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Giriş 

• Klebsiella pneumoniae, pnömoni ve idrar yolu, yumuşak doku ve kan dolaşımı 

infeksiyonları (KDİ) gibi enfeksiyonlardan sorumlu bir patojendir. Hem toplum hem 

de hastane kaynaklı infeksiyonların önemli etkenlerindendir.  

• Karbapenemlere  dirençli K. pneumoniae (KDKP) ilk olarak 1996 yılında bildirilmiş 

ve günümüzde dünya çapında bir sorun haline gelmiştir. Literatürde KDKP 

enfeksiyonlarında,yüksek mortalite saptandığı bildirilmektedir. 

• Bu çalışmada Türkiye'de bir eğitim hastanesine başvuran hastalarda Klebsiella 

pneumoniae bakterisine bağlı kan dolaşımı enfeksiyonu (KP-KDİ) ve KDKP ile ilişkili 

enfeksiyonların  klinik özellikleri ve mortalite ile ilişkili risk faktörleri araştırılmıştır. 
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Gereç ve yöntemler-1 

• 31 Ocak 2012-1 Ocak 2016 tarihleri arasında Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde yatırılarak izlenmiş ve kan 
kültürlerinde Klebsiella pneumoniae üremiş olan, ≥16 
yaş hastalar geriye yönelik olarak incelenmiştir. 

• İlgili veriler hasta dosyalarından ve elektronik 
hastane veri kayıt sisteminden elde edilmiştir. 
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Gereç ve yöntemler-2 

• Olguların yaşı,cinsiyeti, izlendiği bölüm 

• Eşlik eden hastalıkları (Diyabet, KOAH, malignite, SVO vb) 

• Son üç ayda  hastanede yatma, invaziv işlem/cerrahi  geçirme durumu, 

• Mekanik ventilatöre bağlı olma, santral kateter varlığı, son bir ayda 

antibiyotik kullanmış olma durumu 

• Kan kültüründe üreyen bakterinin olası kaynağı  

• Bakterinin karbapenemlere dirençli olma durumu 

• Ampirik tedavinin uygunluğu 

• Septik şok varlığı, 

• Kan dolaşımı enfeksiyonunun 28. gününde sağkalım durumu 

 

 

 



İstatistiksel yöntem 

• Veriler SPSS 21 programına kaydedilmiştir. 

• İstatistiksel yöntem olarak kategorik değerlerin 

incelenmesinde ki-kare, sayısal değerlerin incelenmesinde 

Student t yada Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

• İstatiksel olarak anlamlı değişkenler forward stepwise 

lojistik regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

• P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilecektir.  



Sonuçlar-1 

• 299 KDİ saptanmış olup 5 olgu sevki nedeniyle 
izlemi tamamlanamadığı için, 6 olgu 
polimikrobiyal KDİ nedeniyle dahil 
edilememiştir.  

• 288 KDİ dahil edilmiş olup 155 (%53.8) ’i 
erkektir ve yaş aralığı 18-104 (63.4±17.8)’tür.  

• En sık eşlik eden hastalıklar  kronik böbrek 
yetmezliği (%24.3), akut serebrovasküler olay 
(%21.9) ve diabetes mellitustur (%20.5).  
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Sonuçlar-2 

• Olguların %79.5’i hastane kökenli olup 
bunların 106 (%46.3)’sı yoğun bakımda 
gelişmiştir.  

• KDİ kaynağı olarak  en sık üriner sistem 
(%30.9), kateter ilişkili (%18.1), solunum 
sistemi (%13.5%) belirlenirken ve  %30.2’si 
pirmer bakteriyemidir. 

• 64 (%22.2) olguda karbapenem direnci vardır 
ve tümü sağlık bakımı ile ilişkilidir. 
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Olguların karbapenem direnci yönünden risk 
faktörleri 

 Toplam (288) n 

(%) 

Karbapenem  dirençli 

(n=64) n (%) 

Karbapenem duyarlı 

(n=224) n (%) 

P 

Yaş 63.4±17.8 63.2±17.8 64.2±17.7 0.695 

Erkek cinsiyet 155 (%53.8) 32 (%50) 123 (%54.9) 0.487 

Sağlık bakımı  ilişkili KDİ 229 (%79.5) 64 (%100) 165 (%73.7) 0.000 

Yoğun bakımda edinilmiş KDİ 106 (%36.8) 37 (%57.8) 69 (%30.8) 0.000 

KDİ olası kaynağı 

Primer 87 (%30.2) 20 (%31.3) 67 (%29.9) 0.837 

Kateter 52 (%18.1) 22 (%34.4) 30 (%13.4) 0.000 

Solunum sistemi 39 (%13.5) 11 (%17.2) 28 (%12.5) 0.334 

Üriner sistem 89 (%30.9) 9 (%14.1) 80 (%36.7) 0.001**** 

Gastrointestinal sistem 14 (%4.9) 2 (%3) 12 (%5.4) 0.464 

Cilt ve yumuşak doku 7 (%2.4) 0 (%0) 7 (3%) 0.152 
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Toplam (288) n (%) Karbapenem  dirençli 

(n=64) n (%) 

Karbapenem 

duyarlı  (n=224) n 

(%) 

P 

Diabetes mellitus 59 (20.5%)  15 (23.4%) 44 (19.6%) 0.507 

Kronik börek yetmzeliği 70 (24.3%) 21 (32.8%) 49 (21.9%) 0.072 

Solid malignite 51 (17.7%) 10 (15.6%) 41 (18.3%) 0.621 

Hematolojik malignite 48 (16.7%) 9 (14.1%) 39 (17.4%) 0.526 

KOAH 21 (7.3%) 5 (7.8%) 16 (7.1%) 0.856 

Kalp yetmezliği 22 (7.6%) 6 (9.4%) 16 (7.1%) 0.553 

Akut SVO 63 (21.9%) 11 (17.1%) 52 (23.2%) 0.304 

Travma 19 (6.6%) 10 (15.6%) 9 (4%) 0.001 

Cerrahi işlem geçirme 75 (26%) 23 (36.9%) 52 (%23.2) 0.041 

Mekanik ventilasyon 71 (24.7%) 30 (46.9%) 41 (18.3%) 0.000 

Santral venöz kateter 101 (35.1%) 36 (56.3%) 65 (29%) 0.000 

Total parenteral beslenme  54 (18.8%) 23 (35.9%) 31 (13.8%) 0.000 

Antibiyotik tedavisi almış olma 90 (31.2%) 36 (56.2%) 54 (24.1%) 0.002 
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Sonuçlar-3 

• Forward stepwise lojistik regresyon analizinde 
karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae KDİ için 
en önemli risk faktörü son 30 günde antibiyotik 
kullanımıdır.  

 (P=0.000, odds oranı: 0.247, 95% güven aralığı: 0.132–
0.44). 
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Karbapenem dirençli ve duyarlı olguların klinik 
sonuçları 

Total (288) n (%) Karbapenem dirençli 

(n=64)  n (%) 

Karbapenem duyarlı 

(n=224)  n (%) 

P 

Ciddi sepsis 96 (%33.3) 29 (%45.3) 67 (%29.9) 0.021 

Septik şok 25 (%8.7) 4 (%6.3) 21 (%9.4) 0.434 

Uygun ampirik tedavi 167 (%58) 9 (%14.1) 158 (%70.5) 0.000 

28 günlük mortalite 113 (%49.6) 41 (%64) 72 (%32.1) 0.000 
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• Olguların 28 günlük mortalite oranı %49.6’dır. 



Sağkalım durumuna göre klinik özelliklerin incelenmesi 

Toplam (n=288) n (%) Kaybedilenler  (n=113) n 

(%) 

Sağkalanlar (n=175) n 

(%) 

P 

Yaş 63.4±17.8  66.4±17.8  61.5±17.5  0.022 

Erkek cinsiyet 155 (%53.8) 58 (%51.3) 97 (%55.4)  0.495 

Sağlık bakımı ilişkili KDİ 229 (%79.5) 103 (%91.2) 126 (%72) 0.000 

Yoğun bakımda edinilmiş 106 (%36.8) 63 (%55.8) 43 (%24.6) 0.000 

KDİ olası kaynağı 

Primer 87 (%30.2) 38 (%33.6) 49 (%28) 0.310 

Kateter 52 (%18.1) 29 (%25.7) 23 (%13.1) 0.007 

Solunum sistemi 39 (%13.5) 23 (%20.4) 16 (%9.1) 0.007 

Üriner sistem 89 (%30.9) 20 (%17.7) 69 (%39.4) 0.000*** 

Gastrointestinal sistem 14 (%4.9) 1 (%0.8) 13 (%7.4) 0.012 

Cilt ve yumuşak doku 7 (%2.4) 2 (%1.8) 5 (%2.9) 0.559 
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Toplam (n=288) n (%) Kaybedilenler  (n (%) Sağkalanlar  n (%) P 

Diabetes mellitus 59 (20.5%) 23 (20.4%) 36 (20.6%) 0.964 

Kronik böbrek yetmezliği 70 (24.3%) 32 (28.3%) 38 (21.7%) 0.202 

Solid malignite 51 (17.7%) 17 (15%) 34 (19.4%) 0.341 

Hematolojik malignite 48 (16.7%) 25 (22.1%) 23 (13.1%) 0.046 

KOAH 21 (7.3%) 8 (7.1%) 13 (7.4%) 0.911 

Kalp yetmezliği 22 (7.6%) 13 (11.5%) 9 (5.1%) 0.047 

Akut SVO 63 (21.9%) 26 (23%) 37 (21.1%) 0.708 

Travma 19 (6.6%) 11 (9.7%) 8 (4.6%) 0.085 

Cerrahi işlem geçrime 75 (26%) 29 (25.7%) 46 (26.3%) 0.907 

Mekanik ventilasyon 71 (24.7%) 43 (38.1%) 28 (16%) 0.000 

Santral venöz kateter 101 (35.1%) 55 (48.7%) 46 (26.3%) 0.000 

Total parenteral beslenme  54 (18.8%) 36 (31.9%) 18 (10.3%) 0.000 

Antibiyotik tedavisi almış olma 90 47 43 0.002 
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Sağkalım durumuna göre klinik özelliklerin 
incelenmesi 

Toplam (n=288) n (%) Kaybedilenler  (n=113) 

n (%) 

Sağkalanlar (n=175) n 

(%) 

P 

Ciddi sepsis 96 (%33.3) 70 (%61.9) 26 (%14.9) 0.000 

Septik şok 25 (%8.7) 18 (%15.9) 7 (%4) 0.000 

Karbapenem direnci 64 (%22.2) 41 (%36.3) 23 (%13.1) 0.000 

Uygun ampirik tedavi 167 (%58) 51 (%45.2) 116 (%66.3) 0.000 
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İleri lojistik regresyon analizinde, 28 günlük mortalite için en önemli risk 
faktörü ciddi sepsistir (P=0.000, odds oranı: 15,147, 95% güven aralığı: 
5,309–16,393). 



Sonuç 

• Klebsiella pneumoniae ile ilişkili KDİ’nın çoğu 
hastane kaynaklıdır. Bunların %22.2’si 
karbapenemlere dirençli suşlar olup tümü sağlık 
bakımı ile ilişkilidir. 

• Son bir ayda antibiyotik tedavisi almış olma 
karbapenem direnci ile ilgili en önemli risk 
faktörüdür. Karbapenem dirençli suşlara bağlı 
KDİ’nda mortalite daha yüksektir. 

• Ciddi sepsis, mortalite için en önemli risk 
faktörüdür. 
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