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ÖZET

Giriş: Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (KİKDİ), santral venöz kateter kullanımına bağlı olarak gelişen en önemli komplikas-
yonlardandır. Bu çalışmada, nöroloji ve beyin cerrahisi yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde yatan hastalarda gelişen KİKDİ’lerin hızları, epi-
demiyolojik ve mikrobiyolojik özellikleri ile KİKDİ gelişimi yönünden risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Metod: Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında nöroloji ve beyin cerrahisi YBÜ’lerinde yatan ve yeni santral venöz kate-
ter takılan tüm hastalar çalışmaya alındı ve kateter infeksiyonu açısından prospektif olarak izlendi. KİKDİ sıklığı, epidemiyolojik ve mik-
robiyolojik özellikleriyle KİKDİ gelişimi yönünden risk faktörleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca 148 hastaya uygulanan 199 kateterizasyon takip edildi. Hastaların 82 (%55.4)’si kadın, 66
(%44.6)’sı erkek, yaş ortalamaları 58.7 ± 21.8 yıl idi. Hastaların 67 (%45.3)’si nöroloji YBÜ’de, 81 (%54.7)’i beyin cerrahisi YBÜ’de
izleniyordu. YBÜ’de ortalama yatış süresi 15.6 ± 15.3 gün olarak tespit edildi. Ortalama kateterizasyon süresi 8.5 ± 5.2 gün; toplam
kateter günü 1703 gün idi. KİKDİ hızı nöroloji YBÜ’de 30.25/1000 kateter günü, beyin cerrahisi YBÜ’de ise 12.45/1000 kateter günü
olarak tespit edildi. En sık metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (%25) ve penisiline dirençli enterokok (%25) infeksiyonları sap-
tandı. Tek değişkenli analizlerde KİKDİ saptanan hastalarda, KİKDİ saptanmayan hastalara oranla önceden antibiyotik kullanımı ora-
nının daha yüksek olduğu (p= 0.02) ve YBÜ’de ortalama yatış süresinin daha uzun olduğu (p< 0.001) tespit edildi. Nöroloji YBÜ’de
yatan hastalarda KİKDİ gelişme riski beyin cerrahisi YBÜ’deki hastalara oranla 2.4 kat daha fazla bulundu (p= 0.004). Yedi günden
daha uzun süre kalan santral venöz kateterlerde KİKDİ gelişme riskinin 6.3 kat daha fazla olduğu saptandı (p< 0.001). Çok değişken-
li analizlerde kateterizasyon süresi ve YBÜ’de yatış süresi KİKDİ gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi (p< 0.001).

Geliş Tarihi/Received: 15/02/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/06/2010



GİRİŞ

Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (KİKDİ),
santral venöz kateter (SVK) kullanımına bağlı olarak
gelişen en önemli komplikasyonlardandır. Günümüz-
de SVK’lar özellikle yoğun bakım altındaki hastalar-
da, gerek tedavi gerekse de takipte oldukça sık kulla-
nılan tıbbi araçlardır[1,2]. SVK uygulama sıklığı her
gün biraz daha artmakta ve buna paralel olarak da uy-
gulama ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır[3]. Kate-
terlere bağlı gerek mekanik (trombüs oluşumu, embo-
li oluşumu, fistülleşme, kardiyak aritmiler, pnömoto-

raks, hemotoraks), gerekse infeksiyöz komplikasyon-
lar önemli derecede mortalite ve morbiditeye neden
olmaktadır[4,5]. “İntravasküler Kateter İlişkili İnfeksi-
yonların Önlenmesi Kılavuzu”unda yılda
250.000’den fazla katetere bağlı infeksiyon görüldü-
ğü bildirilmiştir[6]. “National Healthcare Safety Net-
work (NHSN)” verilerine göre KİKDİ hızı 1000 kate-
ter günü başına nöroloji yoğun bakım üniteleri (YBÜ)
için 1.4, beyin cerrahisi YBÜ’leri için 2.5 olarak bil-
dirilmiştir[7]. Ülkemizde ise Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı tarafından KİKDİ hızları nöroloji
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Sonuç: Bu çalışmada, kateterizasyon süresi ve YBÜ’de yatış süresi KİKDİ gelişimi açısından bağımsız risk faktörleri olarak tespit edildi.
Santral venöz kateteri olan ve kateterizasyon süresi ve YBÜ’de yatış süresi uzayan hastalarda KİKDİ gelişimi açısından dikkatli olunma-
sı gerektiği görüşündeyiz.
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Introduction: Catheter-related bloodstream infections (CRBSI) are considered as one of the most common serious complications asso-
ciated with the use of central venous catheters (CVC). In this study, we aimed to determine the rate and epidemiological and microbi-
ological characteristics of the CRBSIs and the effective risk factors in patients hospitalized in the neurology and neurosurgery intensive
care units (ICU).

Patients and Methods: This prospective study was carried out between January 2007 and January 2008. All patients hospitalized in
neurology and neurosurgery ICUs with newly inserted CVC were enrolled into the study. CRBSI rate and epidemiological and microbi-
ological characteristics and risk factors for CRBSIs were studied.

Results: During the study period, 199 CVCs in 148 patients were followed. Eighty-two patients (55.4%) were female and 66 (44.6%)
were male, and the mean age was 58.7 ± 21.8 years. Sixty-seven patients (45.3%) were hospitalized in the neurology ICU and 81
(54.7%) in the neurosurgery ICU. Mean hospital stay in the ICU was 15.6 ± 15.3 days. Mean duration of catheterization was 8.5 ±
5.2 days. Total catheter days were 1703. CRBSI rates were 30.25 per 1000 catheter days in the neurology ICU and 12.45 per 1000
catheter days in the neurosurgery ICU. The most commonly isolated microorganisms were methicillin-resistant coagulase negative
staphylococcus (25%) and penicillin-resistant enterococcus (25%). In univariate analyses, we found that prior antibiotic therapy rate
was higher (p= 0.02) and mean hospital stay in ICU was longer (p< 0.001) in patients with CRBSI compared with patients without
CRBSI. In patients hospitalized in the neurology ICU, CRBSI risk was 2.4 times higher than in neurosurgery ICU patients (p= 0.004).
Catheters kept in place for more than 7 days increased the risk of CRBSI 6.3 times (p< 0.001). In multivariate analyses, catheterizati-
on days and hospital stay in ICU were found to be independent risk factors (p< 0.001).

Conclusion: Catheterization days and hospital stay were found to be independent risk factors for CRBSIs. We think that for patients
with CVC whose catheterization day and hospital stay are prolonged, physicians should be attentive for the development of CRBSIs. 

Key Words: Central venous catheterization, Bacteremia, Risk factors



YBÜ’leri için 7.7/1000 kateter günü, beyin cerrahi-
si YBÜ’leri için 6.7/1000 kateter günü olarak bildi-
rilmiştir[8].

Başta deri flora mikroorganizmaları olmak üzere,
çeşitli bakteriler ve mantarlar kateter infeksiyonlarına
neden olur[1,3,9]. KİKDİ gelişiminde gerek hastayla,
gerek kateterle, gerekse de kateteri uygulayan kişi ve
uygulandığı yerle ilgili pek çok risk faktörü rol oyna-
maktadır[1,9,10]. 

Bu çalışmada, nöroloji ve beyin cerrahisi YBÜ’le-
rinde yatan hastalarda gelişen KİKDİ’lerin hızı, epide-
miyolojik, mikrobiyolojik özellikleri ve KİKDİ gelişimi
yönünden risk faktörleri değerlendirilmiştir.

HASTALAR ve METOD

Çalışmamız Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri ara-
sında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nörolo-
ji ve Beyin Cerrahisi YBÜ’lerinde prospektif olarak
yapıldı. Çalışma süresi boyunca SVK bulunan hasta-
lar KİKDİ gelişimi açısından günlük olarak takip edil-
di. YBÜ’de yatış süresi 48 saat ve daha kısa olan has-
talar çalışmaya dahil edilmedi. Nöroloji YBÜ’deki
santral venöz kateterizasyonlar anesteziyoloji ve re-
animasyon kliniği hekimleri, beyin cerrahisi YBÜ’de-
ki kateterizasyonlar ise beyin cerrahisi hekimleri tara-
fından Seldinger metodu ile steril şartlarda steril örtü,
steril eldiven, maske ve bone kullanılarak uygulandı.
Kateter takılmadan önce %10’luk povidon iyodür ile
cilt temizliği yapıldı ve iki dakika kuruması beklendik-
ten sonra kateter takıldı. Kullanılan kateterlerin tümü
poliüretandı. Kateter pansumanları 24-48 saat aralık-
larla %10’luk povidon iyodür ve gazlı bez kullanılarak
steril şartlarda yapıldı. İnfeksiyon kontrol önlemlerine
uyum, YBÜ sorumlu hemşireleri ve infeksiyon kont-
rol hemşireleri tarafından kontrol edildi. Her iki
YBÜ’de de SVK’lar, tıkanmadıkları ve kateter infeksi-
yonu gelişmediği sürece rutin olarak değiştirilmedi.

Hastaların yaşları, cinsiyetleri, yattıkları YBÜ, yatış
tanıları, yoğun bakımdaki yatış süreleri, kateterin takıl-
dığı yer, kateterin takılı kaldığı gün sayısı, kateterle iliş-
kili infeksiyon açısından risk faktörleri, kateterizasyon
endikasyonları ve hastalara verilen antibiyotikler, önce-
den hazırlanmış formlara kaydedildi. Kateter infeksiyo-
nu düşünülen hastalardan kateter ucu kültürleri, kateter
lümeninden kan kültürleri ve eş zamanlı periferik kan
kültürleri alındı ve üreyen mikroorganizmalar ile mikro-
organizmaların antibiyotik duyarlılıkları kaydedildi.

Semikantitatif kültürde besiyerindeki 15 koloni ve
üzeri üremeler pozitif kabul edildi. Kantitatif kültürler-
de ise ≥ 103 koloni oluşturan birim (kob)/mL sayıda-
ki üremeler pozitif olarak kabul edildi. Kateter içinden
ve periferden alınan kan kültürleri, üreme zamanla-
rındaki farka ve üreyen mikroorganizmaların türleri-
nin ve antibiyotik duyarlılıklarının aynı olup olmama-
sına göre değerlendirildi. Tek başına kateter içi kan
kültüründeki veya kateter ucundaki üremeler koloni-
zasyon olarak değerlendirildi. Kateter lümeninden alı-
nan kan kültüründe ve periferik kan kültürlerinde ay-
nı etkenin üremesi halinde ve/veya kateter lümenin-
den alınan kan kültüründeki üremenin periferdeki
üremeden en az iki saat önce olması halinde KİKDİ
olarak değerlendirildi. Sadece periferik kan kültürle-
rinde üreyen ve başka bir infeksiyon odağı ile ilişkilen-
dirilemeyen üremeler kontaminasyon olarak kabul
edildi.

KİKDİ gelişimi ile ilişkili risk faktörlerinin değer-
lendirilmesi için KİKDİ gelişen hastalar ile KİKDİ ge-
lişmeyen hastalar karşılaştırıldı. KİKDİ ile ilişkili risk
faktörlerinin tek değişkenli analizlerinde Pearson ki-
kare, Fisher’in exact testi, Student t-testi ve Mann-
Whitney U testinden yararlanıldı. Tek değişkenli ana-
lizlerde KİKDİ ile ilişkili bulunan risk faktörlerinden p
değeri 0.2’den küçük olanlara Lojistik regresyon ile
çok değişkenli analiz yapıldı.

BULGULAR

Çalışma süresi boyunca SVK takılan 148 hasta,
KİKDİ gelişimi açısından izlendi. Hastaların 82
(%55.4)’si kadın, 66 (%44.6)’sı erkek, yaşları 1-94 yıl
arasında, yaş ortalamaları 58.7 ± 21.8 yıl idi. Hasta-
ların 67 (%45.3)’si nöroloji YBÜ’de, 81 (%54.7)’i be-
yin cerrahisi YBÜ’de izleniyordu. Hastalar en sık int-
rakraniyal kanama (%36.5) ve serebrovasküler olay
(%31.8) tanıları ile takip edilmişti. YBÜ’de ortalama
yatış süresi 3-143 gün arasında, ortalama 15.6 ±
15.3 gün olarak tespit edildi. 

Hastaların 93 (%62.8)’ünde eşlik eden bir kronik
hastalık (diabetes mellitus, kardiyovasküler sistem
hastalıkları, pulmoner patolojiler, kronik böbrek yet-
mezliği gibi) mevcut olduğu, 87 (%58.8)’sinin korti-
kosteroid tedavisi aldığı, 92 (%62.1)’sinde eşlik eden
başka bir infeksiyon (pnömoni, üriner sistem infeksi-
yonu, menenjit, cerrahi alan infeksiyonu) mevcut ol-
duğu tespit edildi. Doksan (%60.8) hastaya total pa-
renteral nütrisyon (TPN) verildiği saptandı. TPN süre-
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si 1-46 gün arasında, ortalama 8.3 ± 10.0 gün idi.
Kateter infeksiyonu saptandığı sırada hastaların 108
(%73)’i antibiyotik tedavisi almakta idi.

Çalışmaya alınan 148 hastaya toplam 199 kate-
terizasyon uygulandı. Kateterizasyon süresinin 3-33
gün arasında, ortalama 8.5 ± 5.2 gün olduğu saptan-
dı; toplam kateter günü 1703 gün idi. Hastalara uy-
gulanan SVK’lar, endikasyonlarına göre incelendiğin-
de, en sık TPN amacıyla kateterizasyon uygulandığı
(%53.8) tespit edildi. Hastaların %25.1’ine periferik
venden kateter takılamaması nedeniyle, %15.6’sına
santral venden verilmesi gereken ilaçlar nedeniyle,
%5.5’ine ise hemodiyaliz nedeniyle SVK uygulandığı
saptandı. En sık juguler (%40.2) ve femoral (%29.6)
bölgelere kateterizasyon uygulandığı tespit edildi.
Otuz (%15.1) kateterizasyon tek lümenli kateter ile,
169 (%84.9) kateterizasyon ise çift lümenli kateter ile
yapılmıştı. Toplam 199 kateterizasyonun 4 (%2)’ü
cut-down ile, kalan 195 (%98) kateterizasyon ise per-
kütan yolla yapılmış; 9 (%4.5) kateterizasyon hemo-
diyaliz ihtiyacı ve hemodinamik bozukluk gibi neden-
lerle acil, 190 (%95.5) kateterizasyon ise elektif şart-
larda yapılmıştı.

Çalışma grubunu oluşturan 148 hastanın 29
(%19.6)’unda, uygulanan 199 kateterizasyonun 32
(%16)’sinde KİKDİ geliştiği tespit edildi. KİKDİ hızı
nöroloji YBÜ’de 30.25/1000 kateter günü, beyin
cerrahisi YBÜ’de ise 12.45/1000 kateter günü idi.
Toplam 199 kateterizasyonun 4 (%2)’ünde kolonizas-
yon, 5 (%2.5)’inde kontaminasyon saptandı. 

KİKDİ’lerde en sık metisiline dirençli koagülaz-ne-
gatif stafilokok (%25) ve penisiline dirençli enterokok
(%25) etkenleri tespit edildi. KİKDİ’lerde izole edilen
etkenlerin dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. 

KİKDİ gelişimi yönünden hastaya ait risk faktörle-
ri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Nöroloji YBÜ’de yatan hastalarda KİKDİ gelişme
riskinin beyin cerrahisi YBÜ’de yatanlara göre 2.4
kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

YBÜ’deki yatış sürelerinin ortalamaları karşılaştı-
rıldığında, KİKDİ gelişen gruptaki ortalama yatış süre-
si (28.0 ± 24.9 gün), KİKDİ gelişmeyen gruptaki or-
talama yatış süresinden (12.6 ± 9.9 gün) daha uzun-
du; aradaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu
(p< 0.001). KİKDİ gelişen grupta YBÜ’de ortalama
yatış süresi 2.2 kat daha uzun olarak tespit edildi.

Antibiyotik kullanım oranları karşılaştırıldığında
KİKDİ gelişen grupta, KİKDİ gelişmeyen gruba göre
daha fazla antibiyotik kullanıldığı ve bu farkın istatis-
tiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı (p= 0.024).
Antibiyotik kullanımının KİKDİ gelişme riskini 3.2 kat
artırdığı tespit edildi. Beta-laktam ve aminoglikozid
kullanım oranları KİKDİ gelişenlerde KİKDİ gelişme-
yenlere oranla daha yüksek olarak tespit edildi ve bu
fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu (sırayla p=
0.029, p= 0.01). KİKDİ gelişimi riskini beta-laktam
antibiyotik kullanımının 2.6 kat, aminoglikozid kulla-
nımının ise 3.1 kat artırdığı tespit edildi.

KİKDİ gelişen olgularda ortalama TPN süresinin
(16.0 ± 13.5 gün) KİKDİ gelişmeyenlerden (6.4 ±
7.9 gün) daha uzun olduğu ve bu farkın istatistiksel
olarak da anlamlı olduğu saptandı (p< 0.05). Ayrıca,
10 gün ve daha uzun süreli TPN KİKDİ gelişen has-
talarda (n= 14, %66.7) KİKDİ gelişmeyenlere göre
(n= 25, %36.2) daha sıktı ve aradaki fark istatistiksel
olarak da anlamlı bulundu (p= 0.026). On gün veya
daha uzun süre TPN’nin KİKDİ riskini 3.2 kat artırdı-
ğı tespit edildi.

KİKDİ gelişimi yönünden kateterizasyona ait risk
faktörleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 1. KİKDİ’lerde izole edilen etkenlerin dağı-
lımları

İzole edilen etkenler Sayı %

Metisiline dirençli koagülaz-negatif 8 25.0
Staphylococcus spp.

Penisiline dirençli Enterococcus spp. 8 25.0

Candida albicans 4 12.5

Candida parapsilosis 3 9.4

Candida tropicalis 2 6.3

Klebsiella pneumoniae 2 6.3

Metisiline duyarlı 1 3.1
Staphylococcus aureus

Metisiline duyarlı koagülaz-negatif 1 3.1 
Staphylococcus spp.

Penisiline duyarlı Enterococcus spp. 1 3.1

Pseudomonas aeruginosa 1 3.1

Candida spp. 1 3.1

Toplam 32 100.0

KİKDİ: Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu.



KİKDİ gelişen grupta ortalama kateterizasyon sü-
resi (12.8 ± 6.7 gün), KİKDİ gelişmeyen gruba göre
(7.7 ± 4.5 gün) daha uzundu ve bu fark istatistiksel
olarak da anlamlı bulundu (p< 0.001). KİKDİ gelişen
kateterizasyonların %87.5 (n= 22)’inde kateterizas-
yon süresi yedi gün veya daha uzun iken, KİKDİ ge-
lişmeyen kateterizasyonların %48.5 (n= 81)’inde ka-
teterizasyon süresi yedi gün veya daha uzun idi ve iki

grup arasındaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bu-
lundu (p< 0.001). Yedi gün veya daha uzun süreli ka-
teterizasyonun KİKDİ riskini 6.3 kat artırdığı tespit
edildi.

Çok değişkenli analizde kateterizasyon süresi ve
YBÜ’de yatış süresi KİKDİ gelişimi açısından bağım-
sız risk faktörleri olarak tespit edildi (p< 0.001). 
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Tablo 2. KİKDİ gelişimi yönünden hastaya ait risk faktörleri

KİKDİ gelişen KİKDİ gelişmeyen
Hastaya ait risk faktörleri n= 29 (%) n= 119 (%) p RR

Ortalama yaş 58.1 ± 19.6 58.8 ± 22.3 0.704 -

Yaş grubu

0-59 yaş 15 (51.7) 53 (44.5) 0.264 0.7

≥ 60 yaş 14 (48.3) 66 (55.5)

Cinsiyet

Erkek 13 (44.8) 53 (44.5) 0.978 1

Kadın 16 (55.2) 66 (55.5)

Yattığı YBÜ

Nöroloji YBÜ 20 (69) 47 (39.5) 0.004 2.4

Beyin cerrahisi YBÜ 9 (31) 72 (60.5)

YBÜ’de yatış süresi (gün) 28.0 ± 24.9 12.6 ± 9.9 < 0.001 -

Eşlik eden kronik hastalık varlığı 18 (62.1) 71 (59.6) 0.446 1.3

Eşlik eden kronik hastalık

Diabetes mellitus 9 (31) 23 (19.3) 0.2 1.77

Kardiyovasküler sistem hastalığı 8 (27.6) 32 (26.9) > 0.9 0.85

Pulmoner hastalık - 3 (2.5) > 0.9 -

Kronik böbrek yetmezliği 1 (5) 3 (4.1) > 0.9 0.22

Diğer - 10 (8.4) > 0.9 -

Antibiyotik kullanımı 26 (89.7) 82 (68.9) 0.024 3.24

Eşlik eden infeksiyon varlığı 19 (65.5) 73 (61.3) 0.67 1.15

Eşlik eden infeksiyon hastalığı

Pnömoni 10 (34.4) 38 (31.9) 0.06 1.12

Üriner infeksiyon 9 (31) 25 (21) 0.32 1.69

Menenjit - 8 (6.7) 0.35 -

Cerrahi alan infeksiyonu - 2 (1.6) > 0.9 -

TPN kullanımı 21 (72.4) 69 (58) 0.15 1.7

Ortalama TPN süresi (gün) 16.0 ± 13.5 6.45 ± 7.9 < 0.001 -

İmmünsüpresif tedavi kullanımı 16 (55.2) 71 (59.7) 0.659 0.86

KİKDİ: Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, YBÜ: Yoğun bakım ünitesi, TPN: Total parenteral nütrisyon.



TARTIŞMA

SVK’lar YBÜ’lerdeki hastalarda yaygın olarak kul-
lanılmakta olup; infeksiyon dahil olmak üzere birçok
ciddi komplikasyona neden olabilmektedir[11]. NHSN
raporlarında YBÜ’lerdeki nozokomiyal alet ilişkili in-
feksiyonların hızları 1000 alet kullanım gününe göre
hesaplanmaktadır. Her YBÜ için infeksiyon hızları ay-
rı ayrı hesaplanmakta ve persentil değerleri belirlen-
mektedir. NHSN 2006-2008 raporunda beyin cerra-
hisi YBÜ’lerinde ortalama KİKDİ hızı 2.5/1000 kate-
ter günü; nöroloji YBÜ’lerinde ortalama KİKDİ hızı
1.4/1000 kateter günü olarak tespit edilmiştir[7]. “In-
ternational Nosocomial Infection Control Consortium
(INICC)” 2002-2007 raporuna göre KİKDİ hızı medi-
kal YBÜ’de 10.58/1000 kateter günü, beyin cerrahi-
si YBÜ’de 13.09/1000 kateter günü olarak saptan-
mıştır[12]. Ülkemizde ise Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı tarafından KİKDİ hızı nöroloji
YBÜ’leri için 7.7/1000 kateter günü, beyin cerrahisi
YBÜ’leri için 6.7/1000 kateter günü olarak bildiril-
miştir[8]. Bizim çalışmamızda, çalışmanın yapıldığı
YBÜ’lerde ortalama KİKDİ hızı 20.29/1000 kateter

günü olarak hesaplandı. Nöroloji YBÜ’de KİKDİ hızı
30.25/1000 kateter günü, beyin cerrahisi YBÜ’de
ise 12.45/1000 kateter günü idi. Çalışmamızda sap-
tamış olduğumuz bu KİKDİ hızlarının 2006-2008
NHSN ve 2002-2007 INICC raporlarına göre 90.
persentilin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının 2008 yılı
Ulusal Hastane İnfeksiyonları Sürveyans Verileri Ana-
lizine göre hastanemizde bulunan beyin cerrahisi
YBÜ’deki KİKDİ hızı 75-90. persentiller arasında, nö-
roloji YBÜ’deki KİKDİ hızı ise 90. persentilin üzerin-
de yer almaktadır. Çalışmamızda saptadığımız KİKDİ
hızlarındaki bu yüksekliğin, KİKDİ gelişen hastaların
YBÜ’lerdeki yatış sürelerinin uzun olmasına, kateteri-
zasyon sürelerinin uzun olmasına, TPN uygulama sü-
relerinin uzun olmasına ve hastalardaki yüksek antibi-
yotik kullanım oranına (%73) bağlı olabileceği düşü-
nüldü.

KİKDİ etkenleri incelendiğinde, çalışmamızda sap-
tanan 32 KİKDİ’de en sık metisiline dirençli koagülaz-
negatif stafilokok (MRKNS) (%25), penisiline dirençli
Enterococcus spp. (%25) ve Candida albicans
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Tablo 3. KİKDİ gelişimi yönünden kateterizasyona ait risk faktörleri

KİKDİ gelişen KİKDİ gelişmeyen
Kateterizasyona ait risk faktörleri n= 32 (%) n= 167 (%) p RR

Kateterizasyon bölgesi

Femoral 9 (28.1) 50 (29.9) > 0.99 0.91

Juguler 14 (39.5) 66 (43.8) 0.69 1.19

Subklavyen 7 (21.9) 23 (13.8) 0.27 1.75

Periferal venöz yoldan uygulanan SVK 2 (6.3) 28 (16.8) 0.17 0.33

Kateterizasyon endikasyonu

TPN 16 (50) 91 (54.5) 0.218 0.83

Damar yolu yok 8 (25) 42 (5.2) > 0.9 0.99

İntravenöz medikasyon 6 (18.8) 25 (15) 0.59 1.31

Hemodiyaliz 2 (6.3) 9 (5.4) 0.69 1.17

Lümen sayısı

Tek 2 (6.2) 28 (16.8) 0.17 3.02

Çift 30 (93.8) 139 (83.2)

Takılma koşulları

Elektif 30 (93.7) 160 (95.8) 0.639 1.52

Acil 2 (1.3) 7 (4.2)

Ortalama kateterizasyon süresi (gün) 12.8 ± 6.7 7.7 ± 4.5 < 0.001 -

KİKDİ: Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, SVK: Santral venöz kateter, TPN: Total parenteral nütrisyon.



(%12.5) izole edildi. Yapılan çalışmalarda koagülaz-ne-
gatif stafilokokların gerek hastanın kendi cilt florasın-
dan, gerekse kateter bakımı yapan sağlık personelinin
cilt florasından SVK’lara ulaşarak kolonizasyon ve in-
feksiyona yol açabildiği bildirilmiştir[2]. Penel ve arka-
daşları tarafından yapılan ve KİKDİ’lerin değerlendiril-
diği bir çalışmada, saptanan 14 KİKDİ’nin yedisinde
koagülaz-negatif stafilokok, dördünde metisiline du-
yarlı S. aureus, ikisinde Escherichia coli ve birinde C.
albicans etken olarak izole edilmiştir[13]. Templeton
ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada
ise 34 adet KİKDİ saptanmış ve en sık koagülaz-nega-
tif stafilokok (%28), S. aureus (%19) ve Candida spp.
(%17) izole edilmiştir[14]. Bizim çalışmamızda da yuka-
rıdaki çalışmalara benzer şekilde gram-pozitif etkenler
ve Candida türleri daha sık izole edilmiştir.

Yüz on üç hemodiyaliz kateterizasyonunun, KİKDİ
gelişimi ile ilişkili risk faktörleri açısından değerlendi-
rildiği bir çalışmada, hastaların yaş ortalamaları karşı-
laştırılmış ve KİKDİ gelişen ve gelişmeyen gruplar ara-
sında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır[15]. Yaş fak-
törünün değerlendirildiği bir çalışmada çocuk yaş
gruplarında daha fazla KİKDİ geliştiği saptanmıştır[13].
Öncü ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede < 1 yaş
ve > 60 yaş olmanın KİKDİ gelişimi yönünden risk
faktörü olduğu belirtilmiştir[1]. Bizim çalışmamızda
KİKDİ gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında yaş
grupları (0-59 ve 60 yaş üzeri) ve yaş ortalamaları açı-
sından yapılan istatistiksel analizlerde anlamlı farklılık
saptanmamıştır.

KİKDİ gelişimi ile ilişkili risk faktörlerinin incelen-
diği bir çalışmada, KİKDİ gelişen hastalar için
YBÜ’de ortalama yatış süresinin 40.3 gün olduğu ve
bu sürenin KİKDİ gelişmeyen gruba göre (11.5 gün)
3.5 kat daha uzun olduğu saptanmıştır. YBÜ’de orta-
lama yatış süresi açısından iki grup arasındaki fark, is-
tatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur[16]. Yapılan
diğer çalışmalarda da YBÜ’de uzamış yatış süresinin
KİKDİ riskini artırdığı belirtilmektedir[17,18]. Temple-
ton ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir diğer çalış-
mada ise YBÜ’deki yatış süresi ile KİKDİ gelişimi ara-
sında istatistiksel bir ilişki saptanamamıştır[14]. Bizim
çalışmamızda, KİKDİ gelişen gruptaki ortalama yatış
süresinin (28.0 ± 24.9 gün), KİKDİ gelişmeyen grup-
takinden (12.6 ± 9.9 gün) 2.2 kat daha uzun olduğu
ve bu farklılığın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu
tespit edilmiştir (p< 0.001). Elde etmiş olduğumuz bu
bulgu diğer çalışmalarla da uyumlu bulunmuştur.

Komorbiditenin KİKDİ üzerine etkisinin değerlen-
dirildiği bir çalışmada altta yatan hastalığa göre KİKDİ
riskinin arttığı saptanmıştır; tip 2 diabetes mellitusun
(p= 0.0001) ve kronik böbrek yetmezliğinin (p=
0.0082) KİKDİ gelişiminde etkili olduğu belirtilmiş-
tir[19]. Başka bir çalışmada ise kronik böbrek hastalı-
ğı ve KİKDİ arasında ilişki saptanmıştır. Bu durum he-
modiyaliz kateterlerinde infeksiyon riskinin daha yük-
sek olmasıyla açıklanmıştır[20]. Bizim çalışmamızda
ise KİKDİ gelişen ve gelişmeyen hastalar arasında ko-
morbidite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık saptanmamıştır (p> 0.05). Bunun nedeni
hasta sayımızın az olması olabilir.

KİKDİ ile ilişkili risk faktörlerinin incelendiği bir
çalışmada antibiyotik kullanımı ve KİKDİ gelişimi ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanma-
mıştır[21]. Yapılan diğer çalışmalarda glikopeptid anti-
biyotik kullanımının KİKDİ riskini azalttığı saptanmış-
tır[22,23]. Hoşoğlu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
ise glikopeptid antibiyotik kullanımının KİKDİ riskini
artırdığı saptanmıştır. Aynı çalışmada kinolon ve be-
ta-laktam grubu antibiyotik kullanımının KİKDİ üzeri-
ne etkisi de değerlendirilmiş olup, her iki grup antibi-
yotik kullanımının da KİKDİ gelişimiyle bir ilişkisi sap-
tanamamıştır[20]. Bizim çalışmamızda her ne kadar
KİKDİ gelişen hastalarda glikopeptid kullanımı KİKDİ
gelişmeyen gruba göre daha fazla olsa da, bu fark is-
tatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05).
Ancak beta-laktam ve aminoglikozid grubu antibiyo-
tik kullanımının KİKDİ gelişen hasta grubunda KİKDİ
gelişmeyenlere göre daha fazla olduğu bulunmuştur
(p< 0.05). Literatürde aminoglikozid kullanımının
KİKDİ gelişimiyle ilişkisini araştıran herhangi bir çalış-
maya rastlanılmamıştır.

KİKDİ ilişkili risk faktörlerini saptamak amacıyla
yapılan çalışmalarda TPN verilmesi KİKDİ gelişimi
açısından istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş-
tur[24,25]. TPN verilen hastalarda damar içi kateter-
den verilen TPN sıvısı maya üremesi için zemin oluş-
turmaktadır[26,27]. Çalışmamızda TPN verilen hasta-
larda KİKDİ etkeni olarak Candida türleri daha fazla
izole edilse de, TPN verilen ve verilmeyen KİKDİ ta-
nılı hastalar arasında Candida üremeleri açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Ancak TPN süresinin KİKDİ gelişenlerde KİKDİ geliş-
meyenlere göre daha uzun olduğu bulunmuştur ve bu
fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (p< 0.001). TPN
süresinin uzun olmasının KİKDİ gelişiminde bir risk
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faktörü olduğu düşünülmüştür. Uzun süreli TPN veril-
mesinde TPN’nin hazırlanması ve uygulanması süre-
cinde sorunlar olabileceği düşünülmüştür.

Pawar ve arkadaşlarının yaptıkları 1314 hastanın
dahil edildiği bir çalışmada ortalama kateterizasyon
süresinin uzun olmasının KİKDİ için bir risk faktörü
olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada KİKDİ gelişen
grupta ortalama kateterizasyon süresi 24.5 ± 10.9
gün iken, KİKDİ gelişmeyen hastalarda bu süre 6.1 ±
3.2 gün olarak bulunmuş ve bu farkın istatistiksel ola-
rak da anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p< 0.001)[28].
Başka bir çalışmada yedi gün ve daha uzun süreli ka-
teterizasyon KİKDİ gelişimi için risk faktörü olarak
kabul edilmiştir (p= 0.01)[29]. Vilela ve arkadaşları da,
kateterizasyon süresinin KİKDİ gelişimi için bir risk
faktörü olduğunu saptamışlardır; kateterizasyon süre-
sinin yedi günü geçtiği her gün için KİKDİ riskinin
1.14 kat arttığını tespit etmişlerdir[30]. Bizim çalışma-
mızda da, uzamış kateterizasyon süresinin KİKDİ için
bağımsız bir risk faktörü olduğu ve kateterizasyon sü-
resince geçen her bir gün için KİKDİ riskinin 1.2 kat
arttığı saptanmıştır. Elde ettiğimiz bu bulgu literatürle
de uyumlu bulunmuştur.

Hem uzun süreli, hem de kısa süreli kateterizas-
yonlar için KİKDİ riskinin femoral bölgeye yapılan ka-
teterizasyonlarda en fazla olduğu, sırasıyla juguler ve
subklavyen venlere yapılan kateterizasyonlarda ise
KİKDİ riskinin daha düşük olduğu biliniyordu. Farklı
bölgelere yapılan kateterizasyonların KİKDİ gelişimiy-
le ilişkisinin araştırıldığı bir çalışmada femoral venlere
yapılan kateterizasyonlardaki KİKDİ insidans yoğun-
luğu (8.34/1000 kateter günü), hem juguler venlere
(2.99/1000 kateter günü), hem de subklavyen venle-
re yapılan kateterizasyonlardakinden (0.97/1000 ka-
teter günü) daha yüksek olarak rapor edilmiştir. Ara-
daki fark istatistiksel olarak da anlamlıdır (femoral/ju-
guler için p< 0.001, femoral/subklavyen için p<
0.001). Aynı çalışmada juguler kateterizasyonlarda
KİKDİ insidans yoğunluğunun subklavyen kateterizas-
yonlara göre de daha fazla olduğu saptanmış ve bu
fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p=
0.005)[11]. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar-
da KİKDİ riskinin juguler bölge kateterizasyonlarında
en yüksek olduğu bunu sırasıyla subklavyen ve femo-
ral bölgenin izlediği bildirilmiştir[31]. Bizim çalışma-
mızda ise değerlendirmeler hem KİKDİ sıklığı hem de
1000 kateter gününe göre hesaplanan insidans yo-
ğunlukları üzerinden yapılmıştır. İstatistiksel olarak

subklavyen, femoral, juguler ve periferik venlerden
uygulanan SVK’lar arasında insidans yoğunlukları açı-
sından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p> 0.05). Bu
durum çalışmamıza dahil edilen kateterli hasta sayısı-
nın ve toplam kateter gününün az olmasıyla ilgili ola-
bilir. Kateterizasyon bölgeleri KİKDİ gelişimi oranı
açısından değerlendirildiğinde her dört bölge için de
KİKDİ gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında anlam-
lı bir farklılık saptanmamıştır (p> 0.05).

Lümen sayısı birden fazla olan kateterlerin, tek lü-
menli kateterlere göre daha yüksek infeksiyon riski
taşıdığı bilinmektedir[32]. Mesiano ve arkadaşlarının
yapmış olduğu bir çalışmada, çift lümenli kateter kul-
lanım oranının KİKDİ gelişen hastalarda daha fazla
olmasına rağmen kateterin lümen sayısı açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış-
tır[16]. Diğer bir çalışmada fazladan kullanılan her lü-
men için KİKDİ riskinin 4.4 kat arttığı saptanmış-
tır[14]. On beş çalışmanın değerlendirildiği bir meta-
analizde, birden fazla lümenli kateterlerde KİKDİ ris-
kinin tek lümenli kateterlere göre 2.4 kat daha fazla
olduğu tespit edilmiştir[33]. Safdar ve arkadaşlarının
yapmış oldukları bir çalışmada, tek lümenli kateterler-
de KİKDİ insidans yoğunluğu 2.1/1000 kateter gü-
nü, birden fazla lümenli kateterlerde ise 3.5/1000
kateter günü olarak saptanmıştır; iki oran arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış-
tır[34]. Bizim çalışmamızda ise her ne kadar tek lü-
menli kateterizasyonlardaki insidans yoğunluğu
(8.6/1000 kateter günü), çok lümenli kateterlerde
saptanan insidans yoğunluğuna (21.9/1000 kateter
günü) göre daha az gibi görünse de bu iki oran ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanma-
mıştır. Yine tek lümenli ve çift lümenli kateterizasyon-
lar için KİKDİ gelişen ve gelişmeyen hastalar arasın-
da yapılan karşılaştırmada da istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık saptanmamıştır (p> 0.05). Tek lü-
menli kateterizasyon sayımızın az olması nedeniyle
anlamlı bir farklılık saptayamamış olabileceğimizi dü-
şünüyoruz.

Almuneef ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalış-
mada acil veya elektif şartlarda yapılan kateterizasyo-
nun KİKDİ gelişimiyle ilişkisi istatistiksel olarak göste-
rilememiştir[35]. Bizim çalışmamızda da kateterlerin
acil veya elektif şartlarda takılması ile KİKDİ gelişimi
arasında istatistiksel bir ilişki gösterilememiştir (p>
0.05). Bunun nedeni çalışmamızda acil olarak yapılan
kateterizasyon sayısının az olması olabilir.
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Sonuç olarak, çalışmamızda nöroloji YBÜ’de ya-
tıyor olmanın, YBÜ’de uzamış yatış süresinin, antibi-
yotik kullanımının, uzun süreli TPN kullanımının ve
uzun süreli kateterizasyonun KİKDİ gelişimi ile ilişkili
olduğu; YBÜ’de uzamış yatış süresinin ve uzun süreli
kateterizasyonun KİKDİ gelişimi için bağımsız birer
risk faktörü olduğu tespit edilmiştir. SVK’sı olan ve
kateterizasyon süresi ve YBÜ’de yatış süresi uzayan
yoğun bakım hastalarında KİKDİ gelişimi açısından
dikkatli olunması ve kateterin takılması ve bakımı açı-
sından gerekli tüm önlemlere uyulması gerektiği gö-
rüşündeyiz. Bu amaçla beyin cerrahisi ve nöroloji
YBÜ’lerinde çalışan personele KİKDİ’lerin önlenme-
si konusunda eğitim verilmesi planlanmıştır; YBÜ’ler-
de kullanılan antibiyotik rejimlerinin tekrar gözden
geçirilmesine karar verilmiştir.
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