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Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler
Ventilatör İlişkili Pnömoninin İlk
Değerlendirmesinde Seri Rutin
Mikrobiyolojik Kültür Sonuçlarının Rolü
Role of Serial Routine Microbiologic Culture Results in the Initial
Management of Ventilator-Associated Pneumonia
Hayon J, Figliolini C, Combes A, et al. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:41-6

Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’ne kabul edilen
hastalarda, mortaliteyi dolayısıyla prognozu
etkileyen en önemli faktör; hastane kökenli
pnömoni (HKP) geliştiğinde seçilecek uygun
antibiyotik tedavisidir. YBÜ hastaları, invaziv
yaklaşımlar nedeniyle hastane infeksiyonu gelişimi için yüksek risk altındadır.
YBÜ hastalarında, ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) başlamadan önce elde edilen örneklerin rutin mikrobiyolojik kültür sonuçlarının;
VİP’ten sorumlu mikroorganizmaları saptamaya ve böylece etkin antibiyotik seçimine katkısı, halen çok tartışılan bir konudur. Bu hipotezi test etmek üzere, prospektif bir çalışma
planlanmıştır.
AMAÇ
VİP gelişmeden önce izole edilen mikroorganizmalar ile VİP’ten sorumlu mikroorganizmaların karşılaştırılması, VİP gelişmeden önce
alınan solunumsal örneklerin VİP’ten sorumlu
mikroorganizmaları saptamadaki değerinin
gösterilmesi, potansiyel olarak dirençli mikroorganizmalar ile [metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aerugi-

nosa, Acinetobacter baumannii] kolonizasyon
veya infeksiyonun duyarlılık ve özgüllüğünün
belirlenmesi.
YÖNTEM
Çalışma, Paris’in bir referans hastanesi olan
“Bichat-Claude-Bernard Hospital”da, 17 yataklı medikal YBÜ’de, Şubat 1997-Haziran
1998 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Çalışma Grubu
Aşağıdaki kriterleri taşıyan bütün hastalar
çalışmaya alınmıştır:
• Kırksekiz saatin üzerinde mekanik ventilasyon (MV) uygulanması, akciğer grafisinde
yeni ve 24 saatten daha fazla süregelen infiltrasyon, makroskobik olarak pürülan trakeal
sekresyon ve fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılmasına uygun klinik durum varlığı ile bu olgular da korunmuş fırça (KF) veya bronkoalveoler lavaj (BAL) örneklerinin mikrobiyolojik
incelemesi ile VİP tanısının konulmuş olması.
VİP kuşkusu taşıyan her hastaya yeni antibiyotik tedavisi başlamadan önce, FOB yapılarak KF ve BAL alınmıştır. Aşağıdaki 3 kriter-
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den 2’sinin pozitifliği halinde, VİP tanısı konulmuştur:
1. KF kültüründe üreme ≥ 103 cfu/mL,
2. BAL direkt incelemesinde hücre içi bakteri içeren hücre sayısı ≥ 2,
3. BAL kültüründe üreme ≥ 104 cfu/mL.
Her bir VİP epizodu için, FOB günü, hastanın önceki mikrobiyolojik sonuçları gözden geçirilerek kaydedilmiştir.
Mikrobiyolojik Örnekler
Çalışma periyodu sırasında YBÜ’ye kabul
edilen bütün hastalardan; nazal ve rektal sürüntü, idrar, kateter ve kan kültürleri, postoperatif kardiyak cerrahi hastalarından mediastinal drenaj sıvı kültürleri alınmıştır. Nazal ve
rektal sürüntüler S. aureus ve A. baumannii taşıyıcılarının identifikasyonu için ilk 24 saat
içinde ve daha sonra haftada bir, idrar; kabulde, her pazartesi-haftada bir ve klinik olarak
idrar yolu infeksiyonu kuşkusunda, kateter;
varlığı halinde çıkartıldığında, kan; infeksiyon
kuşkusunda, drenaj sıvıları; drenaj tüpleri çıkartılana kadar haftada üç kez, değerlendirilmiştir.
Bronkopulmoner örnekler olarak; KF, BAL
ve trakeal aspirat ise önceden belirlenen zamanlarda değil, sorumlu ekibin klinik olarak
gerekli gördüğü durumlarda alınmıştır.
VİP’ten sorumlu olduğu düşünülen yani solunumsal örneklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları, VİP
gelişmeden önce rutin örneklemelerde izole
edilenlerle karşılaştırılmıştır. Aynı tür ve cinsten olup, aynı antibiyotik duyarlılık paternine
sahip bakteriler, eş kabul edilmiştir.
BULGULAR
Çalışma periyodu sırasında FOB kullanılarak, 380 bakteriyel pnömoni epizodu kuşkusu
incelenmiştir. Ancak tanımlanan kriterler bazında, 91 olgu, 125 epizod için VİP doğrulanmıştır. Bu 125 VİP epizodunda, 220 mikroorganizma üretilmiştir.
VİP başlamadan önce alınan çeşitli örneklerden izole edilen toplam 445 mikroorganizmadan sadece 73 (%16)’ü FOB ile alınan örneklerde de gösterildiği için, VİP’ten sorumlu mikroorganizma olarak değerlendirilmiştir. Bir
başka deyişle; VİP’ten sorumlu 220 mikroorganizmadan 147 (%67)’si önceden tanımlanamamıştır.
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VİP’ten sorumlu mikroorganizmalar ile, bu
mikroorganizmaların VİP öncesindeki izolasyon yerleri arasında ilişki bulunamamıştır.
VİP öncesi kültür sonuçlarının, 47 epizodda
(%38) tedaviye faydası olmamıştır. Zira, 17’sinde üreme olmamış, 30’unda bu mikroorganizma sonraki akciğer infeksiyonunda izole edilememiştir. Eninde sonunda VİP’ten sorumlu
mikroorganizma, sadece 39 epizodda (%31) önceden alınan kültürlerde saptanmıştır.
Rutin mikrobiyolojik örneklerle izole edilen
mikroorganizmaların VİP’ten sorumlu olma
oranı; önceden antibiyotik almayan 16 hastada, alan 109 hastadan düşüktür (sırasıyla %16
ve %36, p= 0.03). Önceden antibiyotik almayan
hastalarda; MV süresinin daha kısa (p= 0.0006)
ve alınan örnek sayısının daha az (p= 0.0004)
olmasının, sonuçları etkilediği düşünülmüştür.
Yüzyirmibeş epizodun 102 (%82)’sinde (ortalama 4 ± 3/epizod ve VİP başlamadan ortalama 8 ± 9 gün önce) solunumsal örnek alınmıştır.
VİP’ten sorumlu mikroorganizma, sadece 36
(%35) epizod için önceden izole edilmiştir.
Sonraki akciğer infeksiyonu varlığında; son
solunumsal örneğin alınış zamanı ile VİP tanısı
koyduran FOB günü arasında geçen zamana
bakıldığında; VİP’ten sorumlu mikroorganizma, en son FOB örnekleri son 72 saat içinde alınan 33 epizodun %52’sinde, daha önce alınan
69 epizodun %28’inde izole edilmiştir (p< 0.03).
FOB ile alınan örnekler arasında, VİP’ten
sorumlu mikroorganizmaları belirleyicilik açısından anlamlı fark saptanmamıştır.
Potansiyel olarak dirençli mikroorganizmalar; VİP öncesi, son 72 saat içinde izole edilen
mikroorganizmaların %24’ü, daha önce izole
edilen mikroorganizmaların %22’si olarak
belirlenmiştir. Dirençli mikroorganizmaların
izolasyonu ile VİP öncesi süre arasında da ilişki saptanmamıştır.
YORUM
Hastane infeksiyonlarından sorumlu mikroorganizmaların identifikasyonu için, rutin
mikrobiyolojik kültürlerle bakteriyel kolonizasyonun araştırılması, yenidoğan YBÜ dahil,
son 30 yıldır kullanılmakta olan ama yararı kanıtlanamamış bir uygulamadır. Bunun birkaç
nedeni olabilir:
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• HKP ve VİP patogenezinde; burun-deri
sürüntüsü ve idrar gibi örnekleme alanlarının
kolonizasyonunun rolü tartışmalıdır. VİP öncesi kolonize olan mikroorganizmalardan çok azı
gerçek VİP’ten sorumludur. Önceki kültür zamanı ile VİP arasında geçen sürede farklı mikroorganizmaların yerleşimi sözkonusudur.
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Ayrıca, önceki MV süresi, önceki antibiyotik
kullanımı gibi faktörler de bakteriyel florayı
etkiler.
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VİP öncesi izole edilen mikroorganizmaların, VİP’ten sorumlu mikroorganizmalar olmayışı; tedavi seçimine katkı sağlamadığı gibi, iş
yükünü ve maliyeti de arttırır.
Bu çalışmanın kısıtlılıkları; mikroorganizmaların izolasyonunda genotip analizlerinin
yapılmamış olması, mikrobiyolojik örneklerin
alınma yerlerinin hastanın özelliklerine dayanması, solunumsal örneklerin de diğer örnekler
gibi önceden belirlenen zamanlarda alınmamış
olmasıdır.
Sonuç olarak; VİP öncesi alınan seri rutin
mikrobiyolojik kültürler, VİP’ten sorumlu mikroorganizmaların küçük bir yüzdesini saptayabilir. Bu örnekler bazında başlangıç antibiyotik tedavisi seçimi, sıklıkla aldatıcı olacaktır.
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