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Giriş
• Aralık 2019’da başlayan ve bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden COVID-

19 pandemisi Mart 2022 itibariyle Dünya’da 6 milyondan fazla insanın 
ölümüne yol açmıştır1.
• COVID-19 hastalarında YBÜ’ye yatış gereksinimi serilere bağlı olarak 

değişmekle birlikte %2-5 arasındadır2,3.
• YBÜ’de takip edilen COVID-19 hastalarında sekonder infeksiyon riski 

yüksektir4.
• Genellikle kan dolaşımı infeksiyonları (KDİ) ilk planda görülmekte olup 

mortalite riski yüksektir ve bu hasta grubunda KDİ ile ilgili güncel veriler 
kısıtlıdır.



Amaç

ØYBÜ’de takip edilen COVID-19 hastalarında gelişen KDİ 
insidansını, risk faktörlerini ve prognozunu
değerlendirmek



Gereç-Yöntem
• 22 Mart 2020 ile 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi YBÜ’de en az 48 saat izlenmiş olan 470 hasta dahil edildi. 
• Bu süreçte 12 olan yoğun bakım yatak sayısı, ameliyathanelerin yoğun bakım 

yatağına dönüştürülmesi ile 50 yatağa çıkarıldı.
• İş yükünün yoğun olması nedeniyle çeşitli birimlerden sağlık çalışanları hızlı bir 

oryantasyon eğitiminden sonra YBÜ’de görevlendirildi.
• Hastalar günlük yapılan yoğun bakım vizitlerinde takip edildi.
• Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar verileri SPSS versiyon 21.0, STATA 

versiyon 15.0 kullanılarak analiz edildi.
• KDİ gelişen ve gelişmeyen hastaların hayatta kalma olasılığı Kaplan-Meier methodu 

ile hesaplandı.



Bulgular
• Ortanca yaş 66 (IQR 56.0-76.0) olup, %64'ü erkekti. 
• En sık görülen üç komorbidite

vhipertansiyon (%49,8)
vdiabetes mellitus (%32,8)
vkoroner arter hastalığı (%25,7) 

• Olguların %59,6 (n=280)’sı YBÜ’de kaybedildi ve %40,4 (n=190)’ü ise 
YBÜ’den taburcu edildi. 
• Olguların %38,1(n=179)’inde en az bir kez KDİ gelişti.
• Kaybedilen hastaların %53,2’sinde, taburcu edilen hastaların ise %13,9’inde 

KDİ geliştiği görüldü.
• KDİ gelişen hastaların %83,2’si kaybedildi.





• KDİ gelişen 179 hastada 252 KDİ epizodu gelişti.

• KDİ insidans oranı risk altındaki 1000 hasta günü başına 50,2
(%95 GA 44.3-56.7) idi.

Bulgular



KDİ’lerin kaynağı  
Ø%42,5'inde santral venöz kateter
Ø%39'unda alt solunum yolu

En sık rastlanan etkenler:
ØAcinetobacter baumannii (%40) 
ØKarbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae (%21)



• Pandemi süresince sürekli güncellenen veriler ışığında farklı form ve 
dozlarda steroidler ve anti-inflamatuvar kombinasyonlar kullanıldı.

• Anti-inflamatuvar tedavi modalitelerindeki bu heterojenite nedeniyle, 
KDİ ataklarının klinik ve laboratuvar parametrelerini anti-inflamatuvar
alt gruplara göre değerlendirdik. 



Örneklem büyüklüğü küçük olduğu için  anlamlı bir fark saptanmadı. 
• Tosilizumab içeren tedavi alan hastalarda CRP seviyeleri daha düşüktü ve en düşük 

seviye tosilizumab ve deksametazon kombinasyon tedavisi alan hastalarda idi. 
• Tosilizumab ile tedavi edilen hastalarda PCT seviyeleri en düşüktü.
• Metilprednizolon ve tosilizumab alan hastalarda polimikrobiyal enfeksiyonlar daha sık 

görüldü.



Çok değişkenli analiz sonucunda KDİ gelişimi için bağımsız risk faktörleri: 
Sürekli renal replasman tedavi (SRRT) ihtiyacı
[aHR:2.40 (%95 CI:1.76-3.26)] 
Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (EKMO) ihtiyacı
[aHR: 2.31 (%95 CI:1.04-5.09)]
Metil prednizolon ve tosilizumab kombinasyonunun kullanımı
[aHR: 2.45 (%95 GA:1.18-5.09)]
YBÜ’ye kabul edilmeden önce hastanede kalış süresi ise koruyucu faktör 
olarak belirlendi [aHR:0.94 (%95 CI:0.91-0.98)].



Şekil 1. KDİ gelişen ve gelişmeyen 
hastaların sağkalımının
Kaplan-Meier yöntemi ile karşılaştırılması

Ø YBÜ kaynaklı KDİ gelişen ve gelişmeyen grup arasında sağkalım dağılımında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p değeri:<0,001) saptandı.



ØYBÜ’de takip edilen COVID-19 hastalarında KDİ sık rastlanan bir 
komplikasyondur. 

ØRiski arttıran temel faktörler:
• Hastaların altta yatan hastalıkları
• Verilen yoğun immunsupressif tedaviler 
• İnvaziv girişimler 
• İnfeksiyon kontrol önlemlerinde yaşanan sıkıntılar

ØTosilizumab alan hastalarda inflamatuvar belirteçler yükselmeyebilir; 
bu nedenle enfeksiyon şüphe eşiği düşük olmalı ve şüphe durumunda 
daha sık kültür alınmalıdır.

Sonuç
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