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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 



Klinik durumu ciddidir 

 birden fazla tanı 

 multi organ yetmezliği 

 immunsupresyon 

 sepsis 

 travma 

Klinik durumu ilerleyicidir 

İmmobildir 

Skorları kötüdür 

Altta yatan hastalığı vardır  

Yoğun bakım hastası 
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Yoğun bakımda  

Daha fazla invaziv girişim veya cerrahi gereksinimi 

Daha uzun süreli yatış 

Daha fazla IV ilaç 

Daha fazla NG tüple beslenme veya TPN 

Daha fazla ventilasyon 

Daha… 

 

  

 



 

 

  

 

Yoğun bakımda ateş 





Pulmoner arter  

Mesane içi 

Özefageal 

Rektal  

Oral 

Kulak içi 

Temporal arter 

Aksiller 

Alın 



38.3-38.8oC   enfeksiyon veya enfeksiyon dışı 

38.9-41oC   enfeksiyon 

>41.1oC   enfeksiyon dışı 

Launey et al. Critical Care 2011;15:222 



Ateşsiz seyir !!! 

Sepsisli hastaların %10’u hipotermik-normotermik 

Prognoz daha kötü 

Nedeni ? (daha az sitokin salınımıyla ilişkili değil) 



Enfeksiyon Dışı Nedenler 

Akalküloz kolesistit 

İlaç ateşi 

Transfüzyon reaksiyonu 

Adrenal yetmezlik 

Benign postoperatif ateş 

Pankreatit 

Tirotoksikoz 
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Enfeksiyon Dışı Nedenler 

ARDS (geç döneminde) 

Atelektazi 

Yanık 

Aşırı doz ilaç (antikolinerjik) 

İlaç yoksunluğu 

Gut 

Isı şoku 

İntrakraniyal kanama 

Malignite 

İskemik kolit 

Myokard infarktüsü 

Malign hipertermi 

Malign nöroleptik sendrom 

Feokromositoma 

Konvülziyon 

Serotonin sendromu 

Tromboemboli 

Vaskülit 



Kan dolaşımı enfeksiyonları Solunum yolu enfeksiyonları 

Cerrahi alan enfeksiyonları Üriner sistem enfeksiyonları 

Enfeksiyöz nedenler 



Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları 

Herhangi bir klinik infeksiyon odağı ve risk 

faktörü bulunmayan hastalarda ani 

başlangıçlı ateş ve sepsis varlığında KİKDİ 

akla getirilmeli 

Günlük olarak kateter giriş yeri gözlemlenmeli 

 



+ 

 
_ 

 

_ 

 + 

 

Kİ-KDİ şüphesi 

 

Sepsis varlığı 

 

Tünel enf, çıkış yeri enf, port cebi 

absesi, endokardit, periferik emboli, 

septik tromboflebit  
-Kan kültürü 

-Kateterin çıkarılması  

 ve kateter ucu kültürü 

-Yeni kateterin farklı bir     

 yerden takılması 

- Ampirik tedavi 

- Kantitatif kan kültürü 

- Üreme zamanı 

- Ampirik tedavi 

Kan kültürü (-) 

Kateter kültürü (-) 

 

Kan kültürü (+) 

Kateter kültürü (+) 

 

Kan kültürü (-) 

Kateter kültürü (+) 

 

Farklı odak araştır 

 

Klinik olarak izle 

Farklı yerden kateter tak 

 

Kateteri çıkar 

Antimikrobiyal tdv devam 



Solunum Yolu Enfeksiyonları 

YBÜ ateş nedenleri arasında 2. sırada 

Klinik tanı zor: 

- Enfeksiyon dışı nedenlere bağlı ateş 

- Ateşsiz seyir 

 



Ventilatörle ilişkili pnömoni 

• AC grafisinde yeni veya ilerleyici infiltrasyon saptanan 

hastada aşağıdakilerden en az ikisinin olması: 

- Ateş (>38oC) 

- Lökositoz 

- Pürülan sekresyon 

- Oksijenizasyonda azalma 

- Solunum sayısında artma 
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VİP şüphesi 

 

FOB var mı? 

 

BAL, KFÖ 

 

ETA, mini-BAL 

 

- Dirençli bakteriler için risk faktörlerinin varlığı 

- YBÜ’de dirençli bakteri prevalansı 

- Uzun süreli MV 

- >5 gün VİP gelişimi 

                veya 

- VİP geliiştikten sonraki 72 saat içinde solunum 

örneklerinde dirençli bakteri izolasyonu 

Ampirik kombine tedavi 

 

Sepsis varlığı 

 

Ampirik monoterapi 

 

Kültür sonuçlarına göre tekrar değerlendir 

 



Üriner sistem enfeksiyonları 

Genellikle kolonizasyon 

Nadiren ateş 

Tipik klinik bulgular yok 



+ 
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Kİ-İYE şüphesi 

 

İdrar bakısı 

 

Başka odak araştır 

 

Sepsis varlığı 

 

İdrar kültürü 

Kan kültürü 

Ampirik tdv başla 

 

 

İdrar kültürü 

Kan kültürü 

Ampirik tdv düşün 

 

 
İdrar kültürü + 

 

İdrar kültürü - 

 

Başka odak araştır 

 

Gram negatif 

Gram pozitif  

 

Tedaviyi 

değiştir veya 

devam 

 

Mantar 

Kateteri çıkar 

Kültürü tekrarla 

Antifungal tdv başla 

Başka odak araştır 

 



Cerrahi alan enfeksiyonları 

İnsizyon yeri günlük takip edilmeli 

Şüphe durumunda insizyon yeri açılmalı 

Kültür alınmalı (doku, aspirat) 

Derin doku infeksiyonunda görüntüleme !!! 
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>38.3oC 

 

Klinik enf odağı 

 

Uygun tanısal 

incelemeler 

Ampirik tdv 

 Noninfeksiyöz 

nedenleri araştır 

 

>39oC 

48 saat izle 

Persistan ateş 

İnf. bulgularında 

ilerleme 

 

SVK >48 saat 

NG tüp 

İshal 

Ampirik tedavi 

48 saat izle 

Persistan ateş 

İnf. bulgularında 

ilerleme 

 STOP 

Kateteri çıkar, kültür 

NG çıkar, sinüs BT 

Dışkıda lökosit,  

C.difficile 

Antifungal tdv 

Venografi 

Abdominal BT 

İlaç ateşi 

 

_ 

 

2 set kan kültürü 

 



Kan kültürü, kan dolaşım enfeksiyonu tanısı ve etkenin 

antimikrobiyal duyarlılık testi için “Altın Standart”tır. 

Yoğun bakım tıbbında, kan kültürü en önemli kanıt olabilen 

mikrobiyolojik testtir. 

Mancini et.al. Clin Microbiol Rev, 2010;23(1):235-51 



24 saat içinde, en az 3-4 adet,  

Farklı venlerden, 20-30 ml 

Periferik ven ve kateterden aynı anda kültür 

Deri antisepsisi (%70’lik isopropil alkol, povidon iodine) 

Kan kültür şişesinin ucu temizlenmeli 

Eggimann P, et al. Curr Opin Infect Dis 2007 

Kan kültürü 





En az 2 set 

Aynı anda 2 koldan 2 şişe (1 aerop + 1 anaerop) 

Her bir şişeye 10 ml 

Toplam 40 ml 



Prokalsitonin 

CRP 

Sitokinler (IL-6, IL-8, TNF-) 

sTREM-1 

Endotoksin 

Proadrenomedullin 

Pentraxin-3 



Prokalsitonin 

Kalsitonin prekürsörü 

Ca+ ile ilişkili değil 

Stabil bir protein 

<0.1ng/ml 

0.6-2.0 ng/ml: SIRS 

2.0-10.0 ng/ml: ciddi sepsis 

>10.0 ng/ml: septik şok 

 



Tarama kültürü 

Klinik şüphe yoksa hastalardan kültür alınması 

önerilmemektedir 

Kolonizasyon?? 



Sürveyans 

Klinik durumu stabil olmayan, yüksek riskli 

hastalarda ampirik tedavi 

- İnfeksiyon odağı 

- Risk faktörlerinin varlığı 

- Olası etkenler 

-Antimikrobiyal duyarlılık paternleri 

Düzenli sürveyans !!! 



Care bundle - Önlem paketleri 




