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Amaç 

• Bu çalışmada hastanemiz 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) 

son 4 yıldaki Gram-negatif kan dolaşımı infeksiyonlarındaki (KDİ) 

etkenlerin, karbapenem direnci oranlarının belirlenmesi ve 

mortaliteye etki eden risk faktörlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

 



Yöntem 

• İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi YBÜ’de 

(anestezi ve reanimasyon, nöroloji ve kalp damar cerrahi)                               

1 0cak 2014-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yatmış ve takipleri esnasında 

nozokomiyal Gram-negatif KDİ gelişmiş olan 18 yaş üstü 101 hastadaki 104 

bakteriyemi atağı çalışmaya dahil edildi.  

• Hastalara ait bilgiler bilgisayar kayıtlarından ve infeksiyon kontrol komitesi 

verilerinden geriye dönük olarak kaydedildi.  

 



İstatistiksel analiz 

• İstatistiksel veriler IBM SPSS Statistics 23.0 programı kullanılarak oluşturuldu. 

• Kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak, sürekli değişkenler ortalama ± 
standart sapma, ortanca (ÇAG) olarak gösterildi 

• Kategorik değişkenler χ2 ve Fisher’in kesin testi kullanılarak değerlendirildi.  

• Sürekli değişkenlerden normal dağılıma uyanlar Student-T testi, uymayanlar 
Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi. 

• Mortaliteye etki eden risk faktörlerinden tek değişkenli analizde anlamlı bulunan 
değişkenler çok değişkenli testlerden Cox regresyon analizi kullanılarak analiz 
edildi. 

• p değeri≤0,05 için anlamlı kabul edildi. 



Bulgular 

• Yaş ortalaması 57.5±19.6 olan 101 hastanın 57’si (%56.4) erkek, 44’ü 
(%43.6) kadın idi.  

• Hastaların 67’si (%66.3) Anestezi ve Reanimasyon YBÜ’de, 26’sı 
(%25.7) Nöroloji YBÜ’de, 8’i (%8) Kardiyovasküler Cerrahi YBÜ’de 
yatan hastalardı. 

• 40 (%39.6) hastanın izlemi ölümle sonuçlandı.  
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• İzole edilen 104 Gram-negatif 

basilin 35’inde (%33.7) karbapenem 

direnci saptandı. 

• Bu 35 etkenin 20’si (%57.1) 

Acinetobacter spp, 11’i (%31.4) 

Klebsiella spp, 4’ü de (%11.4) 

Pseudomonas spp idi.  
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• Tek değişkenli analizde mortalite üzerinde anlamlı bulunan risk 

faktörleri çok değişkenli analizle değerlendirildiğinde yalnızca 

karbapenem direnci ve APACHE II skoru mortaliteyi artıran risk 

faktörleri olarak saptandı.  



Sonuç 

• Son 4 yılda hastanemiz YBÜ’lerinde görülen nozokomiyal KDİ 
olgularında en sık Acinetobacter ve Klebsiella türleri etken olarak 
saptanmış olup, Acinetobacter türlerinin 2/3’ü, Klebsiella türlerinin de 
1/3’ü karbapeneme dirençli bulunmuştur.  

 

• Mortaliteyi etkileyen risk faktörlerine bakıldığında karbapeneme 
dirençli Gram-negatif KDİ ve APACHE II skorunun mortaliteyi artıran 
bir faktör olduğu saptanmıştır. 

 

 



 

• Sonuç olarak YBÜ’de görülen KDİ olgularında karbapenem direnci her 
geçen gün artmakta olup bu durum hem etkin tedavi seçeneklerini 
azaltmakta hem de mortalite üzerine olumsuz etki etmektedir.  

 

• Dirençli suşların yayılımının önlenmesi için etkili infeksiyon kontrol 
önlemlerinin uygulanması, uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenerek 
akılcı antibiyotik kullanımının benimsenmesi gerekmektedir. 
 

 

 


