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Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım

AIDS ve Viral Hepatitler
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Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’ne yatırılan
insan immünyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonlu ve viral hepatitli hastalar bu infeksiyonların diğer hastalara ve sağlık personeline bulaşması, hastalığın açıklanması ve testlerle ilgili yasal durumlar, tedavide kullanılan ilaçların veriliş yolları, yan etkileri ve YBÜ’de kullanılan diğer ilaçlarla etkileşimleri yönünden
özellik gösterir.
HIV infeksiyonunun 1990’lı yıllardan itibaren güçlü antiretroviral ilaçlar ile tedavi edilebilir olması YBÜ’ye yatırılan HIV infeksiyonlu
hasta profilini de etkilemiştir. Epideminin ilk
yıllarında etkin tedavi bulunmadığı için hastaların çoğu YBÜ’ye pnömoni, sepsis gibi HIV infeksiyonu komplikasyonları nedeniyle yatırılırken, son dekad içinde etkin tedaviye bağlı
olarak yaşam süresi uzamış ve HIV infeksiyonu
ile ilişkisi olmayan nedenlerle YBÜ’ye yatış sayısı artmıştır[1]. Fakat günümüzde bile hala
birçok hasta hastalığının farkında olmamasından dolayı antiretroviral tedavi (ART) almadı-

ğı için hastalık sinsice ilerlemekte, bağışıklığın
iyice bozulması sonucu ortaya çıkabilen Pneumocystis pnömonisi, Staphylococcus aureus
gibi etkenlere bağlı bakteriyel pnömoniler, tüberküloz gibi fırsatçı hastalıkların neden olduğu solunum yetmezlikleri sonucu HIV infeksiyonlu hastalar sık sık YBÜ’ye yatırılmaktadır[2]. ART’nin kendisi de paradoksal olarak,
immün rekonstitüsyon sendromuna yol açarak
bazı hastaların YBÜ’ye yatırılmasına neden
olabilir. İmmün rekonstitüsyon sendromu ART
başlandıktan sonraki birkaç hafta içinde bağışıklık sisteminin toparlanması sonucu bazı
hastalıklara karşı bağışıklık yanıtının ve dolayısıyla hastalık belirtilerinin artmasıyla karakterizedir. Bu paradoksal reaksiyon sonucu ART
başlandıktan birkaç hafta sonra Pneumocystis
pnömonisi, tüberküloz ve diğer mikobakteri
infeksiyonları klinik olarak açığa çıkar veya
hastaların YBÜ’ye yatırılmasını gerektirecek
kadar ağırlaşabilir[3]. Bu tanıya varabilmek
için diğer nedenler dışlanmalı, fırsatçı hastalık
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tedavisiyle birlikte ART’ye de devam edilmeli,
mümkünse tedaviye steroidler eklenmelidir[4].
Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)
gelişmesi sonucu mekanik ventilasyon uygulanması gereken Pneumocystis pnömonili ve
HIV infeksiyonlu hastalarda pnömotoraks olasılığı yüksek olduğu için düşük tidal hacimli ve
plato basınçlı ventilasyon uygulanmasına özen
gösterilmelidir. Pseudomonas aeruginosa ve S.
aureus HIV infeksiyonlu hastalarda da önde
gelen ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) etkenleridir ve bu nozokomiyal infeksiyonları önlemek için alınacak önlemler HIV infeksiyonu olmayan hastalara uygulananlar ile aynıdır[5].
ART’nin neden olabileceği dislipidemiler
HIV infeksiyonlu hastalarda YBÜ’ye yatış gerektirecek akut koroner hastalıkların ortaya
çıkmasında ek bir faktör olabilmektedir[6]. HIV
infeksiyonlu hastalarda HIV’a bağlı nefropati,
hepatit B veya C koinfeksiyonu ya da başka bir
nedenle ortaya çıkabilecek ağır böbrek yetmezlikleri sonucu diyaliz veya transplantasyon gerekebilmektedir. Bu durumlarda da ART’ye devam edilmesi ve gerekiyorsa steroid eklenmesi
önerilmektedir[7].
HIV infeksiyonu olan hastaların bir kısmı
da kronik hepatit B ve C infeksiyonlarına bağlı ağır karaciğer hastalıkları nedeniyle YBÜ’ye
yatırılmaktadır. Nükleozid revers transkriptaz
inhibitörleri (NRTİ)’nden lamivudin, emtrisitabin ve tenofovir hem HIV hem de kronik hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonlarında etkili olduğu için tedavi kombinasyonlarında bu ilaçlardan ikisine yer verilmesi önerilmektedir[8].
Hasta YBÜ’ye yatırıldığında zaten hem HIV
hem de HBV infeksiyonu için tedavi almakta
ise HBV tedavisine devam edilmelidir, çünkü
tedavinin kesilmesi kronik hepatitin alevlenmesine yol açabilir. Hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonu bulunan HIV pozitif hastalarda ise
pegile interferon (PEG-IFN) ve ribavirin kullanımına bağlı nötropeni, trombositopeni ve anemi tedavinin verilmesini güçleştirebilmektedir.
HIV infeksiyonlu hastaların yaklaşık %40’ı
YBÜ’ye yatırıldığında HIV infeksiyonlu olduklarının farkında değillerdir[1]. Bu durum HIV
infeksiyonunun ve buna bağlı fırsatçı hastalıkların tanınarak tedavi edilmesini engelleyerek
hastaya zarar verebilmektedir. Pek çok ülkede
HIV testi yapabilmek için hastadan bilgilendirilmiş onam almak gerekir. Fakat YBÜ’ye ya-
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tan hastalar bu onamı verebilecek durumda olmadıkları için yasal olarak ne yapılması gerektiği konusu bir açıklık kazanmamıştır. Genellikle hasta yakınlarından onam alınmasıyla
test yaptırılabilmektedir. Sağlık personeline
perkütan yaralanmalar sonrası kemoprofilaksi
uygulanıp uygulanmayacağına karar verebilmek için de hastanın HIV infeksiyonlu olup olmadığının bilinmesi gerekmektedir. Sağlık personeline HIV bulaşmasını önlemenin en önemli
yolu, her hastanın HIV infeksiyonlu olabileceğini göz önünde tutarak üniversal önlemleri
her hastaya uygulamaktır. Ne HIV infeksiyonlu
ne de hepatitli hastaların izole edilmesine gerek yoktur.
YBÜ’de yatan HIV infeksiyonlu hastalara
antiretroviral ilaçların verilmesinde de sorunlarla karşılaşılabilir. Her şeyden önce enfuvirtid hariç tüm antiretroviral ilaçlar oral yoldan
kullanılmaktadır. Yalnızca zidovudinin oral
formu yanı sıra intravenöz (IV) formu da vardır. Kapsül veya tablet şeklinde olan bu ilaçların çoğunun oral solüsyonlarının da bulunması
bu ilaçların nazogastrik sonda yoluyla kullanımlarını olanaklı kılmaktadır. Kapsüller açılarak veya tabletler ezilerek nazogastrik tüple
verilebilir, fakat bu şekilde yeterli plazma düzeylerini sağlayamamak gibi bir tehlike vardır.
Uzun etkili ve enterik kapsüllerin ezilerek verilmesi ise önerilmemektedir[9]. YBÜ’deki hastalarda sık görülen gastrik motilite azalması,
sürekli beslenme ve ülser profilaksilerinin de
antiretroviral ilaçların emilimini bozabileceği
unutulmamalıdır.
Böbrek yetmezliği olan HIV infeksiyonlu
hastalarda abakavir hariç tüm nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI) grubu
ilaçlarda, karaciğer bozukluğu olanlarda atazanavir, fosamprenavir ve indinavirde doz
ayarlamaları yapılmalıdır. Sık kullanılan YBÜ
ilaçlarından midazolam ve triazolam NRTİ ve
proteaz inhibitörleri (Pİ) ile, proton pompa inhibitörleri atazanavir ile, propafenone lopinavir ve ritonavir ile birlikte kullanılmamalıdır.
En doğrusu, kullanılacak her ilacın diğer ilaçlar ile etkileşimi olup olmadığı dikkatle incelenmelidir.
Aslında YBÜ’de yatan kritik hastalara yattığı süre boyunca ART vermenin prognozu nasıl etkilediği pek bilinmemektedir. ART’nin immün yanıtı artırarak tedavide katkı sağlayaca-
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ğı öne sürülse de bunu kısa sürede yapacağı
söylemek zordur. Yatış sırasında ART almakta
olan hastanın tedavinin kesilmesinin direnç gelişmesine katkı sağlama olasılığı ilaçlara devam etmek için bir gerekçe olabilir. Fakat immün rekonstitüsyon sendromu olasılığı, ilaç etkileşimleri, toksik etkiler ve ilaçların verilme
yolu ile ilgili sorunlar nedeniyle ART verilmemesini güçleştirmektedir. Geriye dönük bir çalışmada ART alan Pneumocystis pnömonili
hastalarda mortalite anlamlı derecede düşük
bulunmuştur[10]. Her hasta için kar-zarar hesabı yapılarak karar verilmesi en doğrusu olacaktır.
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