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Giriş – Amaç

• Covid-19 ile birlikte neler oldu;
• Yatak sayıları, ventilatör sayıları, KKE, Laboratuvar reaktanları-testleri, nazofarengeal

swablarda yetersizlik

• Ateşli hasta sayısında çok hızlı artış

• Alınan kan kültürü sayısında, cihaz kapasitelerini zorlayan çok hızlı artış

• Ampirik antibiyotik kullanımında artış

• Amaç: Covid-19 hastalarının arttığı bu dönemde kan kültürlerinin tanısal değeri;
• Covid-19 olan ve olmayan hastalarda kan kültürü pozitiflik oranları

• Covid-19’lu hastalarda bakteriyemi etkenleri



Gereç -Yöntem

• New York-Presbyterian Hastanelerinde 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 arası kan 
kültürü istenilen hastaların dahil edildiği bir retrospektif kohort çalışması

• Kontrol grubu
• 1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019

• Veriler
• SARS-CoV-2 PCR (RT-PCR) sonucu

• Kan kültürü pozitiflik süresi:
• kan kültürü örnek alım zamanı-----Gram boyama zamanı

• Üreme sonucu



Gereç -Yöntem

• 28,011 hastaya ait 88,201 kan kültürü

• PCR sonucuna göre; 
• Pozitif, Negatif ve Test edilmedi

• SARS-CoV-2 pozitif
• 48 saat içerisinde PCR pozitif

• SARS-CoV-2 negatif
• 48 saat içerisinde PCR negatif, yeni bir test sonucu pozitif gelmedikçe negatif



• Covid-19 vakalarının ani olarak artması kan kültürü 
kullanımında aşırı artışa yol açtı

• Covid-19 hastalarında kan kültürü pozitiflik oranı 
düşük olarak bulundu

• Covid-19 + : %3,8
• Covid-19 – : %8,0
• Covid-19 Test edilmeyen: %7,1 (p<0,001)

• Kan kültürünün tanısal değeri düşük

%34,8 artış



• Kontaminant mikroorganizma sayısı yüksek; gerçek bakteriyeminin düşük olduğu bir 
popülasyondan çok fazla sayıda test istenmesine bağlı olabilir?

• Kontaminasyon olduğu düşünülen etkenler çıkarıldığında;
• Covid-19 hastalarındaki bakteriyemi oranının geçen seneyle karşılaştırıldığında oran: 1/3

• Covid-19 hastalarında gerçek bakteriyemi oranı düşük olarak bulundu
• Covid-19 + : %1,6
• Covid-19 – : %5,9
• 2019 grubu: %5,7 (p<0,001)



• Çalışma sonunda, artan talebi 
karşılayabilmek için cihazlarda 
inkübasyon süresi 5 günden 4 güne 
düşürüldü



Sonuçlar:

• Covid-19 pandemisinin başında, sepsis için kullanılan rehberler ve hastane
prosedürlerinin de uygulanmasıyla hastaneye kabul edilen Covid-19 hastalarından
sistematik olarak yoğun şekilde kan kültürü istemleri yapılmıştır

• Otomatize cihaz kapasitesini aşıldı

• Covid-19 hastalarında kan dolaşımı enfeksiyonlarının nadir – Klinik ya da lab. kanıtı
olmadan hastalara ampirik antibiyotik tedavisi verilmemesi gerektiğini
düşündürmektedir

• Çok zorunlu hallerde inkübasyon süreleri 5 günden 4 güne düşürülebilir



Sonuçlar:

• Çalışmanın güçlü yönleri; NYC civarındaki çok merkezli yapılması ve 88,201 hasta 
kültürünün dahil edilmesi

• Çalışmanın kısıtlayıcı yönleri; diğer sistemlere ait bakteriyel ko-enfeksiyon 
bilgilerinin olmaması ve kan kültürü sonuçlarının antibiyotik kullanımı üzerindeki 
etkilerinin araştırılmamış olmasıdır







Giriş – Amaç

• Covid-19 pandemisi döneminde ampirik antibiyotik kullanımı ve ko-enfeksiyon
oranları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, DSÖ rehberleri sadece ağır Covid-19
hastaları için, konak faktörlerini ve bölgesel epidemiyolojik verilerini de göz
önünde bulundurarak ampirik antibiyotik tedavisi önermektedir

• Bu çalışmada; pandemi atağı sırasında klinik sonuçlar, antimikrobiyal kullanımı ve
antimikrobiyal direnç oranlarına odaklanılarak bakteriyel ve fungal ko-
enfeksiyonların sıklığı araştırılmıştır



Gereç -Yöntem

• Retrospektif-gözlemsel

• 1 Mart 2020 – 18 Nisan 2020 
• Covid-19 hastaları

• Antibiyogram verileri: 1 Mart – 23 Nisan 2020-2019
• 2018–2019 (YBÜ-spesifik) verileri 

• Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olguları; gerçek klinik enfeksiyon varlığı ve var ise 
kaynağı yönünden değerlendirdi 

• Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (KİKDE) için Ulusal Sağlık 
Güvenliği Ağı (National Healthcare Safety Network) kriterleri kullanıldı



Gereç -Yöntem

• SARS-CoV-2 PCR sonucu pozitif kan/solunum yolu kültürlerinde üremesi olan 
yetişkin ve pediatrik hastalar çalışmaya alındı 

• Kan kültürlerinde çoklu üremesi – farklı gün üremesi olmayan cilt flora üyeleri 
(Gram-pozitif basiller, Koagulaz negatif Stafilokoklar, Mikrokoklar, Kocuria spp) 
çalışma dışı bırakıldı



*DM, HIV, Hep C, aktif malignite, organ transplatasyonu, romatolojik hastalıklar ve kronik immünsupresif kullanımı 
**anakinra, tocilizumab, sarilumab, veya leronlimab kullanılan hastalar

4267 Covid-19 hastanın 
152 (%3,6)’sinde üreme







• Pozitif kan kültürü olan 82 hastadan 155 izolat tanımlandı

• NHSN KİKDE kriterlerine göre;
• 19 vaka, 13 (%68) 
• Diğer vakalar klinik KİKDE veya sekonder kan akımı enfeksiyonu kabul edildi



Diğer bakteriler: Stenotrophomonas maltophilia, Serratia marcescens, Actinomyces neuii, Corynebacterium afermentans, Corynebacterium matruchotii, 
Rothia mucilaginosa, Elizabethkingia meningoseptica, Blautia coccoides, Escheria vulneris, Prevotella disiens, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides
ovatus group, Bacteroides thetaiotaomicron, Fusobacterium nucleatum, Achromobacter xylosoxidans, Chryseobacterium gleum, Citrobacter koseri, 
Haemophilus parainfluenzae, Serratia marcescens

En sık izole edilen organizmalar: 
Staphylococcus aureus (30%), 
S. epidermidis (12%), 
Streptococcus spp (10%),
Enterococcus spp (7%), 
Escherichia coli (7%), 
Pseudomonas aeruginosa (6%), 
Candida spp (5%), 

7/8 santral katater
Klebsiella spp (3%),
Enterobacter spp (3%)



Sonuçlar

• Koagülaz negatif stafilokok sayıları (Kontaminasyon)
• 2019 → 110
• 2020  → 269

• Gönderilen örnek sayısı artmış ancak;
• Kan kültürü alırken gözlenmeli
• Kateter yerleştirme ve bakım prosedürleri tam uygulanmalı
• Pandemi öncesi uygulanan enfeksiyon kontrol prosedürlerine tam uyulmalı



Sonuçlar

• 2018 ve 2019 yıllarında
• YBÜ’lerinde toplam 279 S. aureus izolatı varken,

• 8 haftadan daha az bir zaman olan çalışma periyodunda 151 izolat bulunması, pandemi
sırasında S. aureus enfeksiyonlarının oransal olarak arttığının kanıtıdır

• Bu bulgu daha önceki influenza A pandemileri ile de uyumludur



Bulgular – Antibiyotik Kullanımı

• Hastaların %98’i en az bir antibiyotik kullandı: doksisiklin, azitromisin, levofloksasin, siprofloksasin, seftriakson, sefepim, 

intravenöz vankomisin ve piperasilin/tazobaktam.

• Antibiyotik tedavisi günü (Antibiotic Days of Therapy=DOT) ortancası
• Tüm hastalar için 8,5 gün (IQR, 5-14)

• ÇİD olan hastalarda 12 gün (IQR, 7-20)

• ÇİD olmayan hastalarda 8 gün (IQR, 4–14) olarak bulundu (P = 0.21). 



Bulgular- Antimikrobiyal Direnç

1 Mart – 23 Nisan 2020, ile 2018-2019 için YBÜ antibiyotik duyarlılık testleri 
karşılaştırması genel olarak duyarlılıklarda >%10 azalma olduğunu ortaya çıkardı

Enterobacterales türleri için çok sayıda antibiyotiğin duyarlılığı azalmış bulundu

Duyarlılıkta >%10 artış ise P. aeruginosa da meropenem, E. Cloacae de gentamisin 
için gözlendi



Sonuçlar

• Şiddetli COVID-19'un klinik görünümü bakteriyel veya fungal sepsisten ayırt
edilemeyebilir, buna bağlı olarak gereksiz antimikrobiyal kullanımı söz konusudur

• Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da gereksiz antibiyotik
kullanımı olduğu saptandı
• Tespit edilen ko-enfeksiyon oranı: %3.6

• Antibiyotik kullanım oranı: %71

• Ayrıca, ko-enfeksiyon tespit edilen hastaların %79'unun son 30 gün içinde
antibiyotik aldığı gözlendi



Sonuçlar - Kısıtlılıklar

• Hastaların %70’i kortikosteroid ya da biyolojik ajan kullanmaktaydı, ancak bunların 
enfeksiyon oranına ve patojen tipine olan etkisi araştırılamadı

• Tek merkezli gözlemsel bir çalışma, sekonder enfeksiyonu olmayan eşleştirilmiş 
kontrol grubu oluşturulamadı







Giriş - Amaç

• Amaç, COVID-19 ve COVID-19 olmayan hastalarda bakteriyemi ve kontaminasyon
oranlarını/etyolojilerini araştırmak



Gereç – Yöntem

• Retrospektif kohort çalışması

• 4 Mart - 21 Haziran 2020

• 2018 ve 2019 yılları aynı döneme ait veriler karşılaştırma grubu olarak kullanıldı





Bulgular

• 258 hastaya ait 282 bakteriyemi epizodu %10,7

• SARS-CoV-2 RT-PCR pozitif hastalarda pozitiflik oranı %12,5
• %95 nozokomiyal
• %70 YBÜ den

• SARS-CoV-2 RT-PCR negatif hastalarda pozitiflik oranı %10,2 (p < 0,001)
• %30’u nozokomiyal
• %45’u acil servis

• SARS-CoV-2 RT-PCR ile test edilmemiş grupta pozitiflik oranı %13,3



Bulgular



Bulgular

• Kontaminasyon oranı
• COVID pozitif hastalarda %12,3,
• COVID negatif hastalarda %5,7 ve
• test edilmemiş hastalarda %4,5 olarak bulundu (p < 0,001).

• En yaygın kontaminant bakteri; koagulaz negatif Staphylococcus türleri
• COVID-19 +: (%86,7)
• COVID-19 - : (%65,7)



Sonuçlar

• Kan kültürü sayısında önemli bir azalma

• Bu azalmanın, pandeminin neden olduğu elektif ameliyatların ve acil Servise başvuran hasta
sayısının azalması olabilir

• COVID-19 bulaş kaygısıyla hastaların mümkün olduğunca hastaneden uzak durmasına

• Özellikle COVID pozitif hastalarda yüksek oranda kan kültürü kontaminasyonu tespit edildi

• Sağlık çalışanlarının giydiği ek kişisel koruyucu ekipmanlara alışamaması ile ilgili olduğunu
düşünüldü

• Tek istisna, önceki yıllara göre belirgin bir artış gösteren yoğun bakım üniteleri ve Çocuk Acil
Servisi







Giriş - Amaç

• 22 Şubat 2020 - 30 Nisan 2020→Yoğun bakım ünitesine kabul edilen COVID-19
pozitif hastalar

• Karşılaştırma grubu;
• Aynı hastanenin başka bir yoğun bakım ünitesi→Şubat-Nisan 2020 ve 2019'da COVID-19

olmayan grup

• Aynı dönemlerde yoğun bakım ünitelerinde antibiyotik tüketimini de incelendi

• Yatan hastalarda antibiyotik tüketim verileri (Defined Daily Dose-Tanımlanmış
Günlük Doz) DDD/100 yatak gününe normalize edildi



Giriş 

• Primer hedefler,
(i) kan, idrar ve bronkoaspirat/bronkoalveolar lavaj numunelerinin mikrobiyal kültürlerinin sayısı

(ii) izole edilen bakteri ve mantar türlerinin sıklığı

(iii) yoğun bakım ünitelerinde antimikrobiyal tüketimi



Gereç -Yöntem

• Kan dolaşımı enfeksiyonu (KDE), yoğun bakım ünitesine kabul edildikten >48 saat 
sonra, bakteri veya mantarlar için en az bir pozitif kan kültürünün varlığı olarak 
tanımlandı

• İlk pozitif kan kültüründen sonraki 7 gün içinde birden fazla pozitif kan kültürü 
olan hastalar «çok izolatlı tek KDE epizodu» olarak kabul edildi

• Polimikrobiyal enfeksiyonlar, kan kültüründen izole edilen her organizma için ayrı 
birer epizod olarak kabul edildi



• YBÜ-COVID grubunda hasta başına yapılan kültür sayısında (20,5/hasta),

• YBÜ-nonCOVID grubunda (7/hasta) ve 

• YBÜ-2019 grubu (8,3/hasta) ile aynı dönemde yapılan analiz sayısına göre 
bir artış olduğunu göstermektedir

Bulgular



• YBÜ-COVID grubunda mantar enfeksiyonlarında artış Candida albicans (n = 29), C. parapsilosis (n = 
13)

• En sık izole edilen bakteriler Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis ve E. faecium, 
Staphylococcus epidermidis ve Stenotrophomonas maltophilia



YBÜ-COVID grubunda antimikrobiyal kullanımı yüksek



Sonuçlar

• KDE'lerin insidans oranı, COVID-19 grubunda diğer iki kohorta göre önemli ölçüde 
daha yüksek bulundu

• Yüksek sayıda Gram pozitif izolatlar, özellikle Staphylococcus epidermidis'e bağlı 
olanlar, kateterle ilişkili kan enfeksiyonlarının ağırlıklı olabileceğini düşündürdü



Teşekkürler…







Gereç -Yöntem

• MALDI-TOF teknolojisi kullanılan VITEK® MS (bioMerieux)

• VITEK® 2 (bioMerieux)

• MIC değerleri, mevcut EUCAST klinik sınır değerlerine göre yorumlandı

• Karbapenemaz üreten Enterobacteriales (CPE) suşları (Sensititre™, Thermo Fisher 
Scientific) EURGNCOL ve DKMGN mikrodilüsyon plate’leri ile doğrulandı.

• Ayrıca CPE direnci fenotipik oalrak, Diatabs™ (Rosco Diagnostica) sinerjik test difüzyon 
testi ile Mueller–Hinton agar (Vacutest-Kima) üzerinde doğrulandı

• Yine CPE direnci Xpert® Carba-R testi (Cepheid Inc., Sunnyvale, CA, USA) ile RT-PCR 
yöntemiyle genotipik olarak da gösterildi



• MRSA 

• genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL)-pozitif 

• karbapenem dirençli 

• karbapenemaz üreten Enterobacteriaceae pozitif kültürlerin sayılarında anlamlı farklılıklar bulunmadı



• Yine lipozomal amfoterisin B kullanımı COVID-19’lu 
hastalarda diğer iki gruba göre artmış bulundu

• Kullanılan antimikrobiyaller için YBÜ-COVID 
harcaması, YBÜ-2019 grubunda ve YBÜ-nonCOVID 
grubunda 2019 ve 2020'nin aynı dönemindeki 
maliyetlere kıyasla sırasıyla %341 ve %605.1 artışla 
58.264 EUR oldu

• YBÜ-COVID’de maliyeti en çok yükselten ajanlar 
Lipozomal amfoterisin B ve ekinokandinler olarak 
bulundu

• Maliyetlerdeki artış, karantinadan dolayı ilaç 
fiyatlarındaki artışla değil doğrudan artan 
antimikrobiyal tüketimiyle ilişkiliydi





Gereç -Yöntem

• Kan kültürü

• Bactec FX (Becton, Dickinson and Co., Franklin Lakes, NJ)

• VersaTrek (Thermo Fisher Scientific, Inc., Waltham, MA)

• PCR testleri

• Cobas SARSCoV-2 (Roche Molecular Systems, Inc., Branchburg, NJ)

• Xpert Xpress SARS-CoV-2 (Cepheid, Sunnyvale, CA)

• RealStar SARS-CoV-2 (Altona Diagnostics USA, Inc., Plain City, OH)

• In-house test





Gereç – Yöntem: Laboratuvar  

• Alınan kan kültürleri BD BACTECTM FX cihazından 5 gün süresince inkübe edildi

• Pozitif sinyal alındığından Gram boyama, alt kültürler alındı ve MALDI-TOF MS
(MaldiBiotyper® Bruker Daltonics) ile tanımlama yapıldı

• COVID-19 tespiti için nazofarengeal swablardan

• VIASURE (CerTest, BIOTEC, Spain)

• AllplexTM (Seegen, Korea)

• COBAS 6800tm (Roche, Switzerland)

kitleri ile çalışıldı


