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ÖZET
Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP), endotrakeal entübasyon sonrası 48 saat veya daha sonra gelişen pnömonidir. VİP’in mortalite oranı %20-50 arasında değişir. Erken ve uygun ampirik antibiyotik tedavisi, VİP’i olan hastalarda mortaliteyi önemli oranda azaltır. Ampirik tedavi verilirken antimikrobiyal seçimi; yakın zamandaki antibiyotik tedavisine, yoğun bakım ünitesindeki
yerleşik floraya, altta yatan hastalıkların varlığına, mevcut kültür verilerine, çoklu ilaca dirençli patojenler için risk faktörlerine dayanmalıdır. Çoklu ilaca dirençli patojenler için risk faktörü taşıyan hastalara, geniş spektrumlu ampirik tedavi önerilir.
Tedavi, etken izole edildiğinde duyarlılığına göre daraltılmalıdır. VİP’li hastalarda antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı çoklu ilaca dirençli suşların ortaya çıkmasına ve antibiyotik toksisitesine neden olabilir.
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ABSTRACT
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the pneumonia that develops 48 hours or longer after endotracheal intubation. The
mortality rate of VAP ranges from 20% to 50%. Early and appropriate empirical antibiotic therapy significantly reduces mortality for patients with VAP. While giving empirical therapy, antimicrobial selection should be based upon risk factors for multidrug resistance pathogens, including recent antibiotic therapy, the resident flora in the intensive care unit, the presence of underlying diseases, and available culture data. For patients with risk factors for multi drug resistance pathogens, empiric broadspectrum therapy is recommended. Therapy should be narrowed based upon the susceptibility pattern of the pathogens identified. Misuse or over use of antibiotics in patients with VAP may lead to multiple drug resistant strains of pathogens to evolve
and to antibiotic toxicity.
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V

entilatörle ilişkili pnömoni (VİP), entübasyon sırasında pnömonisi olmayan, invaziv
mekanik ventilasyon desteğindeki bir hastada endotrakeal entübasyondan 48 saat veya daha sonra
gelişen pnömonidir (1). Entübe olan hastaların
yaklaşık %8-28’inde VİP gelişir. VİP gelişen hastaların %24-76’sı bu nedenle kaybedilir (2). Mortalite riski, özellikle çoklu ilaca dirençli (ÇİD) mikroorganizmalarla gelişme riski yüksek olan geç dönem başlangıçlı VİP olgularında yüksektir. VİP gelişen hastalar ortalama 7-9 gün kadar daha fazla
hastanede kalmakta ve hasta başına 40.000 dolar
ek maliyete neden olmaktadır (1,3). Mortalitesi ve
morbiditesi yüksek olan bu durumda, etken olabilecek mikroorganizmaları kapsayacak uygun tedavinin erken dönemde başlanılması çok önemlidir.
Fakat mekanik ventilatör desteği alan hastalarda
pnömoni tanısı koymak zordur. Birçok klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik veri pnömoniyi taklit
edebilir. Bu durumda hastalar gereksiz tedavi alarak, dirençli bakterilerle gelişebilecek süperinfeksiyon riskine ve antibiyotik yan etkilerine maruz
kalabilirler.
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rençli bakterileri tanımlamak için kullanılır. Sefepim, seftazidim, imipenem, meropenem, piperasilin-tazobaktam, siprofloksasin ve levofloksasin gibi, VİP’in ampirik tedavisi için önerilen antibiyotiklerin tümüne aynı zamanda direnç olabilir (4).
ÇİD için bilinen risk faktörleri Tablo 1’de verilmiştir.
AMPİRİK TEDAVİ
VİP gelişen hastalarda ideal ampirik antibiyotik tedavisi iki farklı durum arasındaki dengeyi
sağlamaya yöneliktir. Birinci durum, gerçek bakteriyel pnömoni olgularında yetersiz tedaviyi önlemek için geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedaviye başlamaktır. İkinci durum ise gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmayı sağlamaktır (5). Ampirik antibiyotik tedavisi başlanırken, antimikrobiyal seçimi;
a. ÇİD patojenler için risk faktörleri,
b. Eğer varsa son zamanlarda antibiyotik tedavisi,
c. Hastane veya yoğun bakım ünitesindeki yerleşik flora,

ÇOKLU İLACA DİRENÇ
Çoklu ilaç direnci, gram-negatif bakterilerde
en az iki grup antibiyotiğe direnci tanımlamada
kullanılır (örn. penisilin ve sefalosporin). Yaygın
ilaç direnci (extensively-drug resistant; XDR)
gram-negatif basillerde; kolistin, tigesiklin ve aminoglikozidler hariç diğer tüm antibiyotiklere di-

d. Eşlik eden hastalıkların varlığı,
e. Ulaşılabilen mikrobiyolojik verilere dayanmalıdır.
Ampirik tedavi spektrumu, kültür sonuçları elde edildiğinde duyarlılık durumuna göre daraltılır.

Tablo 1. Ventilatörle ilişkili pnömonili hastada çoklu ilaca dirençli bakteri için risk faktörleri
• Önceki 90 gün içerisinde antibiyotik kullanımı
• Hastaneye yatışın beşinci günü veya sonrasında pnömoni gelişmesi
• Toplumda ya da hastanın tedavi edildiği birimde yüksek antibiyotik direnci olması
• Bağışıklığı baskılayıcı tedavi ve/veya hastalık
• Sağlık hizmetiyle ilişkili pnömoni kriterleri olması:
- Son 90 gün içinde iki veya daha uzun süre hastaneye yatışı
- Bakımevinde kalma
- Evde infüzyon tedavisi (antibiyotikler dahil)
- 30 gün içinde kronik diyaliz
- Evde yara bakımı
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VİP’li hastalarda, pnömoni başlangıç zamanı,
etkenler ve risk faktörleri hastalığın seyri açısından belirgin farka neden olur. Hastaneye yatıştan
sonra ilk dört gün içinde meydana gelen VİP, erken başlangıçlı VİP olarak tanımlanır ve etken
bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları yüksektir.
Genellikle daha iyi bir prognoz görülür. Geç başlangıçlı VİP, beşinci gün veya sonrasında gelişir ve
bu durumda ÇİD etkenlerin olması daha olasıdır
(6). Bu nedenle de hastalarda mortalite ve morbidite daha yüksektir. Ancak, erken başlangıçlı VİP
olan hastalarda, önceden antibiyotik almış olanlar veya son 90 gün içinde hastane yatışı olanlar
ÇİD bakterilerle kolonizasyon ve infeksiyon için
risk altındadır. Bu hastalar da geç başlangıçlı VİP
gibi tedavi edilmelidir (1).
Klinik olarak VİP tanısı konulduğunda hemen
alt solunum yolu örnekleri alınmalı ve kültür sonuçları beklenmeden ampirik tedaviye başlanmalıdır. Uygun olmayan ampirik tedavinin mortalite
üzerine etkisinin değerlendirildiği 396 kültür pozitif hastane kökenli pnömonili hastada, mortalite oranları uygun tedavide %18 iken, uygun olmayanlarda %30 olarak bulunmuştur. Kültür sonuçları belli olduktan sonra uygun tedaviye geçmenin
mortalite oranlarını düşürmediği görülmüştür (7).
Hastada, ÇİD patojenler için risk faktörlerinin
bulunup bulunmaması antibiyotik tedavisini belirlemede en önemli kriterdir. Eğer hastada ÇİD
için bilinen bir risk faktörü yoksa ve erken başlangıçlı VİP ise “American Thoracic Society (ATS)”
Rehberi; seftriakson, ampisilin-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, levofloksasin, moksifloksasin ve
ertapenem önermektedir (Tablo 2) (1). Aynı hasta
grubu için Toraks Derneği Erişkin Hastalarda Hastanede Gelişen Pnömoni Uzlaşı Raporunda; ampisilin-sulbaktam veya amoksisilin-klavulanik asit,
seftriakson, sefuroksim, moksifloksasin ve levofloksasinle tekli tedavi önerilmektedir. Solunum
yolu kinolonları yüksek tedavi maliyeti ve ÇİD tüberkülozda potansiyel etkinlikleri nedeniyle ilk seçenek olarak önerilmemektedir (8). Eğer Enterobacter, Serratia, Pseudomonas gibi ampisilin-sulbaktam ile tedavisi mümkün olmayan gram-negatif
bakterilerin sıklığının yüksek olduğuna dair endişe varsa, tedavide ampisilin-sulbaktam yerine piperasilin-tazobaktam kullanılmalıdır (1).
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Tablo 2. VİP’li hastalarda ampirik antibiyotik seçenekleri
ÇİD bakteri için risk faktörleri olmayan erken başlangıçlı VİP
Seftriakson (2 g/gün)
Ampisilin-sulbaktam (4 x 3 g)
Levofloksasin (750 mg/gün)
Moksifloksasin (400 mg/gün)
Ertapenem (1 g/gün)
ÇİD bakteri için risk faktörleri taşıyan VİP
Sefepim (3 x 2 g)
Seftazidim (3 x 2 g)
İmipenem (4 x 500 mg)
Meropenem (3 x 1 g)
Doripenem (3 x 500 mg)
Piperasilin-tazobaktam (4 x 4.5 g)
Sefoperozan-sulbaktam (3 x 1-2 g)
Kolistin (2 x 150 mg)
Aztreonam (3 x 2 g) (beta-laktam allerjisi varsa)
Eğer kombinasyon planlanıyorsa aşağıdaki ilaçlardan
biri ile yapılabilir
Siprofloksasin (3 x 400 mg)
Levofloksasin (750 mg/gün)
Gentamisin (7 mg/kg/gün)
Tobramisin (7 mg/kg/gün)
Amikasin (20 mg/kg/gün)
MRSA şüphesi varsa
Linezolid (2 x 600 mg)
Vankomisin (15-20 mg/kg)
Teikoplanin (12 mg/kg)
VİP: Ventilatörle ilişkili pnömoni, ÇİD: Çoklu ilaca dirençli,
MRSA: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus.

Hastalarda ÇİD bakteri infeksiyonu olasılığı
yüksek ve mortaliteyi artıran risk faktörleri bulunması durumunda erken veya geç başlangıçlı pnömoni gelişmesi durumunda monoterapi veya
kombine tedavi önerilmektedir (1,8). Bu hasta
grubuna antipsödomonal sefalosporinlerden seftazidim, sefepim, sefoperazon-sulbaktamdan biri
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veya imipenem, meropenem, doripenem gibi karbapenemlerden biri veya piperasilin-tazobaktam
başlanabilir. Eğer kombinasyon tedavisi planlanıyorsa; hastada Legionella olası etken olarak düşünülüyorsa antipsödomonal kinolonlardan siprofloksasin veya levofloksasinden biri kombinasyonda kullanılabilir. Normal böbrek fonksiyonu olan
hastalara gentamisin, tobramisin veya amikasin
günde tek doz olarak kombinasyon tedavisinde
uygulanabilir. Aminoglikozid tedavisine klinik yanıt alınan hastalarda aminoglikozid 5-7 günlük
kullanım sonrası kesilebilir. Yaygın dirençli Pseudomonas spp. veya Acinetobacter spp. şüphesi durumunda, intravenöz kolistin gibi alternatif bir
ajanın kombinasyona eklenmesi uygun olabilir
(1). Bazı durumlarda, inhaler kolistin, sistemik antibiyotikle kombinasyon halinde verilebilir (9).
Özel Antimikrobiyal Seçimi
Pnömoni başlangıcından önce antibiyotik tedavisi alan hastalar veya metisiline dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA), Acinetobacter spp., P.
aeruginosa gibi dirençli patojenlerin sık görüldüğü
durumlarda ampirik tedavi kararı mevcut durum
göz önünde bulundurularak verilmelidir.
MRSA infeksiyonu için bir risk faktörü varsa, linezolid ve vankomisin antistafilokokal antibiyotikler içinde ilk seçeneklerdir (8). Eğer MRSA izole
edilmezse daha sonrasında antistafilokokal tedavi
kesilmelidir (ATS 2005 391). Linezolidle glikopeptidlerin karşılaştırıldığı bir meta-analizde, 2329
hasta dahil edilmiştir. Linezolid yedi çalışmada
vankomisinle, iki çalışmada teikoplaninle karşılaştırılmıştır. Klinik iyileşme ve mikrobiyolojik eradikasyon oranları açısından herhangi bir farklılık
gözlenmemiştir. Buna ek olarak, linezolidin trombositopeni riskiyle ilişkili olduğu bulunurken, renal yetersizlik riski açısından bir fark görülmemiştir (10). Yine bir başka meta-analizde, MRSA pnömonisinde, linezolid vankomisin veya teikoplanin
karşılaştırıldığında klinik başarı, mikrobiyolojik
başarı ve mortalite açısından aralarında fark olmadığı görülmüştür (11). Daha sonra yapılan, vankomisin ve linezolidin MRSA pnömonisinde etkinliğini karşılaştıran randomize, çift-kör bir çalışmada,
başarı oranı vankomisin için %47, linezolid için
%58 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada vankomi-
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sin düzeyi takip edilmiştir. Linezolid tedavi sonrası değerlendirmede daha başarılı bulunmuş ve nefrotoksisite yan etkisi vankomisinden düşük çıkmıştır. Fakat tüm olguların 60. gün değerlendirmelerinde sağkalım ve yan etki açısından bir fark gözlenmemiştir (12). Vankomisin tedavi başarısızlığı
düşük doz uygulamayla ilişkili olabilir. Vankomisin serum seviyesi 15-20 µg/mL olmalıdır. Diğer
yandan yüksek minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerlerine sahip MRSA’ların neden
VİP’lerde daha kötü sonuçlar aldığı gösterilmiştir
(13). Pnömoni etkeni MRSA suşlarında önemli
oranda MİK yükselmesi (> 2 µg/mL) saptanan hastanelerde, VİP tedavisi için linezolidin tercih edilmesi uygun olacaktır.
Ülkemizde kullanımda olan teikoplaninin akciğer infeksiyonlarında 12 mg/kg/gün dozunda
uygulanması önerilmektedir (8). Randomize kontrollü bir çalışmada teikoplanin ve linezolid karşılaştırılmış ve pnömoni olgularında benzer etkinlik
gösterilmiştir (14).
Daptomisin solunum yollarında yeterince
yüksek konsantrasyonlara ulaşamadığından
MRSA’ya bağlı VİP’te tedavide kullanılmaz. Kinupristin-dalfopristin kullanımıyla ilgili veriler
sınırlıdır. MRSA pnömonisi olan 38 hastada yapılan randomize bir çalışmada, kinupristin-dalfopristin ile klinik başarı vankomisinden daha düşük oranlarda bulunmuş ve tedavinin kesilmesine neden olan yan etkiler kinupristin-dalfopristin kolunda daha yüksek saptanmıştır (15).
MRSA’ya karşı etkin bir sefalosporin olan seftarolin, VİP tedavisinde kullanılmaz. Tigesiklin MRSA’ya karşı etkinliği olan geniş spektrumlu bir
antibiyotiktir. 2010 yılında, “Food and Drug Administration (FDA)” 13 çalışmanın değerlendirildiği bir havuz analizinde, diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında tigesiklinin özellikle VİP tedavisinde
kullanımıyla ilişkili artmış mortalite riskini bildiren bir güvenlik duyurusu yayınlamıştır (16). Telavansin, pnömoni tedavisi için FDA tarafından
onaylanmamıştır.
Balgam kültürü metisiline duyarlı S. aureus olarak gelirse, MRSA için ampirik başlanan tedavi
nafsilin, oksasilin veya antistafilokokal beta-laktam bir antibiyotikle değiştirilmelidir (1,8).

Yoğun Bakım Dergisi 2012;10(2):90-96

93

Erben N.

Choices of Empirical Therapy for Ventilator-Associated Pneumonia

Genellikle kombine tedavi tercih edilmesine
rağmen monoterapiye üstünlüğünü gösteren çalışma yoktur. Kombinasyon tedavisinin kullanımı
için en geçerli neden ÇİD için risk taşıyan gramnegatif basillere (örn. bakteri, bir antibiyotiğe dirençli, diğerine duyarlı olabilir) karşı geniş bir etkinlik spektrumu sağlamaktır. Diğer daha az kabul
gören iki neden de sinerjistik etkinlik sağlamak ve
direncin ortaya çıkışını azaltmaktır. Buna karşın
gram-negatif bakterilere bağlı VİP infeksiyonlarında kombinasyon tedavisinin sonuçları iyileştirdiğine yönelik kesin kanıt yoktur. VİP’te ampirik
monoterapi ile kombine tedaviyi karşılaştıran 41
çalışma, 7015 hastanın dahil edildiği bir metaanalizde, tedavi yetersizliği ve mortalite açısından
fark saptanmamıştır (17). Psödomonasın etken olduğu 84 VİP’li hastanın tedavisinde sefepim monoterapisiyle hastaların %94’ünde mikrobiyolojik
eradikasyon sağlanmış ve kombinasyon tedavisine gerek kalmamıştır (18).
Yoğun bakım ünitelerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten Enterobacteriaceae ailesinin neden olduğu VİP olgularında, sefalosporine dirençli olmaları nedeniyle, monoterapi olarak sefalosporin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu durumda en güvenilir tedavi imipenem,
ertapenem, meropenem veya doripenem gibi karbapenemlerden birisinin verilmesidir (19).
Diabetes mellitus, böbrek yetersizliği, yapısal
akciğer hastalığı olan hastalar veya yakın zamanda glukokortikoid tedavisi almış hastalarda etken
Legionella olabilir. Bu durumda ampirik tedaviye
azitromisin veya florokinolon eklemek gerekir.
Mikroorganizma hastane su kaynaklarından bulaşabilir (1).
Aspire eden veya yeni batın ameliyatı geçirmiş
hastalarda anaeroplar VİP etkeni olabilir. Tedavide
beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü, karbapenem veya anaerop etkinliği olmayan bir antibiyotik kullanılacaksa klindamisin veya metronidazol
ile kombine edilmelidir (1).
Aerosol kolistin, polimiksin veya aminoglikozidler, ÇİD gram-negatif basile bağlı VİP’i olan
hastalarda potansiyel ek antibiyotik olarak kabul
edilebilir. Aerosolizasyon infeksiyon alanında
yüksek antibiyotik konsantrasyonları sağlayabilir
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ve yüksek MİK değerine sahip mikroorganizmaların tedavisi için özellikle yararlı olabilir. Çoğunlukla Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa’nın etken olduğu 100 VİP hastasında, sistemik antibiyotik ve nebülize kolistin kombinasyonuyla tedavi edilen hastaların değerlendirildiği
randomize bir çalışmada, mikrobiyolojik eradikasyon oranı %61’e karşı %38 daha başarılı bulunmuştur. Fakat klinik sonuçlar açısından hastalar
arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (20).
Yoğun bakım ünitesinde VİP şüphesiyle takip
edilen 398 hastanın değerlendirildiği prospektif
gözlem çalışmasında, deeskalasyon (antimikrobiyal spektrumunun daraltılması) uygulanan hastalarda mortalitenin, tedavisi değiştirilmemiş veya
genişletilmiş hastalardan daha düşük olduğu bulunmuştur. Çalışmanın gözlemsel olması nedeniyle değeri sınırlıdır. Bu sonuçların randomize kontrollü çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir
(21). Bir başka çalışmada, hastaların %55’inin başlangıç tedavisine deeskalasyon uygulanmış ve
mortalitede artışına neden olmadığı gösterilmiştir
(22).
Tedavi Süresi
Tedavi süresi, klinik iyileşmeye bağlı olarak belirlenmelidir. Standart tedavi süresi Pseudomonas
spp. gibi tedavisi güç olan patojenler nedeniyle 14
ile 21 gün verilebilir. Ancak daha kısa süreli tedavi vermek denenebilir. Prospektif randomize, çok
merkezli, 401 VİP olgusunun katıldığı bir çalışmada, sekiz günlük tedaviyle 15 günlük tedavi karşılaştırılmıştır. Tüm hastalara bronkoskopi altında
kantitatif kültür yapılmış ve ampirik olarak antipsödomonal beta-laktam ile bir aminoglikozid ya
da bir florokinolon kombinasyonu verilmiştir.
Araştırmacılar kültür sonuçlarına göre gerekirse
uygun tedaviye geçmiştir. Her iki grup arasında 28
günlük mortalite veya tekrarlayan infeksiyon açısından karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmanın alt analizlerinde nonfermentatif gram-negatif basillerde nüks oranının
yüksek olduğu ve sekiz günlük tedavide bu durumun daha sık gözlendiği görülmüştür (23).
MRSA’nın etken olduğu 125 hastanın alt analizinde, tedavinin süresine göre, mortalite ve nüks açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir (24).
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VİP’te 7-8 günlük kısa tedavi süresinin 10-15 günlük uzun tedavi süresiyle karşılaştırıldığı bir metaanalizde nonfermente gram-negatif basiller nedeniyle gelişen VİP olgularında, kısa süreli tedavi
sonrası nüks daha fazla görülmüştür (25).
Bu verilere dayanarak, VİP’li hastalarda başlangıçtaki ampirik antimikrobiyal tedavi 72 saat sonra
değerlendirilmelidir. Hasta 72 saat sonra klinik olarak düzelir ve bir etken izole edilirse, antimikrobiyal tedavi gerekirse etken mikroorganizma duyarlılığına göre değiştirilmelidir. Eğer etken P. aeruginosa
ise tedavi 15 güne tamamlanır fakat klinik iyileşme
yavaş ve yaygın infeksiyon tablosu varsa tedavi en
fazla 21 güne kadar uzatılabilir. Hasta 72 saat sonra
iyileşmez ve dirençli etken izole edilirse, tedavinin
duyarlılık paternine göre değiştirilmesi gerekir. Buna ek olarak, 72 saat sonunda klinik iyileşme olmazsa infeksiyöz komplikasyonlar, diğer tanılar veya yeni infeksiyonun odağı aranmalıdır (1).
Prognoz
“Acute Physiology Assessment and Chronic
Health Evaluation II (APACHE II)” skoru VİP olgu-
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larında mortaliteyi tahmin etmenin en iyi göstergesi olarak kabul edilmiştir. Olgu kontrol çalışmalarında hastane kökenli pnömoniler ve VİP için
tüm nedenlere bağlı ölüm hızının %33-50 arasında olduğu gösterilmiştir (1). Uygun tedaviye rağmen artmış mortaliteyle ilişkili değişkenler Tablo
3’te verilmiştir (1,8).
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