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ÖZET

Giriş: Toplum kökenli sepsis ve epidemiyolojisi ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada kliniğimizde toplum kökenli sepsis tanısı ile
izlenen olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Bu çalışmada, 1989-2005 yılları arasında kliniğimizde izlenen 125 toplum kökenli erişkin sepsis olgusunun epide-
miyolojik ve klinik özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 125 olgunun yaş ortalaması 52.7, 58 (%46.4)’i erkek, 67 (%53.6)’si kadındı. Odak olarak; 56
(%45) olguda üriner sistem infeksiyonu, 23 (%18) olguda solunum sistemi infeksiyonu, 12 (%9.6) olguda batın içi infeksiyon ve 6 (%5)
olguda cilt ve yumuşak doku infeksiyonu saptandı. Yirmi sekiz (%22.4) olguda infeksiyon odağı saptanamadı. Kan kültürlerinde üreyen
bakterilerin %64’ü gram-negatif bakteri idi. Yüz yirmi beş hastanın hastane içi mortalitesi %30’du. Başvuruda sepsis tanısı alan 47 has-
tada mortalite %4.25 iken, ağır sepsis tanısı alan 78 hastada mortalite oranı %35.9 idi (p< 0.001). 

Sonuç: Toplum kökenli sepsis epidemiyolojisini daha iyi anlamak için yeni ve büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Toplum kökenli infeksiyonlar

SUMMARY

Community-Acquired Sepsis: Retrospective Evaluation of 125 Cases
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Introduction: There are only a few studies regarding community-acquired sepsis and its epidemiology. We aimed to evaluate the cases
diagnosed as community-acquired sepsis and followed in our clinic.

Patients and Methods: In this study, epidemiological and clinical features of 125 adult patients with community-acquired sepsis follo-
wed in our clinic during the period 1989-2005 were retrospectively evaluated.
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GİRİŞ

Sepsis, infeksiyona karşı vücudun gösterdiği siste-
mik yanıtın neden olduğu bir klinik tablodur. Mortali-
tesi oldukça yüksektir ve %28-50 arasında değişmek-
tedir[1]. 

Sepsis hastane dışında (toplum kökenli) ya da has-
tane içinde (nozokomiyal) ortaya çıkabilir. Prognoz
açısından en önemli nokta sepsis tablosunun erken
tanımlanıp, derhal etkin bir tedavinin başlatılmasıdır. 

Sepsis ve ilişkili klinik tabloların tanımında uzun
süre bir fikir birliği sağlanamamış ve 1991 yılında
“American College of Chest Physicians” ve “Society
of Critical Care Medicine” tarafından yapılan uzlaşı
toplantısında terminolojide bugün kullanmakta oldu-
ğumuz düzenlemeler yapılmıştır[2]. Bu düzenlemelere
rağmen bu tanımların özgüllük ve duyarlılıkları günü-
müzde yoğun olarak tartışılmaktadır.

Sepsis ile ilgili daha çok nozokomiyal sepsis çalış-
maları yapılmıştır. Toplum kökenli sepsis ve epidemi-
yolojisi ile ilgili çalışmalar daha azdır. Bu çalışmada
kliniğimizde takip ettiğimiz toplum kökenli sepsis ol-
gularının değerlendirilmesi ve mevcut literatür ışığın-
da tartışılması amaçlanmıştır.

HASTALAR ve METOD

1992 yılında kabul edilen uzlaşı konferansı kriter-
lerine dayanarak sepsis tanısı konulan ve 1989-2005
yılları arasında kliniğimize yatırılarak takip ve tedavisi
yapılan 125 olgunun epidemiyolojik ve klinik özellik-
leri retrospektif olarak incelendi.

Sepsis ve ilişkili klinik tanımlar için uzlaşı konfe-
ransı kriterleri kullanıldı.

Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu
(SIRS): Sepsiste olduğu gibi infeksiyöz olaylara karşı
veya yanık, pankreatit gibi infeksiyon dışı durumlarda
vücudun oluşturduğu immün yanıtlar dizisidir. SIRS
tanısı için aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının
hastada bulunması gerekir:

1. Vücut ısısının 38°C’den daha yüksek veya
36°C’den daha düşük olması,

2. Kalp hızının 90/dakikadan daha fazla olması,

3. Solunum sayısının 20/dakikadan fazla veya Pa-
CO2’nin 32 mmHg’dan daha düşük düzeyde olması,

4. Beyaz küre sayısının 12.000/mm3’ten fazla
veya 4000/mm3’ten az sayıda olması ya da genç
hücre (çomak) oranının %10’dan fazla bulunması.

Sepsis: SIRS ile birlikte infeksiyonun klinik bul-
gusunun olması, yani infeksiyona karşı oluşmuş
SIRS’tır (SIRS etyolojisinde infeksiyon mevcuttur).

Ağır sepsis: Sepsis ile birlikte organ fonksiyon
bozukluğu, hipoperfüzyon veya hipotansiyonun bu-
lunmasıdır. 

Septik şok: Sepsiste yeterli sıvı tedavisine rağ-
men, hipotansiyon ile birlikte perfüzyon bozukluğu-
nun devam etmesidir.

Multipl organ disfonksiyonu (MODS): Akut
hastalık tablosu içinde olan hastada organ fonksiyon
değişikliklerinin bulunmasıdır[2,3].

Hastaneye başvuruda sepsis tablosunda olan, ya-
kın zamanda hastanede yatış öyküsü olmayan ve sep-
sis tablosu hastanede yapılan bir işleme bağlı olarak
gelişmeyen hastalar toplum kökenli sepsis olarak ka-
bul edildi. 

İstatistiksel hesaplamalarda Fisher’in kesin ki-kare
testi kullanıldı.

BULGULAR

Yaş ortalaması 52.7 olan, 58 (%46.4)’i erkek, 67
(%53.6)’si kadın 125 sepsisli erişkin hasta bu çalış-
maya alındı. Otuz iki hastada altta yatan hastalık yok-
tu. En sık altta yatan hastalıklar; diabetes mellitus, hi-
pertansiyon ve serebrovasküler hastalık idi. 

İnfeksiyon odağı olarak; 56 (%45) olguda üriner
sistem, 23 (%18) olguda solunum sistemi, 12 (%9.6)
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Results: The mean age was 52.7 years; 58 patients (46.4%) were male and 67 (53.6%) were female. Anatomic site of infections inc-
luded urinary tract in 56 patients (45%), respiratory system in 23 (18%), intraabdominal in 12 (9.6%), and skin and soft tissue in 6
(5%). No anatomic site of infection was found in 28 (22.4%) patients. Of the blood culture isolates, 64% were gram-negative bacte-
ria. In-hospital mortality was 30% in patients with sepsis. The mortality rate was found to be 4.25% in 47 patients with sepsis, while
it was 35.9% in 78 patients with severe sepsis on admission (p< 0.001). 

Conclusion: New and large studies are needed to understand the epidemiology of community-acquired sepsis.
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olguda batın içi infeksiyon, 6 (%5) olguda cilt ve yu-
muşak doku infeksiyonu saptandı. Yirmi sekiz
(%22.4) olguda infeksiyon odağı saptanamadı.

Üriner sistem infeksiyonunun odak olduğu olgula-
rın 28 (%50)’inde etken saptandı ve bunların 20’sin-
de etken Escherichia coli idi. E. coli’nin neden oldu-
ğu 20 ürosepsisli hastanın 9 (%45)’unda bakteremi
mevcuttu ve 3 (%15) hasta kaybedildi. Solunum siste-
minin odak olduğu olgularda ise, 12 (%52) olguda et-
ken saptandı [en sık olarak dört olguda Streptococ-
cus pneumoniae ve dört olguda metisiline duyarlı
Staphylococcus aureus (MSSA)]. Batın içi infeksiyo-
nun odak olduğu olgularda ise 2 (%16) olguda etken
saptanabildi.

Kan kültüründe üreme %22.4 (28/125) oranında
idi. Hastaların %37.2’si başvuru öncesi antibiyotik al-
mıştı. 

Kan kültürlerinde en çok izole edilen bakteri E.
coli (%36) idi. Kan kültürlerinde üreyen gram-negatif-
lerin oranı %64, gram-pozitif bakterilerin oranı ise
%36 olarak bulundu. Kan kültüründen izole edilen
bakterilerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Hastaların ortalama lökosit değeri 15.014 (400-
43.500)/mm3 idi. On hastada lökosit sayısı 4000/
mm3’ün altında, 86 hastada ise 10.000/mm3’ün
üzerinde idi. Kırk altı hastada trombositopeni (trom-

bosit < 150.000/mm3) saptandı. Başvurudaki C-re-
aktif protein (CRP) düzeyleri ortalama 17 (0.92-60)
mg/dL olarak bulundu. 

Antibiyotik ve sıvı tedavisine ek olarak 22 hasta-
da sıvı tedavisi ile birlikte inotrop tedavisi uygulandı.
Yüz yirmi beş hastanın hastane içi mortalitesi %30
olarak bulundu. Altmış beş yaş üzeri hastalarda mor-
talite %31.1 idi. Başvuruda uzlaşı kriterlerine göre
sepsis tanısı alan 47 hastada mortalite %4.25 iken,
ağır sepsis tanısı alan 78 hastada mortalite oranı
%35.9 idi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı
fark vardı (p< 0.001). Trombositopenik hastalarda
mortalite oranı %36.8 olarak bulundu. Bakteremi ile
seyreden olgularda mortalite %25 (7/28) iken, bakte-
remi saptanamayan hastalardaki mortalite %23.7
(23/97) idi.

TARTIŞMA

Toplum kökenli sepsis ve epidemiyolojisi konu-
sundaki çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Esteban ve arka-
daşlarının Madrid (İspanya)’te üç eğitim hastanesine
yatırılan hastalara dayanarak ve uzlaşı konferansı kri-
terlerini kullanarak 2003 yılında yaptıkları çalışmada;
dört aylık dönemde 15.852 hastada 702 (%4.4) sep-
sis saptanmıştır. Bölge nüfusuna göre yapılan hesap-
lamada sepsis insidansı 367/100.000 olarak bulun-
muştur. Bu çalışmadaki sepsis olgularının %83’ünü
toplum kökenli sepsis hastalarının oluşturduğu sap-
tanmıştır. Bu çalışmada en sık infeksiyon odağı olarak
akciğerler, ürogenital sistem ve gastrointestinal sistem
bulunmuştur. Etken dağılımında gram-negatif bakteri-
ler daha yüksek oranda saptanmıştır. Sepsisli hasta-
larda mortalite %12.8 olarak bildirilmiştir[4]. 

Sepsiste en sık saptanan infeksiyon odakları akci-
ğerler, batın ve üriner sistemdir. Olguların %20-
30’unda infeksiyon odağı saptanamamaktadır[5].

Ortega ve arkadaşları 2003-2006 yılları arasında
Barcelona’da toplum kökenli bakteremileri değerlen-
dirdikleri çalışmalarında; sekonder bakteremilerde en
sık infeksiyon odağı olarak üriner sistem, toplum kö-
kenli pnömoniler, safra yolu infeksiyonları ve spontan
bakteriyel peritonitleri saptamışlardır[6].

Tayvan’da 2001-2002 yıllarında yapılan bir çalış-
mada ise toplum kökenli kan dolaşımı infeksiyonları
içinde en sık üriner sistem infeksiyonlarının (%25.9),
ikinci sırada safra yolu infeksiyonlarının (%15.5) sap-
tandığı bildirilmiştir[7].
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Tablo 1. Kan kültüründen izole edilen bakterile-
rin dağılımı

Bakteri Sayı

Gram-pozitif bakteriler

Staphylococcus aureus (MSSA) 5

Streptococcus pneumoniae 3

Streptococcus pyogenes 1

Enterococcus spp. 1

Toplam 10 (%36)

Gram-negatif bakteriler

Escherichia coli 10

Klebsiella spp. 3

Pseudomonas aeruginosa 2

Enterobacter spp. 1

Proteus spp. 1

Salmonella spp. 1

Toplam 18 (%64)

MSSA: Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus.



Çalışmamızda ise üriner sistem, akciğerler ve ba-
tın içi infeksiyonlar en sık saptadığımız odaklar idi.
Toplum kökenli sepsislerde ve kan dolaşımı infeksi-
yonlarında tüm çalışmalarda en sık saptanan odak
üriner sistemdir. Genellikle bunu akciğerler ve batın
içi infeksiyonlar izlemektedir. Hasta başında özellikle
bu üç odağın çok dikkatlice gözden geçirilmesi büyük
önem taşımaktadır. İnfeksiyon odağının bulunması
hem sepsis tanısının konulması hem de etken olabile-
cek mikroorganizmaların tahmin edilerek ampirik te-
davinin seçiminde büyük önem taşımaktadır.

İspanya’da 2003-2006 yılları arasında toplum kö-
kenli bakteremilerin incelendiği bir çalışmada sekon-
der bakteremili olgularda gram-negatif bakterilerin
oranı %64, gram-pozitif bakterilerin oranı %32 ola-
rak bulunmuştur[6]. 

Kanada’da 2002-2004 yılları arasında yapılan bir
çalışmada toplum kökenli kan dolaşımı infeksiyonla-
rında en sık etkenler E. coli, S. aureus ve S. pne-
umoniae olarak saptanmıştır[8].

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise; toplum kö-
kenli bakteremi olgularında Demirdal ve arkadaşları
2002-2005 yılları arasında en sık S. aureus (%29.5),
Brucella spp. (%26.2) ve E. coli (%24.6)’nin etken
olduğunu bildirmişlerdir[9]. Eşel ve arkadaşları 2003
yılında yaptıkları çalışmada en sık etkenler olarak
Brucella spp. (%21.9), E. coli (%19.2) ve S. aureus
(%14.6)’u raporlamışlardır[10]. Sucu ve arkadaşları ise
2003-2004 yılları arasında S. aureus (%20), Strep-
tococcus spp. (%17) ve E. coli (%15)’nin en sık sap-
tanan etkenler olduğunu bildirmişlerdir[11].

Çalışmamızda kan kültüründeki üremelerde
gram-negatif bakterilerin oranı %64, gram-pozitif
bakterilerin oranı ise %36 olarak bulundu. Diğer ça-
lışmalarda temel olarak sadece bakteremik seyreden
olguların bulunması, çalışmamızda ise sepsisli olgula-
rın değerlendirilmesinden dolayı etken dağılımı açı-
sından diğer çalışmalarla karşılaştırmak mümkün ol-
madı. Bununla birlikte nozokomiyal sepsislerin aksi-
ne toplum kökenli sepsislerde ve bakteremilerde ge-
nel olarak gram-negatif bakterilerin daha ön planda
olduğunu görmekteyiz.

Tüm bu sonuçları değerlendirirken bakteremik ol-
guların her zaman klinik yanıtla birlikte gitmeyebile-
ceği ve ülkemizde brusellozun önemli bir grup oluştur-
duğunu da dikkate almak zorundayız[12,13]. 

Sepsis ve kan dolaşımı infeksiyonlarında mortalite
oranları istenilen düzeylere indirilememiştir. Toplum
kökenli bakteremilerde Barcelona’da yapılan bir çalış-
mada mortalite oranı %9 olarak bildirilmiştir[6]. Ülke-
mizden yapılan çalışmalarda ise toplum kökenli bak-
teremilerde mortalite oranı %12.7-13.9 arasında bil-
dirilmiştir[9,10]. 

Varpula ve arkadaşları toplum kökenli septik şoklu
olgularda mortalitenin %42’ye kadar yükselebileceğini
ve sepsiste tedavi hedeflerine ulaşım başarısının mor-
taliteyi %24’e kadar düşürdüğünü göstermişlerdir[1].

Mesada ve arkadaşları toplum kökenli komplike
intraabdominal infeksiyona bağlı septik şoklu olgular-
da mortaliteyi %28 olarak bildirmişlerdir[14].

Lee ve arkadaşları biliyer kaynaklı kan dolaşımı in-
feksiyonlarında 30 günlük mortaliteyi %11.7 olarak
bildirmişler ve biliyer kaynaklı kan dolaşımı infeksi-
yonlarında mortalitenin anlamlı olarak daha düşük ol-
duğunu göstermişlerdir[7].

Çalışmamızdaki sepsisli hastalarda genel hastane
içi mortalite oranını %30 olarak bulduk. Başvuruda
sepsis tanısı alan hastalarda mortalite %4.25 iken,
ağır sepsis tanısı alanlarda %35.9 idi. Antero ve ar-
kadaşları septik şoktaki hastalardaki ölüm oranlarını
ağır sepsisli hastalara göre daha yüksek olarak bildir-
mişlerdir[15].

Çalışmamızda bakteremi ile seyreden olgularda
mortalite %25 iken, bakteremi saptanmayan hasta-
lardaki mortalite %23.7 idi ve istatistiksel olarak an-
lamlı fark yoktu. Yapılan çalışmalarda bakteremik
seyreden piyelonefrit olgularının bakteremi ile seyret-
meyen hastalara göre daha sık ağır sepsis ve septik
şok tablosunda oldukları, mortalite açısından baktere-
minin ek risk getirmediği saptanmıştır[16,17]. Pnömo-
kok pnömonilerinde de bakteremi ile seyreden hasta-
lardaki mortalitenin, bakteremi ile seyretmeyen has-
talara göre daha fazla olmadığı bildirilmiştir[18]. 

Mortalitenin özellikle sepsisin ilerleyen dönemle-
rinde başvuran hastalarda yüksek olduğunu görmek-
teyiz. Bu sonuçlar da erken tanı ve tedavi hedeflerine
erken ulaşmanın önemini vurgulamaktadır. İlk bir sa-
at içinde uygun tedavinin başlanması büyük önem ta-
şımaktadır[1,19]. 

Sonuç olarak; olgu tanımlarında farklı kriterler ve
hesaplamalarda farklı yöntemler kullanılması nede-
niyle epidemiyolojide farklı rakam ve oranlarla karşı-
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laşılmakta ve çalışmalar arasında karşılaştırma yapıla-
bilmesi zorlaşmaktadır. Bununla birlikte toplum kö-
kenli sepsislerde en sık saptanan infeksiyon odakları-
nın genel olarak benzerlik gösterdiğini, gram-negatif
bakterilerin ön planda olduğunu ve başvurudaki duru-
mun ciddiyetinin mortaliteye yansıdığını söylemek
mümkündür.
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