larında %41 Candida 
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spp (%83 non-albicans candida ve %17 C.albicans) üremesi saptandığı 

bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda da kanda izole edilen Candida suşlarının 

çoğunu non-albicans candida oluşturmakta. Bu çalışmada kan kültürlerinde 

Candida spp saptanmasındaki fazlalığın öncelikle geniş spektrumlu antibiyotik 

kullanımı ile ilişkili olabileceği, daha sonra yoğun bakım ünitesinde uzun süreli 

yatış (Candida spp saptanan hastalarda yatışın iki kat daha uzun olduğu, 53 

güne karşılık 27 gün olarak bildirilmiştir), 12 ay altındaki çocuklarda geçirilmiş 

operasyon öyküsü varlığı, entübasyon ve mekanik ventilatörün sıklıkla 

kullanmakla ilişkili olabileceği yorumu yapılmıştır. Çalışmamızda da ÇYBÜ’sinde 

SBİE’ların %85’inde tanı öncesinde %63 geniş spektrumlu, %40 glikopeptid ve 

%19 çok geniş spektrumlu olmak üzere tekli veya kombine antibiyotik 

kullanıldığı saptandı. ÇYBÜ’sinde dört yıl süresince tüm yatan hastaların 

ortalama yatış süreleri 8±16.8 ve medyan 3 gün, bu süre içinde SBİE tanısı alan 

hastaların ortalama yatış süresi 109.5±119.9 ve medyan 75 gün olarak bulundu 

ve SBİE tanısı alan hastaların hastanede yatış süresinin diğer hastalardan 

belirgin uzun olduğu görüldü. Yaptığımız çalışmada ÇYBÜ’sinde fungal üreme 

ve LP arasında ilişki saptandı. ÇYBÜ’sinde LP uygulaması genellikle 

kemoterapi alıp intratekal tedavi uygulanan hastalara ve diagnostik amaçlı BOS 

incelemesi yapılan nörolojik hastalığı olan hastalara uygulanmaktadır. Kateter 

organ malignitesi ve nörolojik hastalığı olan hastalar oluşturmaktadır. Bu 

durumda fungal üreme için immün yetmezliği ve bilinç kapalılığı veya uygulanan 

sedatif ilaçlar nedeniyle immobil olan hastalarda fungal kolonizasyonda artışı 

sebep olarak değerlendirebiliriz.  

Çalışmamızda ÜSE’larında Avrupa’da (30) Ağustos.1996-Ocak.1997 

yılları arasında 8 farklı ülkede çok merkezli yapılan çalışmada ve ABD’de (95) 

1992-1997 yılları arasında yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans çalışmasında 

ÇYBÜ’lerinde ÜSE’larında saptanan mikroorganizmalara benzer şekilde gram  

(-) bakteri daha fazla izole edildi. Ancak Avrupa ve ABD’de yapılan bu 

çalışmalara oranla fungal üreme sıklığının daha fazla oranda olduğu bulundu. 

Çalışmamızda ÜSE’larının %73’ü kateter kullanımı ile ilişkili olduğu ve idrar 

kültürlerinde üreyen fungal etkenlerin %75’inin KİÜSE’larında ürediğini bulduk. 

İran’da genel çocuk hasta popülasyonunda kandidüri sıklığını araştırmak amaçlı 
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yapılan bir çalışmaya 402 hasta dahil edildiği (%59 erkek, %41 kız), hastaların 

%5.2 ‘sinde (%71 erkek, %29 kız) Candida spp (%65 C.albicans) ürediği 

bildirilmiştir (120). Hindistan’da yapılan bir çalışmada ÇYBÜ’sine yatış sırasında 

steril idrar kültürü olan hastaların %21’inde ÜSE geçirdiği, kültürlerde %52 

Candida spp, %13 Enterococcus spp, %12 E.coli ve %10 K.pneumoniae ürediği 

bildirilmiştir. Bu çalışmada ÜSE saptanan hastaların ÇYBÜ’sinde daha uzun 

süre kaldıkları (19’a karşı 8 gün) ve kateter kullanımı ve kateter süresi 

uzunluğunun istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu bildirilmiştir (121). 

Hindistan’da ÇYBÜ’sinde kandidemi ve kandidüriye yönelik yapılan bir başka 

çalışmada, yedi gün süre ile günde iki kez probiyotik (Lactobacillus acidophillus, 

Lactobacillus rhamnosum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, 

Saccharomyces boulardii ve Streptococcus thermophilus) verilen ve verilmeyen 

gruplar karşılaştırılmış, hastane kaynaklı KAE’ları probiyotik verilen ve 

verilmeyen gruplarda %14.2 ve %20.3, ÜSE’ları probiyotik verilen ve verilmeyen 

gruplarda %19 ve %26 olarak bulunduğu bildirilmiştir (122).Candida spp 

gastrointestinal ve üriner mukoza florasında yer alan bir mikroorganizmadır. 

Geniş spektrumlu antibiyotik, kortikosteroid ve immunsupresif tedavi 

kullanılması, üriner kateter kullanılması, altta yatan malignite varlığı, üriner 

sistem anomalisi, immobilizasyon nedeniyle kolonizasyon artışı gibi nedenler 

sonrası enfeksiyona neden olduğu bilinmektedir. ÇYBÜ’mizde altta yatan ciddi 

hastalıkları olan, çoklu antibiyoterapi kullanılan, zorunlu üriner kateterizasyon 

uygulanan hastalar olması nedeniyle ÜSE’larında Candida spp üreme sıklığının 

yükseklik olduğu düşünüldü. 

Çalışmamızda ÇYBÜ’sinde izole edilen etkenler ve 2007 yılında ÇYBÜ 

ve çocuk kliniklerinde saptanan SBİE’larda izole edilen etkenler 

karşılaştırıldığında kan ve idrar kültürlerinde gram (+) bakteri izolasyonunda 

azalma ve fungal etken izolasyonunda artış olduğu, TAS kültürlerinde belirgin 

bir değişiklik olmadığı görüldü. Kandan izole edilen organizmalar 2007 yılında 

%55 gram (-) bakteri, %29 gram (+) bakteri ve %16 fungus iken çalışmamız 

sonucunda kanda izole edilen etkenler %43 gram (-) bakteri, %3 gram (+) 

bakteri ve %53 fungus olarak saptandı. İdrarda 2007 yılında %87 gram (-) 

bakteri ve %20 gram (+) bakteri saptanmışken çalışmamızda %55 gram (-) 
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bakteri, %41 fungus ve %4 gram (+) bakteri üremesi saptandı. TAS’da 2007 

senesinde %85 gram (-) ve %15 gram (+) üreme saptanmışken çalışmamızda 

%85 gram (-) bakteri, %12 gram (+) bakteri ve %4 virus saptandı.  

YDYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan çalışmalarda 

bildirilen SBİE’larda saptanan mikroorganizmalara bakıldığında; Avrupa’da (30) 

Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında çok merkezli yapılan çalışmada 

YDYBÜ’nde SBİE’larda sıklıkla izole edilen mikroorganizmaların %24 KNS 

(%66 metisilin rezistan), %15.2 Serratia spp, %13 S.aureus (%17 metisilin 

rezistan), %13 Klebsiella spp, %6.5 P.aeruginosa, %4.4 E.cloaca, %19.5 

viruslar (RSV %13 ve adenovirus %6.5) ve %2.2 Candida spp olduğu 

bildirilmiştir (30). İtalya’da 6 farklı YDYBÜ’den toplanan bilgiler ile yapılan ve 

2010 yılında yayınlanan çok merkezli çalışmada YDYBÜ’nde SBİE tanısı alan 

hastaların kültürlerinde en sık üreyen mikroorganizmaların %19.9 

S.epidermidis, %18.7 K.pneumoniae, %12.7 E.coli, %12.7 P.aeruginosa, %12.7 

C.albicans, %3.6 C.parapsilozis olduğu, izole edilen S.aureus suşlarının 

%66’sının metisilin dirençli, K.pneumoniae suşlarının %80’inin genişletilmiş 

spektrumlu beta laktamaz üreten suşlar olduğu bildirilmiştir (104). Japonya’da 

Ocak.2005-Aralık.2009 tarihleri arasında tek merkezde, YDYBÜ’sinde VLBW 

yenidoğanlar üzerinde yapılan çalışmada, erken başlangıçlı sepsiste %30 gram 

(+) bakteri, %60 gram (-) bakteri ve %10 C.albicans izole edildiği, geç 

başlangıçlı sepsiste %63 gram (+) bakteri, %34 gram (-) bakteri ve %3.5 fungal 

etken izole edildiği ve kültür üremelerinde izole edilen etkenlerin %52 KNS, %12 

K.pneumoniae, %10 E.coli, %4,4 Acinetobacter spp, %3.2 MRSA, %3.2 

E.fecalis, %2.5 C.albicans ve %1.3 non-albicans candida olduğu bildirilmiştir. 

Çalışma sonucunda fungusların ve gram  (-) bakterilerin mortalite ile ilişkili 

olduğunun saptandığı bildirilmiştir (108). Brezilya’da Ocak.1993-Aralık.2002 

tarihleri arasında 10 yıllık sürede ülkenin büyük şehirlerinden Belo Horizonte’de 

üniversite hastaneleri hariç hastanelerin YDYBÜ’lerinde yapılan çalışmada %45 

oranında KAE saptandığı ve kan kültüründe üreyen etkenlerin %52 gram (-) 

bakteri, %37 gram (+) bakteri ve %11 fungal etken olduğu, izole edilen 

mikroorganizmaların %27 Klebsiella spp (saptanan K.pneumoniae’larda 3. 

kuşak sefalosporin direnci %64), %21 KNS (%70 oxasilin dirençli), %13 

156 
 



  
 

S.aureus (%12 oxasilin dirençli), %11 Candida spp, %10 E.coli (%19 3. kuşak 

sefalosporin dirençli), %6 P.aeruginosa (%6 kinolon dirençli ve %24 ceftazidim 

dirençli), %4 P.mirabilis, %2 Enterococcus spp,  %2 S.marcescens (%19 3. 

Kuşak sefalosporin dirençli) ve %1 GBS olarak bildirilmiştir (106). İran’da 

Haziran.2012-Mayıs.2013 tarihleri arasında Tebriz’de bulunan üç büyük 

hastanenin YDYBÜ’lerinde yapılan çalışmada SBİE’larda kültür üremesinde 

saptanan etkenlerin %30 Klebsiella spp, %24 KNS, %12 Candida spp, %12 

Acinetobacter spp, %6 E.coli, %6 Pseudomonas spp ve %5 diğer gram (-) 

basiller olduğu, KAE tanısında en sık izole edilen etkenlerin KNS, Klebsiella spp 

ve Candida spp, pnömoni tanısında en sık izole edilen etkenlerin Pseudomonas 

spp, Klebsiella spp ve Acinetobacter spp, ÜSE tanısında en sık izole edilen 

etkenin Candida spp olduğu bildirilmiştir (109). Mısır’da Kasım.2009-Ekim.2010 

tarihleri arasında 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi YDYBÜ’nde yapılan 

çalışmada SBİE’larda KAE tanısında en sık izole edilen etkenlerin Klebsiella 

spp, KNS ve E.coli, pnömoni tanısında en sık izole edilen etkenlerin Klebsiella 

spp, Pseudomonas spp ve E.coli olarak saptandığı, tüm kültürlerde üreme olan 

mikroorganizmaların %33 Klebsiella spp, %22 E.coli, %18 Pseudomonas spp, 

%18 KNS ve %10 Candida spp olduğu bildirilmiştir (105). Mısır’da Mart.2012-

Şubat.2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi YDYBÜ’sinde yapılan bir 

çalışmada SBİE tanısı alan hastaların kan kültürlerinde %32 Klebsiella spp, 

%26 S.aureus, %15 P.aeruginosa, %11 E.coli, %7 Proteus spp, %4 GBS ve 

%2.5 Citrobacter diversus üremeleri saptandığı bildirilmiştir (107). Erzurum’da 

2009-2011 tarihleri arasında Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi YDYBÜ’sinde 

yapılan bir retrospektif çalışmada SBİE’larda %64 gram (-) bakteri, %22 gram 

(+) bakteri ve %14 mantar izole edildiği, en sık saptanan etkenlerin %17 

K.pneumoniae, %17 P.aeruginosa ve %14 C.albicans olduğu bildirilmiştir (111). 

Eskişehir’de Ocak.2005-Ocak.2006 tarihleri arasında Osmangazi Tıp Fakültesi 

YDYBÜ’sinde yapılan prospektif bir çalışmada SBİE’larda %46 gram (+) bakteri, 

%45 gram (-) bakteri ve %9 mantar izole edildiği, en sık izole edilen etkenlerin 

%22 S.aureus, %18 E.coli ve %12 Enterobacter spp olduğu bildirilmiştir (110). 

Hastanemizde 2007 senesinde yapılan çalışmada YDYBÜ’sinde SBİE etkeni 

olan patojenlerin %49’u gram (-) bakteriler, %43’ü gram (+) bakteriler ve %8’i 
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funguslar olarak saptandığı bildirilmiştir.  Mikroorganizma üreme yerleri %45.5 

TAS, %34 kan, %10 idrar, %9 BOS, %1.5 yara yeri ve %1 periton sıvısı olarak 

bulunduğu bildirilmiştir. Gram (-) bakteriler %85 TAS, %6 idrar, %4,5 BOS, %3 

kan ve %1,5 periton sıvısı kültürlerinde, gram (+) bakteriler %54 kan, %14 BOS, 

%14 TAS, %14 idrar ve %3.5 yara yeri kültüründe ve funguslar % 6 4  kan, 

%18 TAS, %9 BOS ve %9 idrar kültürlerinde ürediği bildirilmiştir. KAE’da  %61 

gram (+) bakteri (%78 KNS), %9 gram (-) bakteri ve %30 fungus (%43 

C.albicans, %57 non-albicans Candida) üremesi saptandığı bildirilmiştir. 

KİKAE’nunda %80 gram (+) bakteri (%100 MRSA) ve %20 gram (-) bakteri 

üremesi saptandığı bildirilmiştir. VİP’de %81 gram (-) bakteri (%90 

P.aeruginosa), %12 gram (+) bakteri (%75 MRSA) ve %7 fungus (%50 

C.albicans, %50 non-albicans Candida) üremesi saptandığı bildirilmiştir. 

ÜSE’nunda %62 gram (+) bakteri (%100 Enterococus spp) ve %30 gram (-) 

bakteri (%75 K.pneumoniae (yarısı genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz 

üreten suş))  üremesi saptandığı bildirilmiştir. Menenjit enfeksiyonunda %67 

gram (+) bakteri (%87 KNS), %25 gram (-) bakteri (P.aeruginosa, P.putida, 

E.coli ) ve %8 fungus (non-albicans candida) üremesi saptandığı bildirilmiştir.  

Çalışmamızda YDYBÜ’sinde SBİE’ların %36.5’inde kültür üremesi oldu. 

Kültürlerde %43.5 gram (-) bakteri, %41.7 gram (+) bakteri, %12.2 fungus ve 

%2.6 virus üremeleri saptandı. Üreyen mikroorganizmalar %20.9 S.epidermidis 

(%100 metisilin dirençli), % 13 Klebsiella spp (%80 genişletilmiş beta laktamaz 

üreten suş), %12.2 Stenotrophomonas spp, %12.1 Candida spp (%65 non-

albicans candida, % 35 C.albicans), %11.3 S.aureus (%100 metisilin dirençli), 

% 7.8 Enterococcus spp (%50 vankomisin dirençli), %9.6 KD(-) Pseudomonas 

spp, %5.2 Enterobacter spp, % 2.6 diğer Streptococcus spp, %1.7 

Acinetobacter spp, %1.7 RSV, %0.9 ESBL(-) E.coli, %0.9 Serratia spp ve %0.9 

adenovirus olarak bulundu.  
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Tablo 55: Bazı çalışmalarda YDYBÜ’sinde SBİE’larda en sık izole edilen 

mikroorganizmalar 

YDYBÜ Etken referans 

Avrupa 1 %24 KNS, %15 Serratia spp, %13 S.aureus 30 

İtalya 2 %20 S.epidermidis, %19 K.pneumoniae, %13 E.coli 104 
Japonya3 
(VLBW) %52 KNS, %12 K.pneumoniae, %10 E.coli 108 

Brezilya 4 (kan) %27 Klebsiella spp, %21 KNS, %13 S.aureus 106 

İran 5 %30 Klebsiella spp, %24 KNS, %12 Candida spp 109 

Mısır 6 %33 Klebsiella spp, %22 E.coli, %18 Pseudomonas spp 105 

Mısır 7 (kan) %32 Klebsiella spp, %26 S.aureus, %15 Pseudomonas spp 107 

Erzurum 8 %17 K.pneumoniae, %17 Pseudomonas spp, %14 C.albicans 111 

Eskişehir 9 %22 S.aureus, %18 E.coli, %12 Enterobacter spp 110 

UÜTF 2007 %38 Pseudomonas spp, %25 KNS, %10 Enterococcus spp 93 
UÜTF-YDYBÜ 
2010-2013 

%20.9 S.epidermidis, % 13 Klebsiella spp,  
%12.2 Stenotrophomonas spp Çalışmamız 

1 : çok merkez, 7 farklı YDYBÜ, 1996-1997 yılları arası, 2 : çok merkez, 6 farklı YDYBÜ, 3 :tek 
merkez, 2005-2009, 4 : çok merkez, 6 farklı YDYBÜ, 1993-2002 yılları arası, 5 : çok merkez, 3 farklı 
YDYBÜ, 2012-2013 yılları arası, 6 : tek merkez, 2009-2010 yılları arası, 7 : tek merkez, 2012-2013 
yılları arası, 8:devlet hastanesi YDYBÜ, 2009-2011 yılları arası, 9:üniversite hastanesi YDYBÜ, 
2005-2006 yılları arası 
KNS: koagülaz negatif stafilokoklar, S.aureus:Staphylococcus aureus, 
S.epidermidis:Staphylococcus epidermidis, K.pneumoniae:Klebsiella pneumoniae, 
E.coli:Escherichia coli, C.albicans:Candida albicans 
 

Çalışmamızda YDYBÜ’sinde üreme olan SBİE’larda kanda %43.5 

gram (+) bakteri, %37 gram (-) bakteri ve %19.5 fungal üreme saptandı. 

Kanda %25.5 MRSE, %19.2 Candida spp (%67 non-albicans candida, %33 

C.albicans), %17 KD(-) Pseudomonas spp, %8.5 MRSA, %6.4 Enterobacter 

spp, %6.4 Enterococcus spp (%67 vankomisin dirençli), %6.4 Klebsiella spp 

(%67 genişletilmiş beta laktamaz üreten suş), %4.2 Stenotrophomonas spp, 

%2.1  Acinetobacter spp, %2.1 Serratia spp ve %2.1 Streptococcus spp 

üremeleri görüldü. TAS’da %31 gram (+) bakteri, %61 gram (-) bakteri ve %8 

virus üremesi saptandı. TAS’da %34.6 Stenotrophomonas spp, %30.7 
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MRSA, %19.2 Klebsiella spp (%80 genişletilmiş beta laktamaz üreten suş), 

%7.7 Enterobacter spp ve %7.7 RSV üremeleri görüldü.  İdrarda %26 gram 

(+) bakteri, %53 gram (-) bakteri ve %21 fungal üreme saptandı. İdrarda 

%31.5 Klebsiella spp (%83 genişletilmiş beta laktamaz üreten suş), %21 

Candida spp (%50 C.albicans, %50 non-albicans candida), %10.5 VRE, % 

10.5 KD(-) Pseudomonas spp, %5  MRSE, %5 ESBL(-) E.coli, %5 ESBL(-) 

Klebsiella spp, %5 Streptococcus spp ve %5 Acinetobacter spp üremeleri 

görüldü. BOS’da %66.5 gram (+) bakteri, %25.5 gram (-) bakteri ve %6.5 

fungal üreme saptandı. BOS’da %46.5 (7/15) MRSE, %13 Enterococcus spp, 

% 13 Klebsiella spp (%50 genişlemiş beta laktamaz üreten suş), %6.5 

MRSA, %6.5 Stenotrophomonas spp, %6.5 Enterobacter spp  ve %6.5 non-

albicans candida üremeleri görüldü. 

Çalışmamızda YDYBÜ’sinde SBİE’larda izole edilen 

mikroorganizmalar Avrupa’da Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında 

yapılan çok merkezli çalışmada YDYBÜ’sinde izole edilen 

mikroorganizmalara (30) benzerlik göstermekte, ancak Candida spp üreme 

sıklığı bizim çalışmamızda %12.1 ve Avrupa çalışmasında %2.2 olmak üzere 

bizim çalışmamızda daha fazla, Serratia spp üreme sıklığı bizim 

çalışmamızda %0.9 ve Avrupa çalışmasında %15.2 olmaz üzere bizim 

çalışmamızda daha az olarak bulundu. Çalışmamız, İtalya’da çok merkezli 

YDYBÜ’lerinde yapılan çalışma (104) ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlar 

elde edilmekle beraber, E.coli üreme sıklığı İtalya’da yapılan çalışmada 

%12.7 iken çalışmamızda %0.9 olmak üzere daha az ve fungal üreme sıklığı 

İtalya’da yapılan çalışmada %16.3 (%12.7 C.albicans ve %3.6 non-albicans 

candida) iken çalışmamızda Candida spp üreme oranı %12.1 olarak daha az 

saptandı (104). Çalışmamız Avrupa (30) ve İtalya (104) çalışmaları ile 

karşılaştırıldığında, YDYBÜ’mizde Stenotrophomonas spp üreme sıklığı 

belirgin olarak yüksek saptandı. Çalışmamızda Stenotrophomanas spp 

üremesi %85 TAS, %7 kan ve %7 konjonktiva kültüründe saptandı. 

Trabzon’da Karadeniz Tekik Üniversitesi Tıp Fakültesi YDYBÜ’sinde 

S.maltophilia enfeksiyonu risk faktörlerine yönelik 2003-2008 yılları arasında 

yapılan 5 yıllık bir çalışmada 23 kültür üremesi saptandığı, üremelerin %90 
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TAS, %4 konjonktiva, %4 kan ve %2 idrarda saptandığı bildirilmiştir. 

Çalışmaya göre etkenin özellikle <2500 gr gestasyon ağırlığında ve <37 

gestasyon haftasında doğan yenidoğanlarda görüldüğü, invaziv prosedürler 

(mekanik ventilasyon, üriner kateter, umblikal kateter), aminoglikozid ve 

karbapenem kullanımı, TPN kullanım süresi (15.5±21 güne karşı 4±10.5 

gün), H2 bloker kullanımı, steroid tedavi, kolestaz ve hastanede yatış 

süresinin (51±44 güne karşı 11±12 gün) S.maltophilia enfeksiyonu ile ciddi 

ilişkili olduğu, multivariate analiz sonucu invaziv prosedür ve hastanede kalış 

süresinin enfeksiyon için risk faktörü olarak saptandığı bildirilmiştir (123), 

çalışmamızda da Stenotrophomonas spp üreme sıklığının fazla olması 

YDYBÜ’sinde SBİE tanısı alan hastalardaki uzun yatış ile ilişkili olabilir. 

Çalışmamız sonuçları ve 2007 senesinde hastanemiz YDYBÜ’sinde 

saptanan SBİE’larda izole edilen mikroorganizmalar karşılaştırıldığında kan 

ve idrar kültürlerinde gram (-) bakteri izolasyonunda artış ve gram (+) bakteri 

izolasyonunda azalma olduğu, TAS ve BOS kültürlerinde belirgin değişiklik 

olmadığı saptandı. 2007 yılında yapılan çalışmada kanda %70 gram (+) 

bakteri, %15 gram (-) bakteri ve %15 fungus üremesi saptanmışken 

çalışmamızda kanda %43.5 gram (+) bakteri, %37 gram (-) bakteri ve %19.5 

fungal üreme saptandı. 2007 yılında yapılmış çalışmada idrarda %62 gram 

(+) bakteri, %30 gram (-) bakteri ve %8 fungus üremesi saptanmışken 

çalışmamızda idrarda %26 gram (+) bakteri, %53 gram (-) bakteri ve %21 

fungal üreme saptandı. 2007 yılında yapılan çalışmada TAS’da %81 gram (-) 

bakteri, %12 gram (+) bakteri ve %7 fungus üremesi saptanmışken 

çalışmamızda TAS’da %61 gram (-) bakteri, %31 gram (+) bakteri ve %8 

virus üremesi saptandı. 2007 yılında yapılan çalışmada BOS’da %67 gram 

(+) bakteri, %25 gram (-) bakteri ve %8 fungus saptanmışken çalışmamızda 

BOS’da %66.5 gram (+) bakteri, %25.5 gram (-) bakteri ve %6.5 fungal 

üreme saptandı. 

ABD’de 1992-1997 yılları arasında yapılan 5 yıllık ulusal sürveyans 

çalışmasında ÇYBÜ’lerinde hastanede yatış süresi ve kateter kullanımı 

(SVK, entübasyon tüpü, üriner kateter) ve SBİE insidansı arasında anlamlı 

ilişkili bulunduğu ancak kateter ilişkili enfeksiyonlar tekrar değerlendirildiğinde 
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hastanede yatış süresinin anlamlı olmadığı bildirilmiştir (95). Brezilya’da bir 3. 

basamak çocuk hastanesinde; çocuklarda SBİE gelişimine zemin hazırlayan 

risk faktörlerinin değerlendirildiği çalışmada SBİE olan ve olmayan hastaların 

hastanede kalış süreleri sırasıyla 14.1 gün ve 5.1 gün olarak bulunduğu ve 

hastanede uzun yatış süresinin enfeksiyon gelişimi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bulunduğu bildirilmiştir (114). Litvanya’da Mart.2003-

Aralık.2005 tarihleri arasında 5 farklı ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada 

ÇYBÜ’sinde ortalama yatış süresinin 6 gün olduğu, SBİE tanısının %33 

yatışın ilk 4 günü içinde, %47 yatışın 4-7 gün arasında ve %20 yatıştan 7 gün 

sonra konulduğu bildirilmiştir. SBİE saptanan hastaların hastanede yatış 

sürelerinin yaklaşık iki kat arttığı (SBİE olan ve olmayan hastalarda ortalama 

yatış süresi sırasıyla 11.7 gün ve 5.2 gün) ve mortalite oranının yaklaşık üç 

kat arttığı (SBİE olan ve olmayan hastalarda mortalite oranları sırasıyla %7.7 

ve %2.7) bildirilmiştir (97). Avrupa’da Ağustos.1996-Ocak.1997 yılları arasında 

8 ülke ve 20 farklı çocuk kliniğinde yapılan çalışmada SBİE’nun hastanede 

yatış süresinde artışa neden olduğu ve ÇYBÜ’lerinde ortalama yatışın 10.6±6 

gün ve SBİE tanısı alan hastalarda ortalama yatışın 26.1±17.3 gün olarak 

saptandığı bildirilmiştir (30). Peru’da Haziran.2006-Haziran.2007 tarihleri 

arasında tek bir ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada SBİE tanısı alan ve almayan 

hastalarda ortalama yatış süresinin sırasıyla 23 gün ve 6 gün olduğu, SBİE 

tanısı alan hastaların hastanede kalış sürelerinin istatistiksel olarak anlamlı 

uzun saptandığı bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre KAE, VİP ve İYE tanısı alan 

hastaların ortalama yatış süreleri sırasıyla 22.5 gün, 25 gün ve 34 gün olarak 

bildirilmiştir (98). Brezilya’da Ağustos.2009-Ağustos.2010 tarihleri arasında 

tek bir merkezde yapılan çalışmada ÇYBÜ’sinde ortalama yatış süresi 8.1 

gün, SBİE tanısı almayan hastalarda 6.2 gün ve SBİE tanısı alan hastalarda 

14.1 gün olarak bildirilmiş ve hastane yatış süresinin SBİE gelişimi açısından 

risk faktörü olarak saptanmadığı bildirilmiştir (99). Hastanemizde 2007 

senesinde yapılan çalışmada ÇYBÜ’nde SBİE tanısı alan hastaların ortalama 

yatış süresinin 47.2±60.7 gün (medyan 31) ve ÇYBÜ’nde SBİE tanı alma 

süresinin 33.6±61.2 gün (medyan 22.5) olduğu bildirilmiştir (92). 

Çalışmamızda dört yıl boyunca ÇYBÜ’ne yatan hastaların ortalama yatış 
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süresi 8±16.8 gün ve medyan 3 gün, SBİE tanısı alan hastaların ortalama 

yatış süresi 109.5±120 gün ve medyan 75 gün, SBİE tanı alma süresi 

61.3±81.5 gün ve medyan 36 gün olarak bulundu. Çalışmamız diğer 

çalışmalar ile karşılaştırıldığında ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alan hastaların 

ortalama yatış süresi ve tanı aldıkları gün çok uzun olarak bulundu, bu 

değerler SBİE tanısı alan hastaların ÇYBÜ’sinde çok uzun süre kaldıklarını 

göstermektedir. Hastanede yatış sürelerin uzun olmasını ve SBİE hız ve 

SBİE dansitesini beraber değerlendirdiğimizde, yoğun bakımda hasta yatış 

sürelerini kısalttıkça SBİE görme sıklığımızın azalacağını düşündürmektedir.  

NICHHD’ın 2003-2007 yılları arasında çok düşük gestasyon 

haftasında (22-28 hafta) ve VLBW (401-1500 gr) doğan yenidoğanlar 

üzerinde yaptığı çalışmada; geç sepsisin hastane yatış süresinde artışa 

neden olduğu, yapılan çalışmada enfeksiyon olmayan ve olan hastalarda 

ortalama yatış süresinin sırasıyla 61 gün ve 86 gün olduğu, prematürite 

komplikasyonlarında düzelme olsa bile geç sepsis gelişmesi halinde 

hastanede yatış süresinde belirgin uzama olduğu bildirilmiştir (115). Mısır’da 

Mart.2012-Şubat.2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi 

YDYBÜ’sinde yapılan çalşmada ortalama yatış süresinin 7.3 gün olduğu ve 

>11 gün yatışın SBİE gelişimi açısından risk faktörü olarak bulunduğu 

bildirilmiştir (107). Brezilya’da Ocak.1993-Aralık.2002 tarihleri arasında 10 

yıllık sürede YDYBÜ’lerinde yapılan çok merkezli çalışmada YDYBÜ’sine 

yatan tüm hastalarda ortalama ortalama yatış süresinin 19.4 gün olduğu ve  ≤ 

1000 gr, 1001-1500 gr, 1501-2500 gr ve >2500 gr bebeklerde yatış süresinin 

sırasıyla 38.1 gün, 31.4 gün, 15.1 gün ve 11.6 gün olarak bulunduğu, doğum 

ağırlığı ve hastanede kalış süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunduğu bildirilmiştir (106). Eskişehir’de üniversite hastanesi YDYBÜ’sinde 

yapılan çalışmada YDYBÜ’nde hastaların ortalama yatış süresinin 11.45±12 

gün ve SBİE tanısı alan hastalarda ortalama yatış süresinin 19.05±19 gün 

olduğu ve hastanede uzun süre yatışın SBİE gelişimi açısından risk faktörü 

olarak saptandığı bildirilmiştir (110). Hastanemizde 2007 senesinde yapılan 

çalışmada YDYBÜ’nde SBİE tanısı alan hastaların ortalama yatış süresinin 

73.6±47.8 gün ve YDYBÜ’nde SBİE tanı alma süresinin 29.4±30.9 gün 
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olduğu bildirilmiştir (93). Çalışmamızda YDYBÜ’sine dört yıl boyunca yatan 

hastaların ortalama yatış süresi gestasyon ağırlığı <1000 gr olanlarda 

34.77±46.07 gün ve medyan 10.5 gün, 1000-1500 gr olanlarda 38.44±36.85 

gün ve medyan 27 gün, 1500-2500 gr olanlarda 15.66±18.62 gün ve medyan 

11 gün, >2500 gr olanlarda 11.13±13.04 gün ve medyan 7 gün ve tüm yaş 

grupları beraber değerlendirildiğinde ortalama yatış süresi 17.9±25.6 gün ve 

medyan 9 gün olarak bulundu. Çalışmamızda yapılan univariate analizler 

sonucu YDYBÜ’sine dört yıl süresince yatan tüm hastalar arasında 1000-

1500 gr arası gestasyon ağırlığı olan hastaların yatış süreleri istatistiksel 

olarak anlamlı uzun bulundu (doğum ağırlığı <1000 gr olan hastalarda yatış 

süreleri doğum ağırlığı 1500-2500 gr arasında olan (p=0.014) ve >2500 gr 

olan hastalardan (p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzun ve 

doğum ağırlığı 1000-1500 gr arasında olan hastalarda yatış sürelerinin 

doğum ağırlığı 1500-2500 gr arasında olan (p=0.001) ve >2500 gr (p=0.001) 

olan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzun). Çalışmamızda 

YDYBÜ’sinde SBİE tanısı alan hastaların yatış süreleri <1000 gr olanlarda 

87.3±54.1 gün ve medyan 62 gün, 1000-1500 gr olanlarda 87±55.3 gün ve 

medyan 68 gün, 1500-2500 gr olanlarda 50.3±37.4 gün ve medyan 37 gün, 

>2500 gr olanlarda 40.8±25.1 gün ve medyan 32 gün, tüm yaş grupları 

beraber değerlendirildiğinde ortalama yatış süresi 64.5±48.5 gün ve medyan 

49 gün olarak bulundu. Çalışmamızda SBİE tanısı konulduğu sırada %53.7 

(169/315) uzamış yatış öyküsü olduğu bulundu. Uzamış yatışın SBİE’larda 

saptanan mikroorganizma tipleri, en sık görülen SBİE tipleri ve SBİE’larda 

görülen mortalite üzerine olan etkisine yönelik yapılan univariate analizlerde 

istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. 

İsrail’de Ocak.2000-Aralık.2002 tarihleri arasında bir çocuk hastanesi 

ÇYBÜ’sinde saptanan KİKAE’larına yönelik yapılan 3 yıllık bir çalışmada 

ÇYBÜ’sinde genel mortalite oranı %7.3 iken KİKAE tanısı almış hastalarda 

mortalite oranının %56 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Çalışmada birden fazla 

SBİE epizodu mortalite ile ilişkili saptandığı bildirilmiştir (tek epizod mortalite 

%49, çoklu epizod mortalite %72). Yapılan analiz sonucu mortalitenin altta 

yatan konjenital kalp ve hemoto-onkolojik hastalık varlığı, >1 ay uzamış yatış, 
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mekanik ventilasyon, inotrop ve H2 reseptör bloker kullanımı ve diyaliz ile 

ilişkili olduğu bulunduğu, yapılan multivarians analizde mortalitenin >1 ay 

hastanede yatış, PIM (pediatrik mortalite indeksi) ≥ 5 hastalar, altta yatan 

konjenital kalp ve hemoto-onkolojik hastalık varlığı ile ciddi ilişkili saptandığı 

bildirilmiştir (100). Litvanya’da Mart.2003-Aralık.2005 tarihleri arasında 5 

farklı ÇYBÜ’sinde yapılan çalışmada genel mortalite oranı %3.4, SBİE tanısı 

alan hastalarda mortalite oranı %7.7 ve enfeksiyon saptanmayan hastalarda 

mortalite oranının %2.7 olduğu, SBİE tanısı alma ve mortalite arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandığı bildirilmiştir (97). Peru’da 

Haziran.2006-Haziran.2007 tarihleri arasında tek bir ÇYBÜ’sinde yapılan 

çalışmada SBİE tanısı alan ve almayan hastalar arasında mortalitenin 

sırasıyla %38 ve %20 olarak bulunduğu, SBİE ve mortalite arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandığı bildirilmiştir. Taburcu edildikten 28 

gün sonra ex olan hastaların çoğunluğunu yatış sırasında SBİE tanısı alan 

hastaların oluşturduğu, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı bildirilmiştir. 

KAE, VİP ve İYE tanısı alan hastalarda mortalitenin sırasıyla %30, %52 ve 

%22 olduğu, VİP tanısı alan hastalarda mortalitenin istatistiksel olarak 

anlamlı bulunduğu bildirilmiştir (98). Brezilya’da 16 farklı merkezde yaklaşık 3 

sene süresince ÇYBÜ’lerinde saptanan SBİE’lara yönelik yapılan bir 

çalışmada <16 yaş grubu hastaların %13.3’üne KAE tanısı konulduğu, 

hastane kaynaklı KAE tanısı alan hastaların %21.6’sında mortalite görüldüğü 

bildirilmiştir. Kültür üremelerinde %49 gram (-) bakteri, %43 gram (+) bakteri 

ve %8 fungal etken üremesi saptanan bu çalışmada; Candida spp, Serratia 

spp, Enterococcus spp, KNS ve Acinetobacter spp için mortalite oranları 

sırasıyla %58, %50, %31, %26 ve %25 olarak bildirilmiştir (117). 

Çalışmamızda ÇYBÜ’sinde dört yıl boyunca yatan hastalarda genel mortalite 

oranının %15.1 (285/1884) olduğu, yapılan univariate analiz sonucunda yatış 

sırasında enfeksiyon varlığının mortalite için istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı olduğu (p=0.001), yatış sırasında enfeksiyon varlığı olan hastalarda 

mortalite görülme riskinin yaklaşık 3 kat fazla, mortalite için ODDS oranının 

3.288 (%95 Cl: 2.522-4.287) olduğu bulundu. ÇYBÜ’sinde dört yıl boyunca 

SBİE tanısı alan hastalarda mortalite oranı %33.7 (30/89) olarak bulundu. 
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Yapılan univariate analizler sonucunda dört yıl süresince SBİE tanısı alan 

hastaların mortalite oranının, ÇYBÜ’sine yatan tüm hastalardaki mortalite 

oranından yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001). 

Çalışmamızda ÇYBÜ’sine yatan tüm hastalarda yatış ön tanısı ve mortalite 

arasındaki ilişkinin değerlendirildiği univariate analizlerde; kollajen doku 

hastalığı (p=0.003), hematojen malignite (p=0.001), solid organ malignitesi 

(p=0.001) ve konjenital-genetik anomali (p=0.002) ön tanısı ile yatan 

hastalarda mortalite görülme oranlarının istatistiksel olarak anlamlı ve kronik 

AC hastalığı (p=0.015), renal hastalık (p=0.025), suisid (p=0.006) ve 

intoksikasyon (p=0.003) ön tanıları ile yatan hastalarda mortalite görülmeme 

oranlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Çalışmamızda 

ÇYBÜ’sinde en sık görülen SBİE’larda mortalite oranları; VİP’lerde %35.9, 

KİÜSE’larında %27.3, KİKAE’larında %23.5 ve kanıtlanmış bakteriyemilerde 

%60 olarak bulundu. En sık görülen SBİE’larda 4. sırada olan kanıtlanmış 

bakteriyemi enfeksiyonlarında mortalite oranı %60 olarak en yüksek olarak 

bulundu. Yapılan univariate analizler sonucu ÇYBÜ’sinde SBİE tiplerinden 

kanıtlanmış bakteriyeminin (SBİE tanısı almış hastalarda görülen 

mortalitelerde yapılan univariate analizlerde p=0.028, mortalite ile 

sonuçlanan SBİE’larda yapılan univariate analizlerde p=0.021) ve SBİE’larda 

saptanan risk faktörlerinden entübasyon öyküsü (p=0.002) ve düşük Apgar 

öyküsü varlığının (p=0.038) mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu bulundu. Yapılan lojistik regresyon analizinde kanıtlanmış bakteriyemi 

enfeksiyonu geçirme (ODDS oranı 5.040 (%95 CI:1.47-17.19)) ve 

entübasyon öyküsü varlığının (ODDS oranı 3.920 (%95 CI:1.47-10.45)) SBİE 

tanısı alan hastalarda mortalite gelişmesi yönünden istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu.  

Çalışmamızda ÇYBÜ’sinde SBİE tanısı alıp taburcu olan 94 hastanın 

%83’ünde, SBİE tanısı alıp ex olan 45 hastanın %84.4’ünde tanı konulduğu 

zaman ≥14 gün yatış öyküsü olduğu bulundu, ancak yapılan analizler sonucu 

uzun süreli yatış ve mortalite arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. 

Brezilya’da Ağustos.2009-Ağustos.2010 tarihleri arasında tek bir ÇYBÜ’sinde 

SBİE’lara yönelik yapılan çalışmada SVK kullanımı, NG kullanımı, antibiyotik 
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tedavi alma öyküsü ve hastanede yatış süresinin SBİE gelişiminde risk 

faktörü olarak saptandığı ancak multivariate analiz sonucu altta yatan 

hastalık ciddiyetinin bir göstergesi de olan hastanede uzun yatış süresinin 

risk faktörleri arasından çıkarıldığı bildirilmiştir (99).  

İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz’de ÇYBÜ’lerinde SBİE 

gelişiminde rol oynayan risk faktörlerine yönelik 1987-2006 yılları arasında 

yapılan çalışmalardan yapılan derlemede; hastanede yatış süresi uzunluğu, 

kateter kullanımı, TPN kullanımı, antibiyotik kullanım süresi ve yoğun bakıma 

acil servisten değil klinikten devir edilmesi ÇYBÜ’lerinde SBİE gelişim riski 

olarak bildirilmiştir. ÇYBÜ’lerinde KİKAE gelişiminde SVK kullanımı, çoklu 

kateter kullanımı, parenteral nütrisyon, eritrosit süspansiyonu transfüzyonu, 

kateter kullanım süresi, kateterin guide kullanılarak değiştirilmesi ve genetik 

bozukluğun risk faktörleri olarak bulunduğu, ÇYBÜ’lerinde VİP gelişiminde 

immün yetmezlik ve immunsupresif tedavi kullanılması, nöromüsküler blokaj 

yapan ilaç kullanımı, genetik bozukluk, hastanın yoğun bakım dışına 

çıkarılması, tanı öncesinde antibiyotik kullanımı, sürekli enteral beslenme ve 

bronkoskopi yapılmasının risk faktörleri olarak bulunduğu bildirilmiştir (126). 

Çalışmamızda ÇYBÜ’sinde VİP enfeksiyonlarında rol oynayan risk 

faktörlerinin değerlendirildiği univariate analizlerde uzamış yatış (p=0.045), 

entübasyon (p=0.001) ve NG beslenme (p=0.008) oranlarının yüksekliği 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Hindistan’da ÇYBÜ’sinde VİP ile ilgili 

çalışmada enfeksiyonların %53’ünde kültür üreme pozitifliği saptandığı ve 

%62.5 oranında Acinetobacter spp üremesi saptandığı bildirilmiştir (124). Bu 

çalışmada VİP gelişen hastalarda mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakım 

ünitesinde kalış süresi ve hastanede kalış süresinin diğer hastalara göre 

belirgin uzun olduğu, VİP geçiren hastalardaki mortalitenin diğer hastalar ile 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadığı, univariate analizlerde 

nöromüsküler hastalık, H2 reseptör bloker kullanımı, trakeostomi ve pozitif 

kan kültür varlığının, multivariate analizlerde ise sadece pozitif kan 

kültürünün  VİP gelişimi için istatiksel anlamlı olarak bulunduğu bildirilmiştir 

(124). İtalya’da tek merkezde ÇYBÜ’sinde yapılan 3 yıllık prospektif bir 

çalışmada VİP tanısı alan hastalarda yoğun bakım ünitesinde ve hastanede 
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uzun süre yatışlarının olduğu, daha yüksek mortalite oranları saptandığı ve 

yapılan lojistik regresyon analiz sonucu re-entübasyon, trakeostomi varlığı ve 

enteral beslenmenin VİP gelişiminde risk faktörleri olarak saptandığı 

bildirilmiştir (125). Çalışma sonucumuzda İtalya’da ÇYBÜ‘sinde yapılan 

çalışmaya benzer sonuçlar elde edildi. Entübasyon sırasında el hijyenine 

dikkat edilmemesi, yeterli aseptik önlemler alınmaması halinde endojen 

(orofarenks, sinüsler, mide) ve eksojen mikroorganizmalarla kolonizasyona 

neden olabilir. NG kullanımı orofarenks florasında bozulmaya ve mide 

sfinkter kusuru yaratarak mide içeriğinin reflü ve aspirasyonuna sebep 

olabilir. Bu nedenlerle pnömoni gelişimine zemin hazırlayabilir. Çalışmamızda 

KİKAE gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin değerlendirildiği univariate 

analizlerde LP yapılma öykü oranı yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p=0.039). KİKAE tanısı alan hastaların altta yatan hastalıklarına 

baktığımızda %40 oranında nörolojik ve onkolojik hastalar olduğu saptandı. 

Bu grup hastalar uzun süreli yatış ve uzun süreli tedavi alma ihtiyaçları 

nedeniyle SVK ihtiyacı olan ve çok kez tedavi ve diagnostik amaçlı LP 

yapılması gereken hasta grubunu oluşturmaktadırlar. Bu nedenlerle KİKAE 

tanısı alan hastalarda LP yapılma öyküsü varlığı saptanmış olabileceği 

düşünüldü. Çalışmamızda KİÜSE’larında uzamış antibiyotik kullanımı 

(p=0.004) ve NG beslenme (p=0.026) oranlarının düşük ve periton diyalizi 

yapılması (0.001) oranının yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Çalışmamızda KİÜSE’larının yaklaşık %70’ini onkoloji ve nefroloji hastaları 

oluşturmaktadır. Sekonder immun yetmezliği olan bu grup hastalar yakın 

balans takibi ve idrar miktar takibi için gerektiği müddetçe üriner kateter ile 

izlenmektedirler ve altta yatan böbrek yetmezliği olan hastaların periton 

diyaliz öyküsü vardır.  

İtalya’da çok merkezli YDYBÜ’lerinde yapılan çalışmada SBİE 

gelişimine yönelik yapılan analizlerde VLBW bebeklerde 5. dakika Apgar 

skoru ≤3, 28 haftadan küçük gestasyon yaş, CRIB (clinical risk index for 

babies) skor ≥4, konjenital malformasyon varlığı ve nCPAP uygulanması, 

non-VLBW bebeklerde konjenital malformasyon varlığı ve parenteral 

beslenmenin enfeksiyon gelişimi açısından risk faktörü olarak bulunduğu, 
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uygulanan invaziv girişimlerde süre uzadıkça enfeksiyon riskin arttığı, en 

yüksek riskin ≥7 gün süren mekanik ventilasyon olarak bulunduğu 

bildirilmiştir (104). Mısır’da tek merkezde YDYBÜ’sinde yapılan çalışmada 

SBİE gelişiminde saptanan en büyük riskin <37 gestasyon haftası, <1500 gr 

doğum ağırlığı ve >11 gün hastanede yatış süresi olarak bulunduğu, EMR ve 

annede İYE öyküsü varlığı ve enfeksiyon gelişimi riski arasında anlamlı ilişki 

bulunduğu, 5. dakika Apgar skoru ve enfeksiyon gelişim riski arasında ilişki 

bulunmadığı bildirilmiştir. Yine bu çalışmada yenidoğanlarda enfeksiyon 

gelişme riskini kateter kullanımının 13 kat, endotrakeal tüp ve NG 

kullanımının 5 kat ve TPN kullanımının 2 kat arttırdığı bildirilmiştir (107). 

Çalışmamız sırasında SBİE gelişimi için risk faktörü olarak değerlendirilen 

parametrelerin sadece SBİE tanısı alan hastalarda incelenmesi nedeniyle 

SBİE gelişimine zemin hazırlayan risk faktörleri değerlendirilememiştir.  

İtalya’da YDYBÜ’lerinde yapılan çalışmada mortalitenin düşük 

doğum ağırlığı (<1500 gr ve >1500 gr bebeklerde sırasıyla %15 ve %3) ve 

enfeksiyon varlığı (enfeksiyon tanısı alan ve almayan bebeklerde sırasıyla 

%20 ve %4) ile anlamlı ilişkili bulunduğu bildirilmiştir (104). Japonya’da 

VLGW bebekler üzerinde yapılan çalışmada SBİE ilişkili mortalite %7 olarak 

bildirilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların %6’sında EOS geliştiği ve bu 

hastaların %40’ında mortalite görüldüğü, hastaların %94’ünde LOS geliştiği 

ve bu hastaların %4.7’sinde mortalite görüldüğü, EOS ve mortalite arasında 

anlamlı ilişki saptandığı bildirilmiştir. Bu çalışmada fungal ve gram (-) 

bakterilerin, cins olarak A.baumannii ve KNS’ların mortalite ile anlamlı ilişkili 

saptandığı bildirilmiştir (108). Mısır’da YDYBÜ’nde yapılan çalışmada SBİE 

tanısı alan ve almayan hastalarda mortalite açısından anlamlı farklılık 

bulunmadığı, SBİE tanısı alan ve almayan hastalarda mortalite sıklığı sıra ile 

%24.5 ve %29.6 olarak bildirilmiştir (105). Çalışmamızda dört yıl boyunca 

YDYBÜ’sine yatan tüm hastalarda mortalite oranları gestasyon ağırlığına 

göre <1000 gr olanlarda %57, 1000-1500 gr arasında olanlarda %16, 1500-

2500 gr arasında olanlarda %18.8 ve >2500 gr olanlarda %11.4 olduğu ve 

dört yıl süresince doğum ağırlıklarına göre <1000 gr olan bebeklerde 

mortalite görülme oranının diğer bebeklerden yüksek olması istatistiksel 
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olarak anlamlı bulundu (p=0.002). Dört yıl boyunca SBİE tanısı alan 

hastalarda mortalite oranları gestasyon ağırlığına göre <1000 gr olanlarda 

%18.5, 1000-1500 gr arasında olanlarda %15.3, 1500-2500 gr arasında 

olanlarda %18.5 ve >2500 gr olanlarda %24.7 olarak bulundu. Yapılan 

analizler sonucu dört yıl toplamında doğum ağırlığı <1000 gr olan bebeklerde 

SBİE tanısı alan hastaların mortalite oranlarının SBİE tanısı almayanlardan 

düşük olması (p=0.001) ve  doğum ağırlığı >2500 gr olan bebeklerde SBİE 

tanısı alan hastaların mortalite oranlarının, SBİE tanısı almayanlardan yüksek 

olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001). Tüm yatan hastalarda 

<1000 gr gestasyon ağırlığında olan bebeklerde mortalite oranının 

istatistiksel olarak yüksek ancak <1000 gr gestasyon ağırlığında doğup SBİE 

tanısı alan bebeklerde mortalite oranının istatistiksel olarak anlamlı düşük 

olması, <1000 gr gestasyon ağırlığı olan bebeklerin prematürite 

komplikasyonları nedeniyle kaybedildiğini düşündürmektedir. Dört yıl 

süresince YDYBÜ’sine yatan hastalarda en sık mortalite %41 (84/205) 

prematürite, %14.6 (30/205) konjenital kalp hastalığı ve %13.6 (28/205) 

konjenital anomali öntanıları ile yatışı yapılan hastalarda görüldü ve yapılan 

analizler sonucunda diyafragma hernisi (p=0.005), konjenital kalp hastalığı 

(p=0.023), konjenital anomali (p=0.001), prematürite (p=0.001) ve hidrops 

fetalis (p=0.001) öntanısı ile yatan hastalarda mortalite görülme oranlarının 

istatistiksel olarak yüksek, neonatal sepsis (p=0.001) ve hiperbilirubinemi 

(p=0.001) öntanıları ile yatan hastalarda mortalite görülme oranlarının 

istatistiksel olarak düşük olması anlamlı bulundu. 

 Çalışmamızda YDYBÜ’sinde en sık görülen SBİE tiplerinde mortalite 

görülme oranları VİP’de %19.5, klinik sepsiste %10, menenjitte %%12.5 ve 

KİKAE’larında %34.3 olarak bulundu. En sık görülen SBİE’larından 4. sırada 

olan KİKAE’larında mortalite oranı %34.3 olarak en yüksek olarak saptandı 

ve KİKAE ve mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu 

bulundu (p=0.013) ancak mortaliteye yönelik yapılan lojistik regresyon 

analizinde KİKAE’un mortalite üzerinde etkisi olmadığı bulundu.  Sadece 

>2500 gr gestasyon ağırlığı olan hasta grubu hariç SBİE tanısı alan 

hastalarda mortalite oranı daha az görüldü. Bu prematürite komplikasyonları 
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nedeniyle ex olmayıp hastanede uzun süre yatma ve bu sürede SBİE tanısı 

alma ile ilişkili olabilir. Yapılan analizler sonunda SBİE’larda düşük doğum 

ağırlığı öyküsü varlığı ve mortalite arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu (p=0.026), düşük doğum ağırlığı öyküsü olan SBİE’larda 

mortalite görülmeme oranının 1.7 kat fazla olduğu bulundu (ODDS oranı 

1.709 (%95 Cl: 1.068-2.735)). Mortalite ve risk faktörleri arasında yapılan 

analizlerde anjiografi uygulaması (p=0.04, ODDS oranı 7.274 (%95 Cl: 

1.186-44.599)), düşük apgar (p=0.025, ODDS oranı 1.959 (%95 Cl: 1.094-

3.508)), entübasyon (p=0.001, ODDS oranı 4.559 (%95 Cl: 1.753-11.853)), 

CPR uygulaması (p=0.021, ODDS oranı 2.061 (%95 Cl: 1.106-3.840)) ve kan 

ürünü transfüzyonu (p=0.042, ODDS 2.020 oranı (%95 Cl: 1.016-4.016)) 

öyküleri varlığı arasında anlamlı ilişki saptandı ancak yapılan lojistik 

regresyon analizi sonucunda mortalite artışını etkileyen durumların düşük 

Apgar (ODDS oranı 1,890 (%95 CI:1,017-3,511)),  entübasyon (ODDS oranı 

3,570 (%95 CI:1,35-9,46)), anjiografi (ODDS oranı 8,084 (%95 CI:1,27-

51,57)) ve periton diyalizi (ODDS oranı 4,366 (%95 CI:1,08-22,93)) olduğu 

bulundu. Çalışmamızda YDYBÜ’sinde VİP enfeksiyonlarında entübasyon 

(p=0.001), göğüs tüpü kullanımı (p=0.001), herhangi bir kateter varlığı 

(p=0.015), transfüzyon (p=0.002) ve operasyon öyküsü (p=0.006) varlığı 

oranları istatistiksel olarak anlamlı bulundu. YDYBÜ’sinde VİP gelişimine etki 

eden risk faktörlerinin değerlendirildiği sekiz farklı çalışmadan yapılan bir 

meta-analiz çalışmasında ODDS oranlarına göre sırayla; YDYBÜ’sinde kalış 

süresi, re-entübasyon, enteral beslenme, mekanik ventilasyon, transfüzyon, 

düşük doğum ağırlığı, prematürite, parenteral beslenme, bronkopulmoner 

displazi ve trakeal entübasyonun VİP gelişimi için risk faktörleri olduğu 

bildirilmiştir (127). Çalışma sonuçlarımız ve bu meta-analiz sonuçları 

benzemektedir. Opere edilen hastaların YDYBÜ’si dışına çıkarılması, farklı 

makinalarda ventile edilmesi, nöromüsküler blokaj uygulanması ve immatür 

olan immun sistemlerinin operasyon stresi ile karşılaşması operasyonun 

neden bir risk faktörü olduğunu açıklayabilir. Göğüs tüpü ise sıklıkla mekanik 

ventilatörde izlenen ve mekanik ventilasyon komplikasyonu olarak 

pnömotoraks gelişen hastalarda kullanılması nedeni ile çalışmamızda VİP ve 

171 
 



  
 

göğüs tüpü arasında anlamlı ilişki saptandığı sonucu bulunduğu 

düşünülmüştür. Çalışmamızda YDYBÜ’sinde menenjit enfeksiyonlarında 

düşük doğum ağırlığı (p=0.013), LP uygulama (p=0.043) ve EVDS kullanım 

(p=0.002) oranlarının istatistiksel olarak yüksek, operasyon (p=0.040) 

oranının istatistiksel düşük olması anlamlı olarak sonuçlandı. Gelişmekte 

olan ülkelerde yenidoğan menenjitlerine yönelik yapılan çalışmalardan 

yapılan derleme çalışmaya göre düşük doğum ağırlığı ve prematürite, erken 

membran rüptürü, uzamış membran rüptürü (>18 saat), annede GBS 

kolonizasyonu, annede korioamnionit ve düşük sosyoekonomik düzey 

menenjit gelişimi için risk faktörleri olarak bildirilmiştir (129). Yenidoğanlar, 

hümoral ve hücresel immunitelerinin zayıf olması nedeniyle menenjit gelişimi 

için risk altındadırlar, çalışma süresince de menenjit tanısı diğer çalışmalarda 

olduğu gibi %63 (25/40) VLBW yenidoğanlarda saptandı. Menenjit tanısı alan 

hastalarda LP yapılması ve EVDS kullanım öyküsü olması cilt ve çevre 

floranın kontaminasyonu ile ilişkili olabileceğini düşündürdü. Çalışmamızda 

YDYBÜ’sinde KİKAE’larında genetik bozukluk (p=0.048) ve umblikal kateter 

kullanım (p=0.001) oranlarının yüksek olması olarak anlamlı bulundu. 

Kateter takılması  sırasında  asepsi  antisepsi kuralına  dikkat  edilmesi (el 

hijyeni, kateter takılması sırasında steril malzeme kullanılması), kateter 

bakımına  özen  gösterilmesi (kateter takıldıktan sonra fungal kolonizasyona 

sebep olmamak için lokal antibiyotik kullanılmaması, kateter giriş yerinin 

açılıp kapanması sırasında  dikkatli  bir şekilde  alkol ile temizlenmesi), 

kateter süresinin kısa tutulması, geçici kateter kullanılması, kan 

kültüründe üreme olduğunda kateterin çıkartılması, heparin uygulaması 

(heparinin tromboz ve bakteriyel kolonizasyon engelleme, antibakteriyel 

özelliği, slime tabaka ve bakteriyel adhezyonu azaltma özellikleri vardır) 

KİKAE riskini azaltır (130). Çalışmamızda YDYBÜ’sinde hastane kaynaklı 

pnömoni enfeksiyonlarında düşük apgar (p=0.01) oranlarının düşük olması 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çalışmamızda pnömoni tanısını en fazla 

intrauterin problemi olmayan ancak doğum sonrası bakım ihtiyacı olan 

konjenital kalp hastalığı ve konjenital anomalisi olan hasta grubununa 

konulduğu bulundu. Bu hasta grubunun altta yatan hastalıkları nedeniyle 
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uzun süre hastanede yattığı ve SBİE geliştiği düşünüldü. YDYBÜ’sinde 

saptanan semptomatik ÜSE’larında düşük doğum ağırlığı (p=0.001), 

entübasyon (0.008), OG beslenme (0.001), TPN  kullanımı (0.001) ve 

umblikal kateter kullanımı (0.009) oranlarının düşük olması istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. Semptomatik ÜSE tanısı alan hastaların %50’sinin (10/20) 

normal gestasyon ağırlığında olan (>2500 gr gestasyon ağırlığı), %75 (15/20) 

prematürite dışında kalan nedenlerle YDYBÜ’sine yatan hastalarda olduğunu 

bulduk. Bu nedenle bu hastaların oral beslendiği, TPN almadığı, entübe 

edilmediği ve umblikal kateter kullanmadığı düşünüldü.  

SBİE etkeni olarak izole edilen gram negatif ve gram pozitif 

patojenlerde artan sıklıkla antibiyotik direnci saptanmaktadır. E.faecium, 

S.aureus, K.pneumoniae, A.baumanii, P.aeruginosa, ve Enterobacter spp 

sıklıkla izole edilen dirençli organizmalardır (103). Antibiyotik kullanımı ve 

dirençli patojenler arasında ciddi ilişki vardır, uygunsuz antibiyotik maruziyeti 

dirençli mikroorganizmalarla kolonizasyon ve enfeksiyon için risk faktörüdür. 

Gereksiz antibiyotik kullanımının engellenmesi ve antibiyotik kullanımı için 

stratejiler oluşturulması ile dirençli patojenlerin azalması sağlanabilir (43).  

Endonezya’da yapılan bir çalışmada uygunsuz antibiyotik kullanımı (renal ve 

hepatik fonksiyon bozukluğu olmadan WHO önerisinden %20 daha fazla 

veya az doz kullanımı veya geçerli bir neden olmadan WHO önerisinden %20 

daha uzun süre kullanımı) önlenerek ve el hijyenine dikkat edilerek SBİE 

hızında azalma olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmaya göre genel çocuk 

hastalarda SBİE hızının %22.6’dan %8.6’ya ve dansitesinin 29.1/1000 hasta 

gününden 9.3/1000 hasta gününe, ÇYBÜ’lerinde saptanan SBİE hızının 

%45.1’den %17’ye düşürüldüğü, KAE, KİKAE, KİÜSE ve VİP görülme 

hızında azalma ve kültür üremelerinde P.aeruginosa izole edilmesinde 

azalma olduğu, SBİE nedeniyle mortalite oranının %23 azalarak %10.4’ten 

%8’e düştüğü bildirilmiştir (102). Çalışmamızda ÇYBÜ’sinde enfeksiyonların 

%84.9’unda tanı konulduğu sırada antimikrobial kullanım öyküsü olduğu, 

kullanılan tedavilerin yaklaşık olarak %63 geniş spektrumlu antibiyotik, %40 

glikopeptid, %24 antifungal, %19 çok geniş spektrumlu antibiyotik ve %4 dar 

spektrumlu antibiyotik olduğu bulundu. YDYBÜ’sinde enfeksiyonların 
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%97’sinde tanı konulduğu sırada antimikrobial kullanım öyküsü olduğu, 

kullanılan tedavilerin yaklaşık olarak %57 geniş spektrumlu antibiyotik, %31 

çok geniş spektrumlu antibiyotik, %33 glikopeptid, %29 antifungal ve %13 dar 

spektrumlu antibiyotik olduğu bulundu. Çalışma sonuçlarımıza göre 

YDYBÜ’sinde dar spektrumlu ve çok geniş spektrumlu antibiyotik kullanım 

oranları, yoğun bakım servisinden anlamlı düzeyde yüksek ve ÇYBÜ’sinde 

geniş spektrumlu antibiyotik kullanım oranı YDYBÜ’sinden anlamlı düzeyde 

yüksek saptandı.     

SBİE hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir 

ve sağlık hizmet kalitesinin önemli bir göstergesidir. Hastalarda morbidite 

ve mortaliteye sebep olabilmesi ve hizmet maliyeti arttırması açısından 

önemli bir sorundur. SBİE sıklığının azaltılması için, hastaların yaşı, altta 

yatan hastalık mevcudiyeti, hastanede yattığı sürece uygulanan invaziv 

prosedür ve medikal tedaviler, hasta ile ilişkili bakım uygulayıcı ve çevresel 

faktörlerin dikkatle incelenmesi ve bu amaçla sürveyans çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Çalışmamızda SBİE tanısı alan hasta profilleri, 

SBİE tipleri ve dağılımları, SBİE’larda saptanan mikroorganizmalar, 

SBİE’larda ve mortalitelerde saptanan risk faktörleri değerlendirilmeye 

çalışıldı, bu şekilde gelecekte karşılaşabileceğimiz SBİE’lara karşı ortak 

kontrol ve önlem stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
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EKLER 
 
 

EK-1: CDC 2008 Hastane Enfeksiyonları Tanı Kriterleri 
 
Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonları 
Primer kan dolaşımına ilişkin enfeksiyonlar laboratuvar olarak kanıtlanmış 

enfeksiyonları ve klinik sepsisi içerir.  

Laboratuvar olarak kanıtlanmış kan dolaşımı enfeksiyonu için aşağıdaki 

kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Bir veya daha fazla kan kültüründen patojen olduğu bilinen bir 

mikroorganizmanın (S. aureus, Enterococcus spp., E. coli, Pseudomonas 

spp., Klebsiella spp., Candida spp. vb.) izole edilmesi ve bu patojenin başka 

bir yerdeki enfeksiyon ile ilişkili olmaması. Başka bir yerdeki enfeksiyonla 

ilişkili patojen kan kültüründe ürerse bu “sekonder kan dolaşımı enfeksiyonu” 

olarak kabul edilmelidir. İntravasküler katetere bağlı bakteriyemi ise primer 

kan dolaşımı enfeksiyonu olarak ele alınır. 

2. Ateş, titreme veya hipotansiyondan biri ve cilt flora üyesi bir 

mikroorganizmanın (difteroidler [Corynebacterium spp], Bacillus spp. [B. 

anthracis hariç], Propionibacterium spp., koagülaz-negatif stafilokoklar 

[S.epidermidis dahil], viridans grup streptokoklar, Aerococcus spp. veya 

Micrococcus spp.) farklı zamanlarda alınmış iki veya daha fazla kan 

kültüründe üremesi ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin olmaması 

3. 12 aylıktan küçük bebeklerde ateş (>38°C), hipotermi (<37°C), apne veya 

bradikardiden birinin olması ve aşağıdaki kriterlerden birinin bulunması ve 

cilt flora üyesi bir mikroorganizmanın (difteroidler [Coryne-bacterium spp], 

Bacillus spp. [B. anthracis hariç], Propionibacterium spp., koagülaz-negatif 

stafilokoklar [S.epidermidis dahil], viridans grup streptokoklar, Aerococcus 

spp. veya Micrococcus spp.) farklı zamanlarda alınmış iki veya daha fazla 

kan kültüründe üremesi ve başka bir bölgedeki enfeksiyonla ilişkisinin 

olmaması. 
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Klinik sepsis tanısı için <1 yaşındaki bebeklerde başka bir nedene 

bağlanamayan ateş (>38°C rektal), hipotermi  (<37°C rektal), apne veya 

bradikardiden birinin ve aşağıdakilerden hepsinin olması şartı aranır: 

• Kan kültürü alınmamış olması veya kültürde üreme olmaması 

• Başka bir bölgede enfeksiyon olmaması 

• Doktorun sepsis için uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması 

 

Hastane Kaynaklı Pnömoni 
Hastane kaynaklı pnömoniler (HKP) klinik olarak tanı konan HKP, spesifik 

laboratuvar bulguları ile tanı konan HKP ve bağışıklık sistemi baskılanmış 

hastada gelişen HKP olarak üç farklı başlık altında incelenir. 

Tüm HKP’ler için geçerli önemli noktalar: 

1. Doktorun pnömoni tanısı koyması, tek başına hastane kaynaklı pnömoni 

için yeterli bir tanı kriteri değildir. 

2. Ventilatörle ilişkili pnömoni trakeostomisi olan veya entübe olan ve 

pnömoni tanısının konduğu günden önceki 48 saat içinde kalan dönemde 

solunuma destek olmak veya kontrol etmek amacıyla bir alete bağlı olan 

hastalarda gelişen pnömoni olarak kabul edilir. 

3. Bir hastayı pnömoni yönünden değerlendirirken, ayırıcı tanıda klinik 

durumdaki değişikliği açıklayabilecek miyokard infarktüsü, pulmoner emboli, 

respiratuar distress sendromu, atelektazi, malignansi, kronik obstrüktif 

akciğer hastalığı (KOAH), hiyalen membran hastalığı, bronkopulmoner 

displazi vb. gibi tanılar düşünülmelidir. Özellikle entübe hastaları 

değerlendirirken trakeal kolonizasyon, diğer solunum yolu enfeksiyonları 

(trakeobronşit gibi) ve erken HKP ayırımının yapılmasına özen 

gösterilmelidir. Pnömoniye ait tipik belirti ve bulgular maskelenmiş 

olabileceği için bebeklerde ve immünkompromize hastalarda (nötropenik 

hastalar (mutlak nötrofil sayısı <500/mm3), lösemi, lenfoma, HIV’li hastalar 

(CD4 sayısı <200/mm3), transplantasyon yapılan hastalar, sitotoksik 

kemoterapi alanlar, iki haftadan uzun süre her gün yüksek doz steroid veya 

diğer immünsupresif tedavi alan hastalar (>40 mg prednizon veya 160 mg 
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hidrokortizon, >32 mg metilprednizolon, >6 mg deksametazon, >200 mg 

kortizon)) HKP tanınmasının güç olabileceği unutulmamalıdır. 

4. HKP’ler başlangıç zamanına göre ikiye ayrılır: erken veya geç. Hastaneye 

yatışın ilk dört günü içinde gelişen pnömoniler erken başlangıçlı HKP olarak 

tanımlanır.  

5. Hastaneye yatış sırasında bulunmayan veya inkübasyon döneminde 

olmayan ve gözle görülebilir aspirasyona (örneğin, acil serviste veya 

ameliyathanede entübasyon sırasında) bağlı gelişen pnömoniler diğer 

spesifik kriterlerin de bulunması durumunda hastane kaynaklı olarak kabul 

edilir. 

6. Uzun süre hastanede yatan kritik hastalarda birdan fazla HKP episodu 

gelişebilir. Yeni pnömoni episoduna karar verirken daha önceki episodun 

rezolüsyonu değerlendirilmelidir. Kültürlerde yeni bir patojenin üremesi veya 

öncekilere eklenmesi tek başına yeni bir pnömoni episodunu göstermez. Yeni 

üremenin mutlaka yeni klinik belirti ve bulgularla ve radyolojik olarak veya 

diğer diagnostik testlerle desteklenmesi gerekir. 

7. Bakteriler için Gram boyama, elastin lifleri ve/ve ya fungus hifleri için 

KOH’le hazırlanmış balgam örnekleri enfeksiyonun etyolojisine yönelik 

önemli ipuçları verebilir. Ancak balgam örneklerinin sıklıkla solunum 

yollarında kolonize olan bakterilerle kontamine edildiği ve dikkatle 

değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Boyalı preparatlarda maya 

(Candida) oldukça sık görülür ancak nadiren nozokomiyal pnömoniye neden 

olur. 

Klinik Hastane Kaynaklı Pnömoni  
Radyoloji 
Arka arkaya çekilmiş iki veya daha fazla akciğer grafisinde aşağıdakilerden 

en az birinin (altta yatan kardiyak veya pulmoner hastalığı (respiratuar distres 

sendromu, bronkopulmoner displazi, pulmoner ödem veya kronik obstruktif 

akciğer hastalığı) olmayan hastalarda) bulunması: 

• Yeni veya progresif ve kalıcı infiltrasyon 

• Konsolidasyon 

• Kavitasyon 
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• ≤1 yaş altında pnömatoseller 

Ventilatöre bağlı olmayan hastalarda nadiren, klinik belirti/bulgular ve tek bir 

akciğer grafisi ile HKP oldukça kolay bir şekilde konulabilir. Ancak özellikle 

altta yatan akciğer veya kalp hastalığı (örneğin, intersitisyel akciğer hastalığı 

veya konjestif kalp yetmezliği) olan hastalar da HKP oldukça güç olabilir. 

Diğer nonenfeksiyöz nedenler (örneğin, pulmoner ödem) pnömoni kliniğini 

taklit edebilir. Bu gibi durumlarda nonenfeksiyöz nedenleri enfeksiyöz 

nedenlerden ayırdetmek amacıyla birden fazla akciğer grafisi incelenmelidir. 

Bu zor vakalarda HKP tanısını kesinleştirmek için hastanın değerlendirildiği 

güne, üç gün öncesine, ilk değerlendirmeden iki ve yedi gün sonrasına ait 

grafilerin incelenmesi faydalıdır. Pnömoninin başlangıcı ve progresyonu hızlı 

olabilir, ancak rezolüsyonu hızlı olmaz. Pnömoniye ait radyolojik 

değişikliklerin düzelmesi haftalar alabilir. Bu nedenle hızlı radyolojik 

rezolüsyon pnömoni tanısının aleyhinedir, daha çok nonenfeksiyöz bir 

etyolojiye işaret eder (örneğin, atelektazi veya konjestif kalp yetmezliği). 

Pnömoniye ait radyolojik görünümü farklı şekillerde tanımlamak 

mümkündür (örneğin hava yolu hastalığı, fokal opasifikasyon, yama tarzında 

artmış dansite). Radyolog tarafından pnömoni kelimesi kullanılmasa da 

yukarıdaki (yeni veya progresif ve kalıcı infiltrasyon, konsolidasyon, 

kavitasyon, ≤1 yaş altında pnömatoseller) ve benzeri tanımların pnömoniyi 

ifade ettiği unutulmamalıdır. 

Belirti-Bulgular ve Laboratuvar 
Herhangi bir hasta için aşağıdakilerden en az biri: 

• Başka bir nedene bağlanamayan ateş (> 38°C) 

• Lökopeni (<4000/mm3) veya lökositoz (≥12000/mm3) 

Herhangi bir hasta için aşağıdakilerden en az ikisi: 

• Yeni gelişen pürülan balgam (akciğerler, bronşlar veya trakeadan 

gelen ve küçük büyütmede (x100) ≥25 nötrofil ve ≤10 skuamöz epitel 

hücresi içeren sekresyonlar) veya balgam karakterinde (rengi, kıvamı, 

kokusu ve miktarında) değişiklik veya respiratuar sekresyonlarda 

artma veya aspirasyon ihtiyacında artma 
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• Yeni başlayan veya artan öksürük, dispne veya takipne 

• Fizik incelemede ral veya bronşiyal solunum sesi duyulması 

• Gaz değişiminde kötüleşme [oksijen desatürasyonu (PaO2/FiO2≤240)], 

oksijen ihtiyacında artma veya ventilasyon ihtiyacında artma  

Klinik Hastane Kaynaklı Pnömoni Tanısı Konulan Hastalarda Spesifik 
Bakteriyel veya Fungal Etyolojiye Yönelik Kriterler 
Tipik Bakteriyel veya Filamentöz Fungal Ajanlar 
Aşağıdakilerden en az biri: 

• Başka bir odakla ilişkisi olmayan kan kültürü pozitifliği (Kan kültür 

pozitifliği ve radyolojik olarak pnömoni bulgusu olan hastalarda, 

özellikle intravasküler kateter veya üriner kateter gibi invaziv aletlerin 

varlığında, pnömoni etyolojisi çok dikkatle belirlenmeli, genellikle 

immünkompetan hastalarda kan kültüründe üreyen KNS, cilt 

kontaminantları ve maya pnömoninin etyolojik ajanı değildir) 

• Plevral sıvı kültüründe üreme olması 

• Kontaminasyon düzeyi minimal olan bir alt solunum yolu örneğinde 

(BAL (bronkoalveoler lavaj), PSB (protected specimen brush-

bronkoskopik fırçalama yöntemi)) kantitatif kültür pozitifliği (kantitatif 

kültür eşik değerleri: akciğer parankimi:≥104 cfu/g doku,  bronkoskopik 

BAL:≥104 cfu/ml, protected BAL:≥104 cfu/ml, bronkoskopik PSB:≥103 

cfu/ml, bronkoskopik olmayan BAL:≥104 cfu/ml, bronkoskopik olmayan 

PSB:≥103 cfu/ml). 

• BAL örneğinin mikroskobik incelemesinde (Gram boyası) ≥%5 

hücrede intrasellüler mikroorganizma görülmesi 

• Histopatolojik incelemede aşağıdakilerden en az birinin bulunması: 

-  Abse oluşumu veya bronşlarda ve alveollerde yoğun PMN birikimi 

gösteren konsolidasyon odakları 

-  Akciğer parankiminin pozitif kantitatif kültürü 

- Akciğer parankiminde fungal hif veya psödohif invazyonunun 

saptanması 
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Atipik Pnömoni Etkenleri ve Diğer Nadir Görülen Patojenler 
Aşağıdakilerden en az biri 

• Solunum sekresyonlarının kültüründe virus (bir hastanede laboratuvar 

bulgularıyla kanıtlanmış RSV, adenovirus veya influenza pnömonisi 

olguları var ise takip eden benzer klinik belirti ve bulguları olan 

olgularda klinisyenin HKP ön tanısı tek başına yeterli bir kriterdir) veya 

Chlamydia üretilmesi  

• Solunum sekresyonlarında viral antijen veya antikor pozitifliğinin 

saptanması (EIA, FAMA, shell vial assay, PCR) 

• Akut ve konvelasan dönem serumlarında belirli bir patojen için IgG 

antikor titresinde dört kat artış (örn; Chlamydia, influenza virusları) 

• Chlamydia veya Mycoplasma için PCR Pozitifliği 

• Chlamydia için pozitif micro-IF testi 

• Solunum sekresyonlarında veya dokuda Legionellaiçinkültür pozitifliği 

veya micro-IF testi pozitifliği 

• İdrarda Legionella pneumophilia serogrup 1 antijenlerinin RIA veya 

EIA ile saptanması 

• İndirekt IFA ile akut ve konvelasan dönem serumlarında 

L.pneumophilia serogrup 1 antikor titresinde 4 kat artış (≥1/128’e 

çıkacak şekilde) 

 
İmmünkompromize Hastalarda Hastane Kaynaklı Pnömoni 
Radyoloji 
Arka arkaya çekilmiş iki veya daha fazla akciğer grafisinde aşağıdakilerden 

en az birinin (altta yatan kardiyak veya pulmoner hastalığı (respiratuar distres 

sendromu, bronkopulmoner displazi, pulmoner ödem veya kronik obstruktif 

akciğer hastalığı) olmayan hastalarda) bulunması: 

• Yeni veya progresif ve kalıcı infiltrasyon 

• Konsolidasyon 

• Kavitasyon 

• ≤1 yaş altında pnömatoseller 
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Belirti/Bulgular ve Laboratuvar 
Aşağıdakilerden en az biri: 

• Kan kültürü ve balgam kültüründe eş zamanlı Candida spp. üremesi  

(kan ve balgam kültürlerini birbirini izleyen 48 saat içinde alınmış 

olmalı, derin öksürük, indüksiyon, aspirasyon veya lavajla alınan 

balgam örneklerinin semikantitatif veya nonkantitatif kültürleri kabul 

edilebilir) 

• Kontaminasyon düzeyi minimal olan bir alt solunum yolları örneğinde 

(BAL, PSB) aşağıdaki yöntemlerden biri ile fungus veya Pneumocystis 

carinii varlığının gösterilmesi: 

- Direkt mikroskobik inceleme 

- Kültür pozitifliği 

Herhangi bir hasta için aşağıdakilerden en az biri: 

• Başka bir nedene bağlanamayan ateş (>38°C) 

• Lökopeni (<4000/mm3) veya lökositoz (≥12000/mm3) 

• Yeni gelişen pürülan balgam (akciğerler, bronşlar veya trakeadan 

gelen ve küçük büyütmede (x100) ≥25 nötrofil ve ≤10 skuamöz epitel 

hücresi içeren sekresyonlar) veya balgam karakterinde (rengi, kıvamı, 

kokusu ve miktarında) değişiklik veya respiratuar sekresyonlarda 

artma veya aspirasyon ihtiyacında artma 

• Yeni başlayan veya artan öksürük, dispne veya takipne (<37 haftalık 

prematüre yenidoğanda >75/dak, 37-40 hafta arasında doğan 

bebeklerde >60/dak, 2 aylıktan küçük bebeklerde >60/dak, 2-12 aylık 

bebeklerde >50/dak, <1 yaş çocuklarda >30/dakika)  

• Fizik incelemede ral veya bronşiyal solunum sesi duyulması 

• Gaz değişiminde kötüleşme [oksijen desatürasyonu 

(PaO2/FiO2≤240)], oksijen ihtiyacında artma veya ventilasyon 

ihtiyacında artma 

• Hemoptizi 

• Plöritik göğüs ağrısı 
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Üriner Sistem Enfeksiyonu 
Bu grupta semptomatik üriner sistem enfeksiyonu, asemptomatik bakteriüri 

ve üriner sistemin diğer enfeksiyonları yer alır. 

Semptomatik üriner sistem enfeksiyonu için aşağıdaki kriterlerden biri 

bulunmalıdır: 

1. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik duyarlılık bulgularından biri olan 

hastada idrar kültüründe >105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri 

üremesi, 

2. Ateş, pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet bulgularından ikisinin ve 

aşağıdakilerden birinin olması: 

• “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve/veya nitrat için pozitif olması, 

• Piyüri (>10 lökosit/ml idrar veya santrifüj edilmemiş idrarın büyük 

büyütmesinde >3 lökosit), 

• Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi, 

• Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe >100 koloni/ml aynı 

üropatojenin (Gram-negatif bakteriler veya Staphylococcus 

saprophyticus) üremesi, 

• Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın 

<105 koloni/ml saf olarak üremesi, 

• Doktorun üriner enfeksiyon tanısı koyması, 

• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması. 

3. 12 aylıktan küçük bebeklerde ateş (>38°C rektal), hipotermi (<37°C 

rektal), apne, bradikardi, dizüri, letarji veya kusmadan birinin ve 

aşağıdakilerden birinin bulunması: 

• “Dipstick” testinin lökosit esteraz ve /veya nitrat için pozitif olması,  

• Piyüri, 

• Santrifüj edilmemiş idrarın Gram yaymasında bakteri görülmesi, 

• Miksiyon yoluyla alınmamış iki idrar kültüründe >100 koloni/ml aynı 

üropatojenin üremesi, 

• Uygun antibiyotik alan bir hastada üropatojen bir mikroorganizmanın 

<105 koloni/ml üremesi, 
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• Doktorun üriner enfeksiyon tanısı koyması, 

• Doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlaması. 

Asemptomatik bakteriüri tanısı için aşağıdaki kriterlerden biri olmalıdır: 

1. İdrar kültürü alınmadan 7 gün öncesine dek üriner kateter bulunan bir 

hastada ateş (>38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik hassasiyet olmaması 

ve idrar kültüründe > 105 koloni/ml üreme olması ve en çok iki tür bakteri 

üremesi. 

2. İki idrar kültüründen ilki alınmadan 7 gün öncesine dek üriner kateter 

bulunmayan bir hastada ateş (>38°C), pollaküri, dizüri veya suprapubik 

hassasiyet olmaması ve idrar kültüründe >105 koloni/ml üreme olması ve en 

çok iki tür bakteri üremesi. 

 

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu 
Santral sinir sistemi enfeksiyonu intrakraniyal enfeksiyon, menenjit veya 

ventrikülit ve menenjit olmadan spinal abseyi kapsar. 

Menenjit veya ventrikülit tanısı için aşağıdaki kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Serebrospinal sıvıdan (SSS) mikroorganizma izole edilmesi, 

2. Başka nedenlerle açıklanamayan ateş (>38°C), başağrısı, ense sertliği, 

meningeal belirtiler, kraniyal sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin 

bulunması ve tanı antemortem konulmuşsa doktorun uygun antimikrobiyal 

tedaviyi başlamış olması ve aşağıdakilerden biri: 

• SSS’da lökosit artışı, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukozda 

düşme, 

• SSS Gram boyamasında mikroorganizmanın görülmesi,  

• Kan kültüründen mikroorganizma izole edilmesi,  

• SSS, kan veya idrarda pozitif antijen testi, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 

3. 12 aylıktan küçük bebeklerde başka nedenlerle açıklanamayan ateş 

(>38°C), hipotermi (<37°C), apne, bradikardi, ense sertliği, meningeal 

belirtiler, kraniyal sinir belirtileri veya irritabiliteden birinin bulunması ve tanı 
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antemortem konulmuşsa doktorun uygun antimikrobiyal tedaviyi başlamış 

olması ve aşağıdakilerden biri: 

• SSS’da lökosit artışı, protein düzeyinde yükselme ve/veya glukozda 

düşme, 

• SSS Gram boyamasında mikroorganizmanın görülmesi,  

• Kan kültüründen mikroorganizma izole edilmesi,  

• SSS, kan veya idrarda pozitif antijen testi, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 

 

Göz, Kulak, Burun, Boğaz Ve Ağız Enfeksiyonları 
Göz enfeksiyonları konjunktivit ve diğer göz enfeksiyonlarını; kulak 

enfeksiyonu otitis eksterna, otitis media, otitis interna ve mastoiditi; burun, 

boğaz ve ağız enfeksiyonları ise oral kavite ve üst solunum yolları 

enfeksiyonlarını ve sinüziti kapsar. 

Konjunktivit için aşağıdaki kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Konjunktivadan veya gözkapağı, kornea, meibom bezleri veya lakrimal 

bezler gibi komşu dokulardan alınan pürülan eksuda kültüründen patojen izole 

edilmesi, 

2. Konjunktivada veya göz çevresinde ağrı veya kızarıklık ve aşağıdakilerden 

biri: 

• Eksudanın Gram boyasında lökosit ve mikroorganizmaların 

görülmesi, 

• Pürülan eksuda, 

• Eksuda veya konjunktival kazıntı materyelinde pozitif antijen testi,  

• Konjunktival eksuda veya kazıntıda mikroskopik incelemede 

multinükleer dev hücrelerin görülmesi, 

• Konjunktival eksudada pozitif viral kültür, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 
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Oral kavite (ağız, dil ve dişetleri) enfeksiyonu tanısı için aşağıdaki 

kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Dokulardan veya oral kaviteden alınan pürülan materyelin kültüründe 

mikroorganizma üremesi, 

2. Doğrudan doğruya muayenede, ameliyat sırasında veya histopatolojik 

incelemede abse veya oral kaviteye ilişkin enfeksiyon bulgularının 

saptanması, 

3. Abse, ülserasyon, inflame mukozada kabarık beyaz plaklar veya oral 

mukozada plaklardan birinin ve aşağıdakilerden birinin olması: 

• Gram boyamada mikroorganizma görülmesi,  

• Pozitif potasyum hidroksit (KOH) boyası, 

• Mukoza kazıntılarının mikroskopik incelemesinde multinükleer dev 

hücrelerin görülmesi, 

• Oral sekresyonlarda pozitif antijen testi, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış, 

• Doktorun tanısı ve topikal ya da oral antifungal tedavi. 

 

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonu 
Gastrointestinal sistem enfeksiyonları gastroenterit, hepatit, nekrotizan 

enterokolit, gastrointestinal kanal enfeksiyonları ve başka bir yerde 

geçmeyen intraabdominal enfeksiyonlarını kapsar. 

Gastroenterit tanısı için aşağıdaki kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Kusma veya ateşle (>38°C) birlikte olsun veya olmasın akut diare olması 

(12 saatten uzun bir süre sıvı gaita) ve enfeksiyon-dışı (tanısal testler, 

tedavi rejimi, kronik bir durumun akut alevlenmesi, psikolojik stress gibi) bir 

nedene bağlanmaması, 

2. Başka bir nedenle açıklanamayan bulantı, kusma, karın ağrısı, 

başağrısından ikisi ve aşağıdakilerden birinin olması. 

• Gaita kültürü veya rektal sürüntüden enterik patojen izole edilmesi, 

• Rutin veya elektron mikroskopi incelemesinde enterik patojen 

saptanması, 
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• Gaita veya kanda antijen veya antikor testiyle enterik patojenin 

gösterilmesi, 

• Doku kültüründe sitopatik değişikliklerle enterik patojenin gösterilmesi 

(toksin tayini), 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 

Nekrotizan enterokolit 

Bebeklerde gelişen nekrotizan enterokolit tanısı için kriterler: 

1. Bebekte başka bir nedenle açıklanamayan, kusma, karında distansiyon 

veya beslenme öncesi rezidüden en az ikisinin birlikte bulunması, 

2. Gaitada perzistan mikroskopik veya gözle görülebilen kan bulunması, 

3. Aşağıdaki abdominal radyografik bulgulardan en az birinin bulunması: 

a. Pneumoperitoneum 

b. Pneumatosis intestinalis 

c. Barsak anslarında değişmeyen rijid görünüm 

 

Deri Ve Yumuşak Doku Enfeksiyonu 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, insizyonel yara enfeksiyonu dışında 

kalan deri enfeksiyonu, yumuşak doku enfeksiyonu, dekübitus ülseri 

enfeksiyonu, yanık enfeksiyonu, meme absesi veya mastit, omfalit, bebek 

püstülosisi ve yenidoğanın sünnet enfeksiyonunu kapsar.  

Deri enfeksiyonu tanısı için aşağıdaki kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. Pürülan drenaj, püstüler, veziküller, 

2. İlgili bölgede lokalize ağrı veya hassasiyet, şişlik, kızarıklık, ısı artışından 

en az ikisinin ve aşağıdakilerden en az birinin olması: 

• İlgili bölgeden alınan aspirat veya drenajın kültüründe mikroorganizma 

izole edilmesi. İzole edilen mikroorganizma normal deri florası 

elemanlarından biri ise [difteroidler (Corynebacterium spp.), Bacillus 

(Bacillus anthracis hariç), propionibacterium spp., koagülaz-negatif 

stafilokoklar (S. epidermidis dahil), viridians stafilokoklar, Aerococcus 

spp., Micrococcus spp.] saf kültür halinde üremiş olmalıdır. 

• Kan kültüründe üreme olması, 
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• Enfekte doku veya kanda pozitif antijen testi (herpes simplex, 

varicella zoster, H.influenzae, N. meningitides için) 

• İlgili dokunun mikroskopik incelemesinde multinükleer dev hücrelerin 

görülmesi, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 

Yumuşak doku enfeksiyonu (nekrotizan fasiit, enfeksiyöz gangren, 

nekrotizan sellülit, enfeksiyöz miyozit, lenfadenit veya lenfanjit) tanısı için 

aşağıdaki kriterlerden biri bulunmalıdır: 

1. İlgili bölgeden alınan doku veya drenaj kültüründe mikroorganizma 

üremesi, 

2. İlgili bölgeden pürülan drenaj, 

3. Ameliyat sırasında veya histopatolojik incelemede abse veya başka bir 

enfeksiyon bulgusunun saptanması, 

4. İlgili bölgede lokalize ağrı veya hassasiyet, kızarıklık, şişlik, ısı artışından 

ikisinin ve aşağıdakilerden birinin olması: 

• Kan kültüründe üreme olması, 

• Kanda veya idrarda pozitif antijen testi, 

• Patojene özgü tanısal tek IgM antikor titresi veya iki serum örneğinde 

IgG tipi antikorlarda dört katı artış. 

Yenidoğanın (<30 gün) omfaliti tanısı için aşağıdaki kriterlerden biri 

bulunmalıdır: 

1. Göbekte eritem ve/veya seröz drenaj ve aşağıdakilerden biri: 

• Drenaj veya iğne aspirasyonuyla alınan sıvıda üreme olması,  

• Kan kültüründe üreme olması. 

2. Göbekte eritem ve pürülan drenaj. 
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KISALTMALAR 
 
 

A.baumannii: Acinetobacter baumannii  

ASYE: alt solunum yolları enfeksiyonu 

BOS:beyin-omurilik sıvısı 

CAE: cerrahi alan enfeksiyonu  

C.albicans: Candida albicans 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 

CPR:kardiopulmoner resusitasyon 

CREs: Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae  

ÇSH: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ÇYBÜ: çocuk yoğun bakım ünitesi 

E.coli: Escherichia coli  

E.faecium: Enterococcus faecium 

ELBW: extremely low birth weight, çok çok düşük doğum ağırlığı 

EOL: early onset sespis, erken başlangıçlı sepsis 

ESBL: extended spectrum beta lactamas-genişlemiş spektrumlu beta 

laktamaz 

EVDS: eksternal ventrikül drenaj sistemi 

GBS: grup B streptokok 

GE: gastroenterit 

GİSE: gastrointestinal sistem enfeksiyonu  

GKBB: göz-kulak-burun-boğaz  

HE: Hastane enfeksiyonu 

H.influenzea: Haemophilus influenzae 

INICC: International Nosocomial Infection Control Consortium 

KAE: kan akım enfeksiyonu 

KD: karbapenem dirençli 

KDE: kalp ve damar enfeksiyonu 

KGAE: kulak-göz-ağız enfeksiyonu 

KİKAE: kateter ilişkili kan akım enfeksiyonu 
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KİÜSE: kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu 

KNS: koagülaz negatif stafilokoklar   

K.pneumoniae: Klebsiella pneumoniae 

LBW: low birth weight, düşük doğum ağırlığı 

LOS: late onset sepsis, geç başlangıçlı sepsis 

LP:lomber ponksiyon 

M.catarrhalis: Moraxella catarrhalis 

MRSA: metisilin resistan (dirençli) Staphylococcus aureus 

MRSE: metisilin resistan (dirençli) Staphylococcus epidermidis  

MSS: merkezi sinir sistemi 

NEK: Nekrotizan enterokolit 

NG: nazogastrik 

NHSN: National Healthcare Safety Network 

NICHHD: National Institute of Child Health and Human Development  

NNIS: National Nosocomial Infection Surveillance 

OG: orogastrik 

P.aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa 

PEG: perkutan endoskopik gastrostomi 

P.mirabilis: Proteus mirabilis 

RSV: respiratuvar sinsitiyal virus 

S.aureus: Staphylococcus aureus  

SBİE: Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyon 

S.epidermidis: Staphylococcus epidermidis 

S.pneumoniae: Streptococcus pneumoniae 

SVK: santral venöz kateter 

TAS:trakeal aspirat sıvısı 

TPN: total parenteral nütrisyon 

UÜTF: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

ÜSE: üriner sistem enfeksiyonu 

ÜSK: üriner sistem kateteri 

VİP: ventilatör ilişkili pnömoni 

VLBW: very low birth weight, çok düşük doğum ağırlığı 
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VP: ventrikülo-peritoneal 

VRE: vankomisin resistan (dirençli) enterokok  

VSE: vankomisin sensitif (duyarlı) enterokok  

WHO: World Health Organization 

YBÜ: yoğun bakım ünitesi 

YDE: yumuşak doku enfeksiyonu 

YDYBÜ: yenidoğan yoğun bakım ünitesi 
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