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ÖZET
Ventilatörle ilişkili pnömoni nozokomiyal infeksiyonlar içinde en sık görülen, çok ölüme yol açan ve maliyeti yüksek olan infeksiyonlardır. Son yıllarda hastane infeksiyonu etkenleri arasında direnç probleminin yaygınlaşması ve buna karşılık tedavi seçeneklerinin kısıtlı oluşu nedeniyle tedavide zorluklar yaşanmaktadır. Bu yazıda ventilatörle ilişkili pnömonide antibiyotik tedavisinin optimizasyonu ve tedavi seçiminde dikkate alınacak faktörler irdelenmiştir.
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ABSTRACT
Ventilator-associated pneumonia is one of the most seen nosocomial infection which leads to high mortality rate and hospital
cost. Recently, clinicians face to difficulties in the treatment of ventilator-associated pneumonia because widespread antibiotic
resistance among nosocomial pathogens but also limited options for the antibiotic selection. In this article, optimizing antibiotic therapy in the treatment of ventilator-associated and the factors should be considered in the antibiotic selection were discussed.
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VİP’te mortaliteyi artıran en önemli faktör çeşitli çalışmalarda başlangıç antibiyotik tedavisinin
uygunsuz oluşu olarak bildirilmektedir. Başlangıç
tedavisinin uygun olmasının yanı sıra yeterli olması da mortaliteyi etkilemektedir. Iregui ve arkadaşları YBÜ’deki hastaların %30’unda VİP başlangıç tedavisinin 24 saat veya daha uzun süreyle geciktiğini ve bunun da anlamlı derecede yüksek
mortaliteyle ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (6).
Kollef ve arkadaşları ise yetersiz tedaviyi, kültür ve
duyarlılık sonuçları çıktığında başlangıç tedavisinin üreyen patojenleri kapsamaması veya üreyen
patojenlerin kullanılan antibiyotiğe dirençli olması olarak tanımlamışlardır ve başlangıç tedavisinin yetersiz oluşunun infeksiyona bağlı mortaliteyi anlamlı derecede artırdığını belirtmişlerdir
(%42’ye karşı %17.7, p< 0.001) (7). Çeşitli çalışmalarda VİP’teki başlangıç ampirik tedavisinin
uygun olmayışının mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir (Şekil 1) (8).

V

entilatörle ilişkili pnömoni (VİP), ventilatöre
bağlanan hastada 48 saatten sonra gelişen veya ekstübe edildikten sonraki 48 saat içinde gelişen
pnömoni olarak tanımlanmaktadır (1). Entübe
edilen hastaların yaklaşık %9-27’sinde VİP gelişmektedir ve yoğun bakım üniteleri (YBÜ)’nde antibiyotik kullanımının başlıca nedenidir (2). Mekanik ventilasyon süresini ve YBÜ’de yatış süresini
uzatmasının yanı sıra, maliyeti artırmakta, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde geniş bir hasta veri tabanı kullanılarak yapılan retrospektif kohort çalışmasında VİP
gelişiminin mekanik ventilasyon süresini yaklaşık
dokuz gün, hastanede kalış süresini ise 11 gün
uzattığı bildirilmiştir (3). Ülkemizden yapılan üç
yıllık retrospektif bir olgu kontrol çalışmasında ise
VİP gelişen hastalardaki maliyetin infekte olmayan
hastalara göre beş kat daha fazla olduğu gösterilmiştir (4). VİP’in bu kadar önemli olmasının bir
nedeni de mortalitesinin yüksek olmasıdır.
YBÜ’deki bir hastada gelişen VİP’e atfedilen mortalite %33-60 arasında değişmektedir (1,2). Özellikle
metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
veya çoğul dirençli Pseudomonas ve Acinetobacter
türleriyle gelişen VİP’te mortalite oranları diğer
mikroorganizmalarla gelişen infeksiyonlara göre
daha yüksek mortaliteye sahiptir (5).

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİDE
UYGUN, YETERLİ ve OPTİMAL
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
VİP’in mortalitesinin azaltılması için başlangıç
ampirik tedavisinin uygun olması gerektiği yukarıda bahsedilmişti. “Uygun” antibiyotik tedavisi
kavram olarak etken patojenin in vitro olarak kullanılan antibiyotiğe duyarlı olması olarak kabul
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Şekil 1. Ventilatörle ilişkili pnömonide ampirik tedavinin uygunluğunun mortaliteye etkisi.
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edilmektedir. Ancak bu tanım duyarlılık testleri
hala çok kritik öneme sahip olmakla birlikte antibiyotik tedavisinin optimal etkinliğini sağlamada
artık yetersiz kalmaktadır. Rello ve arkadaşlarının
MRSA’ya bağlı gelişen VİP’lerde vankomisin kullanılması durumunda mortalite oranlarının metisiline duyarlı S. aureus’a bağlı VİP’lerde beta-laktam
kullanılmasına göre kabul edilemez derecede yüksek olduğunu göstermesiyle uygunluk tanımında
bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu doğmuştur (15). Vankomisin in vitro duyarlı olarak görünmekle birlikte VİP’teki tedavi başarısı oldukça
düşük bulunmuştur. Vogelaers ve arkadaşları 2010
yılında uygun antibiyotik tedavisi tanımında revizyon yaparak “etken patojenin in vitro olarak
duyarlı olmasının yanı sıra kullanılan antibiyotiğe
klinik yanıt alınması” olarak değiştirmişlerdir
(16). Uygunsuz antibiyotik kullanımının başlıca
nedenleri ise tedavinin geç başlanması ve çoklu
ilaca dirençli patojenlerin varlığı olarak bildirilmektedir.
Kollef tarafından 2000 yılında tanımı yapılan
“yeterli” antibiyotik tedavisi ise mikroorganizmanın kullanılan antibiyotiğe in vitro olarak duyarlı olmasının yanı sıra antibiyotiğin uygun dozda
ve doz aralığında verilmesi, mümkün olduğunda
ilaç düzeylerinin takip edilmesi ve istenmeyen
ilaç yan etkilerinden kaçınılması şeklinde tanımlanmıştır (17). İlacın uygun doz ve doz aralığında
verilmesiyle hedef dokuda istenilen konsantrasyona ulaşması hedeflenmektedir. Burada kullanılan antibiyotiğin fizikokimyasal özellikleri (lipo/hidrofilik olması, proteine bağlanma vb.) dikkate alınmaktadır. Örneğin; vankomisin hidrofilik bir antibiyotiktir ve akciğer dokusu ve ELF’ye
(epithelial lining fluid) geçişi serumun yaklaşık
1/5’i kadardır (8).
2006 yılında Rello ve arkadaşları tarafından ortaya atılan “optimal” antibiyotik tedavisinde ise
duyarlılıktan öte faktörler dikkate alınır (18). Kullanılan antibiyotiğin farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin yanı sıra kritik hastadaki
fizyolojik değişiklikler hesaba katılmaktadır. Antibiyotiğin etki mekanizması, sidal/statik etkinlikte
olması, postantibiyotik etkisinin olup olmaması
önemlidir. Uygun doz ve doz aralığı seçilirken, antibiyotiğin farmakokinetik ve farmakodinamik
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özelliklerine göre yapılmalıdır. Konsantrasyona
bağlı öldüren antibiyotiklerde (aminoglikozidler
gibi) yüksek dozun tek seferde verilmesi bölünmüş dozlarda verilmesine tercih edilmektedir. Buna karşın zamana bağlı öldürme sağlayan betalaktamlar gibi antibiyotiklerde ise iki doz aralığındaki sürenin belli bir oranında hedef dokudaki antibiyotik konsantrasyonunun mikroorganizmanın
minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerinin üzerinde bulunması önemlidir. Bu nedenle
optimal dozlama için farmakodinamik parametrelerin kullanılması ve bunun için de mikroorganizmanın MİK düzeyinin bilinmesi gereklidir. Ayrıca,
YBÜ’deki kritik hastalarda meydana gelen fizyolojik değişikliklerin (septik şok, hipotansiyon, organ
yetmezlikleri, doku ödemi, hipoalbuminemi gibi)
dikkatle izlenmesi ve özellikle başlangıçta antibiyotik dozu ayarlanırken standart dozdan daha
yüksek dozlara çıkılması optimal tedavi için çok
önemlidir.
VİP’in optimal tedavisi için öncelikle VİP tanısının doğru konulmuş olması gerekir. Günümüzde VİP tanısı için altın bir standart bulunmamaktadır. Ancak klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik
bulguların kombinasyonuyla erken ve doğru bir
şekilde VİP tanısı koymak mümkün olabilir. Mekanik ventilatöre bağlı bir hastada ateş, lökositoz,
pürülan sekresyon ve radyolojik olarak pulmoner
infiltrasyonun bulunması tanıda önemlidir. Ancak bu klinik bulgulara dayanılarak yapılan VİP
tanısı, %20-25 oranında yanlış pozitif ve %30-35
yanlış negatif sonuçlara neden olmaktadır (19).
Klinik tanıya alternatif bir yöntem klinik pulmoner infeksiyon skoru (KPİS)’dur. Bu skorda her biri 0-2 arasında puanlandırılan altı parametre hesaba katılmaktadır: ateş, lökosit sayısı, trakeal sekresyonların pürülansı, oksijen satürasyonu, radyolojik anormallikler ve mikrobiyolojik bulgular
(kültür ve Gram boyama). KPİS skorunun > 6 olması VİP tanısında yüksek bir özgüllük ve duyarlılığa sahip bir yöntem olarak bildirilmektedir (19).
Böylelikle VİP tanısıyla karışabilecek infeksiyon
dışı nedenlerde gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmış olacaktır. KPİS skoru VİP tanısını
koymada olduğu kadar, başlangıçta kullanılan antibiyotik tedavisinin etkinliğini değerlendirmede
takip kriteri olarak da kullanılabilir. Yine tedavi-
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nin süresinin belirlenmesine (erken veya geç kesilmesine) karar vermede yardımcı olur. Başlangıçta
ampirik olarak başlanan geniş ve çok sayıda antibiyotiğin deeskalasyonuna olanak sağlar.
Bütün tanı zorluklarına rağmen VİP’te doğru
antibiyotiğin erkenden ampirik olarak başlanması
hayat kurtarıcıdır. Bunun için de bazı faktörlerin
dikkate alınması gereklidir. Hastaya ait faktörlerden yaş, altta yatan komorbid durumları, son üç
ay içinde antibiyotik kullanma durumu, mekanik
ventilasyon öncesi hastanede veya YBÜ’de yatış
süresi bilinmelidir. Bu veriler olası etken patojenin
tahmini için çok değerlidir. Çünkü yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki başlangıç tedavisinin uygunsuz oluşunun en önemli nedeni dirençli mikroorganizmalarla gelişen infeksiyonlardır (8). Erken başlangıçlı VİP’te (< 5 gün) etkenler daha ziyade S. pneumoniae, H. influenzae, metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) veya duyarlı gram-negatif
enterik basiller iken, geç başlangıçlı VİP’te (> 5
gün) P. aeruginosa, A. baumannii, MRSA ve çoğul
dirençli enterik basiller (özellikle Klebsiella türleri)
etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Etken mikroorganizmaların tahmininin yanı sıra bu ajanların
antimikrobiyal duyarlılıklarının da bilinmesi gerekmektedir. Bunun için lokal sürveyans verilerinin düzenli olarak takip edilmesi ve bu sonuçların
ilgili ünitelerle paylaşılması önemlidir. Etken patojenlerin dağılımı ve antibiyotik direnç durumları üniteler arasında ve hastaneler arasında çok
farklılık gösterebildiğinden herkesin kendi sürveyansını yapması ve kendi verilerini kullanması
önerilmektedir (19). ABD’de “National Healthcare
Safety Network” verilerine göre 2006-2007 yıllarında invaziv alet ilişkili infeksiyonlardan izole
edilen S. aureus suşlarında metisilin direnci
%56.2, Enterococcus faecium’da vankomisin direnci %80, P. aeruginosa’da karbapenem direnci
%25.3, Acinetobacter türlerinde karbapenem direnci %29, Klebsiella türlerinde üçüncü kuşak sefalosporin direnci %23 ve karbapenem direnci %10.1
olarak bulunmuştur (20). Ülkemizde ise Ulusal
Hastane Enfeksiyonları Sürveyans ve Kontrol Biriminin (UHESKB) 2010 verilerine göre S. aureus’taki metisilin direnci %53.4, enterokoklardaki vankomisin direnci %11.2, Klebsiella ve Escherichia coli’deki genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz di-
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renci sırasıyla %45.8 ve %40, P. aeruginosa’daki ve
A. baumannii’deki karbapenem direnci ise sırasıyla %31.1 ve %69 olarak bildirilmiştir (21). Dirençli mikroorganizmaların varlığı VİP’te mortalite artışıyla ilişkili bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda
dirençli P. aeruginosa ve A. baumannii ile gelişen
VİP’lerde mortalite oranı diğer duyarlı mikroorganizmalarla gelişenlere göre anlamlı derecede yüksek olarak sırasıyla %65 ve %87 olarak saptanmıştır. Yine benzer şekilde MRSA pnömonisindeki atfedilen mortalite oranı %87 olarak bulunmuş ve
MSSA ile (%12) karşılaştırıldığında anlamlı fark
saptanmıştır (19).
FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK
ÖZELLİKLER
Hedef dokuda yeterli konsantrasyona ulaşmak
için antibiyotiğin uygun doz ve doz aralığında verilmesi, bunun için de ilacın farmakokinetik ve
farmakodinamik özellikleriyle etken patojenin
MİK düzeyinin bilinmesi gerekmektedir. Çeşitli
antibiyotiklerin akciğerlerde ulaştıkları konsantrasyon farklılık gösterebilmektedir. Vankomisin
akciğer dokusuna serum düzeyinin %20’si kadar
geçerken, piperasilin %60, gentamisin %30 ve sefepim %100 oranında geçer. Linezolid ise akciğer
dokusuna %100 oranında geçerken, ELF’ye serum
düzeyinin sekiz katı kadar geçer. Antibiyotiklerin
hedef doku konsantrasyonlarının bilinmesi etkenin MİK düzeyinin üzerine çıkılabilmesi açısından önemlidir.
Doğru antibiyotiğin başlanmasından sonraki
aşama antibiyotiğin uygun doz ve doz aralığında
verilmesidir. Farmakokinetik özellikler olan ilacın
emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı verilecek dozu ve doz aralığını belirlemede önemlidir.
YBÜ’de yatan kritik hastalarda birçok değişiklikler
olmaktadır. Organ yetmezlikleri, sepsis, renal klerenste azalma, hipoalbuminemi vb. durumlarda
dağılım hacminde farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Bu durum hedef dokudaki antibiyotik konsantrasyonunu etkilemektedir. Kritik hastalarda en sık
gözlenen farmakokinetik değişiklikler Şekil 2’de
gösterilmiştir (22).
Hidrofilik antibiyotikler (örn. aminoglikozidler, beta-laktamlar, glikopeptidler, linezolid ve kolistin) kritik hastada gözlenen patofizyolojik deği-
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Kritik hastada farmakokinetik değişikliklerin nedenleri

Dağılım hacmini etkileyenler

Klerensi etkileyenler

• Yaş
• Böbrek yetersizliği
• Karaciğer yetmezliği
• Devamlı renal
replasman

Klerens

• Yanık
• Kardiyak output
• Sıvı yüklenmesi
• Hipoalbuminemi
• Zorlu diürez
• İnotrop kullanımı

• Yanık
• Asit
• Drenler
• Sıvı yüklenmesi
• Hipoalbuminemi
• Obezite
• Plevral efüzyon
• Sepsis

Klerens

Vd

• Yaş
• Dehidrasyon
• Kaşeksi

Vd

Doz azaltma

Doz artırma

Şekil 2. İlaç farmakokinetiğindeki değişikliklerin en sık nedenleri ve sonuçları (22).

şikliklerden çok fazla etkilenir. Lipofilik antibiyotikler ise (örn. florokinolonlar, makrolidler ve tigesiklin) dağılım hacmi değişikliklerinden daha az
etkilenir. VİP gelişen YBÜ hastalarında antibiyotiklerin yüksek dozlara çıkılması genelde kabul gören bir yaklaşımdır. Mimoz ve arkadaşlarının
Fransa’da gerçekleştirdikleri bir çalışmada hastalara ilk iki gün 12 saat arayla 12 mg/kg teikoplanin
yükleme yapıldıktan sonra günde bir kez idame
doza geçilmiş ve daha sonra teikoplaninin serum
ve ELF’deki düzeyleri ölçülmüştür. Serumdaki serbest ilaç konsantrasyonu ile ELF’deki ilaç konsantrasyonu sırasıyla 3.7 (2.0-5.4) ve 4.9 (2.0-11.8)
µg/mL olarak saptanmıştır (23). Sonuç olarak VİP
gelişen kritik hastalarda akciğerlerde yeterli konsantrasyona ulaşabilmek için teikoplaninin yüksek dozlara (12 mg/kg) çıkılması gerektiği bildirilmiştir.
Antibiyotiklerin doğru dozda uygulanması farmakodinamik parametrelerle yakından ilişkilidir.
Hedef bölgedeki antibiyotik konsantrasyonu ile
antimikrobiyal etkinlik veya toksik etki arasındaki

ilişkiyi ifade eden farmakodinamik özellikler,
maksimal bakteriyel öldürme için doğru doz seçimini belirlemede önemlidir. Çeşitli antibiyotik sınıfları bakteriyel öldürmede farklı mekanizmalar
kullanır. Nükleik asitleri veya protein sentezini inhibe edenler bakterileri daha hızlı öldürür ve konsantrasyonları MİK’in altına düşse dahi bakteriyel
üremeyi bir süre inhibe eden postantibiyotik etkiye sahiptir. Hücre duvar sentezini inhibe eden beta-laktam gibi antibiyotikler ise bakterileri daha
yavaş öldürür ve postantibiyotik etkileri çok fazla
değildir. Bu nedenle optimal öldürme için mikroorganizmaların MİK düzeyi üzerindeki konsantrasyonlarda kaldıkları sürenin uzun olması daha
önemlidir (22). Antibiyotikleri bu farmakodinamik özelliklerine göre zaman-bağımlı (T > MİK),
konsantrasyon-bağımlı (Cmax/MİK) ve zamana
göre konsantrasyon bağımlı (AUC/MİK) olmak
üzere üç gruba ayırabiliriz.
Beta-laktam antibiyotikler için en önemli farmakodinamik parametre T > MİK’tir. 2 log’luk öldürme (maksimal) için iki doz aralığında ilaç kon-
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santrasyonunun MİK düzeyi üzerinde kaldığı sürenin yüzdesinin penisilinler için %50, sefalosporinler için %60-70, karbapenemler için ise %40
olması önerilmektedir (22). Optimal antibiyotik
tedavisi için %T > MİK mikroorganizmayı öldürmek için yeterli ise mikroorganizmanın in vitro
olarak duyarlı olması şart değildir (2). Beta-laktamların farmakodinamiklerini optimize etmek
için çeşitli yöntemler kullanılabilir:
• Yüksek doz verilmesi,
• İlacın sık aralıklarla kullanımı,
• Uzamış infüzyonla verilmesi.
Seçilen beta-laktam antibiyotiğin dozu bakterisidal etkiyi sağlamada önemlidir. Örneğin; sefepim, kılavuzlarda 8-12 saat arayla 1 veya 2 g olarak önerilmektedir. Yani uygulama dozu 12 saat
arayla 1 g da olabilir veya sekiz saat arayla 2 g olarak da verilebilir. On iki saatte bir 1 g şeklinde verildiğinde sefepim için duyarlılık sınırı olan 8
µg/mL MİK değerinde, gerekli T > MİK %50 farmakodinamik hedefi sağlayabilme ihtimali ancak
%70 olacaktır. Aksine sekiz saatte bir 2 g şeklinde
yüksek dozda uygulandığında ise duyarlı mikroorganizmaların hepsine bakterisidal etki göstereceği
gibi MİK değeri yüksek bakterilere karşı da etkin
olabilecektir (24). Piperasilin-tazobaktamın pnömonide önerilen dozu ise her altı saatte bir 4.5 g
şeklinde uygulanmasıdır. Ancak bu doz bile P. aeruginosa’ya bağlı infeksiyonlarda yeterli olmayabilir, bu nedenle bir aminoglikozidle kombine kullanımı önerilmektedir (2). Benzer şekilde VİP geli-

şen hastalarda plazma ve ELF’deki meropenem
düzeylerinin önerilen en yüksek dozlarda uzamış
infüzyonla uygulandığında dahi bazı P. aeruginosa
suşlarında yeterli olamayabileceği ve bu nedenle
kombine kullanılması gerektiği bildirilmiştir (25).
VİP tedavisinde kullanılan çeşitli antibiyotiklerin
normal kullanım ve VİP dozları Tablo 1’de gösterilmiştir (26).
Beta-laktam antibiyotiklerin farmakodinamiğini optimize etmede en etkili yol yüksek dozda
verilmesinin yanı sıra uzamış infüzyonla verilmesidir. Bu şekilde bakterisidal etkinin sağlanması
için yeterli süre MİK üzerindeki konsantrasyonlara ulaşılmış olur. Uzamış infüzyon uygulamasının
etkinliği çeşitli beta-laktam antibiyotiklerle denenmiştir. Kim ve arkadaşları ABD’de kendi hastanelerinde izole ettikleri 470 P. aeruginosa suşunda
Monte Carlo simülasyonu uygulayarak piperasilin-tazobaktamın aralıklı (intermittan) uygulamasıyla (4 saat arayla 3.375 g, 30 dakikalık infüzyon),
uzamış infüzyon (6 saat arayla 4.5 g, 4 saatlik infüzyon) ve devamlı infüzyon (24 saat arayla 18 g,
devamlı infüzyon) uygulamasını karşılaştırmışlardır ve T > MİK %50 hedefine ulaşma olasılığı bu
üç uygulama için sırasıyla %85.6, %89.6 ve %89.2
olarak bulunmuştur. Uzamış ve devamlı infüzyon
şeklindeki uygulamanın bolus uygulamadan daha
iyi farmakodinamik sonuçlar verdiği belirtilmiştir.
Ancak P. aeruginosa suşlarında piperasilin-tazobaktam için MİK düzeyi > 32 mg/L ise uzamış veya
devamlı infüzyon uygulamasının bir faydası olmamaktadır (27). Lodise ve arkadaşlarının çalış-

Tablo 1. Antibiyotiklerin normalde ve ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) tedavisinde önerilen dozları*
İntravenöz

VİP dozu

Normal doz

Sefepim

2 g, 8 saatte bir

1 g, 12 saatte bir

Siprofloksasin

400 mg, 8 saatte bir

400 mg, 12 saatte bir

Gentamisin/tobramisin

7 mg/kg, günde bir kez

5 mg/kg, günde bir kez

İmipenem

1000 mg, 6-8 saatte bir

500 mg, 6 saatte bir

Levofloksasin

750 mg, günde bir kez

500 mg, günde bir kez

Piperasilin-tazobaktam

4.5 g, 6 saatte bir

3.375 g, 6 saatte bir

Vankomisin

15-20 mg/kg, 8-12 saatte bir

1 g, 12 saatte bir

* 26 no’lu kaynaktan alınmıştır.
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masında kendi merkezlerinde bütün hastalara piperasilin-tazobaktam sekiz saatte bir 3.375 g, dört
saatlik uzamış infüzyon uygulamasına geçildikten
sonraki hastalar çalışma grubunu (2002-2004)
oluşturmuştur. Kontrol grubunu ise daha önceki
yıllarda (2000-2002) piperasilin-tazobaktamı altı
saatte bir 3.375 g 30 dakikalık infüzyonla alan
hastalar oluşturmuştur. APACHE II skoru > 17
olan hastalarda piperasilin-tazobaktamın 30 dakikalık ve dört saatlik infüzyon uygulaması karşılaştırıldığında 14. gün mortalite oranı sırasıyla
%31.6 ve %12.2 (p= 0.04), hastanede yatış süresi
ise 38 ve 21 gün (p= 0.02) olarak saptanmıştır
(28). Bir başka çalışmada VİP’te piperasilin-tazobaktamın devamlı infüzyonla uygulaması aralıklı
uygulamayla karşılaştırılmış ve etken gram-negatif bakteri olduğunda ve MİK düzeyi 8-16 µg/mL
ise devamlı infüzyon uygulamasıyla kür şansının
aralıklı uygulamaya göre anlamlı derecede yüksek
olduğu bildirilmiştir (29). Gram-negatif bakterilerle gelişen VİP’te meropenemin devamlı (24 saatlik
infüzyon) ve aralıklı (30 dakikalık infüzyon) uygulamasının karşılaştırıldığı bir çalışmada, devamlı
infüzyonlar kür oranı %90 iken aralıklı uygulamada %59 olarak saptanmıştır (p< 0.001) (30). Yakın
zamanda klinik kullanıma girmiş olan doripenemin diğer karbapenemlere göre infüzyon sıvılarındaki stabilitesi daha uzundur ve uzamış infüzyonla uygulama için onay almıştır. Doripenemin VİP
tedavisinde her 8 saatte bir 500 mg, dört saatlik
infüzyonla uygulamasının, imipenemin altı saatte
bir 500 mg veya sekiz saatte bir 1000 mg, 30-60
dakikalık infüzyon uygulamasıyla karşılaştırıldığı
bir çalışmada etkinlik benzer bulunmuş, ancak etkenin P. aeruginosa olduğu durumlarda klinik kür
oranları doripenemle daha yüksek saptanmıştır
(%80’e karşı %42.9) (31). Doripenem dört saatlik
infüzyon sonrası MİK düzeyi 4-8 mg/L olan P. aeruginosa suşlarına bakterisidal etkinlik göstermektedir. Beta-laktam antibiyotiklerin devamlı infüzyonla kullanımını irdeleyen sistematik bir derlemede ise devamlı infüzyonun klinik sonucu anlamlı olarak değiştirmediği ancak belirgin faydaları olduğu, hastanede yatan tüm hastalar için uygulanmasının bir avantaj olmayabileceği ancak
YBÜ’de yatan kritik hastalar gibi spesifik gruplarda faydalı olabileceği belirtilmiştir (32).
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Konsantrasyon bağımlı farmakodinamik gösteren antibiyotikler aminoglikozidler, florokinolonlar ve kolistindir. Bu ilaçlar kullanıldığında hedef Cmax/MİK oranını 10-12 düzeyinde tutmaktır.
Bu nedenle günümüzde artık rehberler aminoglikozidlerin VİP’te tek seferde yüksek doz kullanımını önermektedir. Aminoglikozidlerin VİP’te tek
başlarına kullanımı önerilmemektedir. Ancak
nonfermenter gram-negatiflere, özellikle P. aeruginosa ve A. baumannii’ye karşı etkinlikleri iyi olduğundan ampirik tedavide kombine kullanımları
önerilmektedir. Üreyen mikroorganizma beta-laktamlara duyarlı ise nefrotoksik ve ototoksik yan
etkilerinden kaçınmak için aminoglikozidlerin 35 günde kesilmesi önerilmektedir (2). Aminoglikozidleri kritik hastada optimum kullanmak için
Cmax monitörizasyonu ve etkenin MİK düzeyi tayini yapılması gereklidir.
Florokinolonlar konsantrasyon bağımlı etki
gösteren antibiyotikler olmakla birlikte santral sinir sistemi toksisiteleri nedeniyle maksimum doz
kısıtlanmaktadır ve birçok patojen için Cmax/MİK
oranı 10-12’yi geçmemektedir. Bu nedenle birçok
çalışmada AUC/MİK oranı daha çok çalışılmıştır.
Gram-negatif bakterilere karşı maksimum etkinlik
için AUC/MİK oranının ≥ 125, gram-pozitifler için
ise ≥ 30 olması önerilmektedir (2). Ciddi nozokomiyal infeksiyonu olan ve siprofloksasin kullanılan 74 hastada AUC/MİK oranının 125’in altında
olduğu durumlarda klinik ve mikrobiyolojik yanıtın daha düşük olduğu bildirilmiştir (33). Kılavuzlarda florokinolonların erken başlangıçlı nozokomiyal pnömonilerde antipsödomonal penisilinlerle kombine kullanımı önerilmekle birlikte birçok mikroorganizma için standart dozlarda
AUC/MİK > 125 oranını sağlayamaması nedeniyle
sorun yaşanmaktadır. Duyarlılık breakpointleri
yüksek olduğundan farmakodinamik bakış açısıyla siprofloksasinin duyarlılık sınırı 0.25 µg/mL, levofloksasinin ise 0.5 µg/mL olmalıdır. Bu nedenle
nozokomiyal pnömonide ve özellikle P. aeruginosa
infeksiyonlarında siprofloksasinin sekiz saatte bir
400 mg, levofloksasinin ise 24 saatte bir 750 mg
kullanımı önerilmektedir (34).
Vankomisin zaman bağımlı etki gösteren bir
antibiyotik olmakla birlikte, AUC/MİK oranı en
iyi göstergedir. S. aureus’a bağlı pulmoner infeksi-
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yonlarda AUC/MİK oranının > 400 olması iyi klinik yanıt ve mikrobiyolojik eradikasyonla ilişkili
bulunmuştur (35). Vankomisinin nefrotoksisitesini azaltmak ve etkisini optimize etmek için devamlı infüzyonla uygulanması, AUC/MİK ≥ 360
değerlerine ulaşabilmesi açısından uygun görünmekle birlikte, bu konuda öneri yapmak için yeterince veri bulunmamaktadır (36). MİK ≥ 2 µg/mL
olan S. aureus ve koagülaz-negatif stafilokok izolatlarında vankomisinin 3 x 1 g uygulanmasının
dahi AUC/MİK > 345 oranını elde etmede yetersiz
kalabildiği bildirilmektedir (37). Bu nedenle MİK
düzeyi ≥ 2 µg/mL olan S. aureus suşlarının yaygın
olduğu kurumlarda vankomisinin tedavide kullanılması uygun değildir. Hidayat ve arkadaşlarının
çalışmasında vankomisin MİK düzeyinin ≥ 2
µg/mL olması, MRSA pnömonisinde tedavi başarısızlığı için bağımsız faktör olarak bildirilmiştir. Bu
hastalarda vankomisinin yüksek dozda (25-30
mg/kg yükleme dozundan sonra, 15-20 mg/kg, 812 saatte bir) uygulanması veya kombinasyonla
kullanılması önerilmiştir (38).
Linezolidle yapılan randomize kontrollü çalışmalarda MRSA’ya bağlı VİP tedavisinde vankomisine göre daha yüksek kür ve hayatta kalma oranları elde edildiğinden günümüzde kılavuzlarda
önerilmektedir (1,39). Serum konsantrasyonu düzeyi takibinin ve renal yetersizlikte doz ayarlanmasının gerekmemesi, ayrıca oral formlarının olması vankomisine üstün taraflarıdır (40). Linezolid için T > MİK değerinin %40-80, AUC/MİK değerinin ise 80-120 olması etkinlik için majör prediktördür. 2 x 600 mg uygulama ile serum ve
ELF’de 2-4 mg/L düzeyine ulaşır (41). YBÜ’deki
septik hastalarda linezolidin aralıklı ve devamlı
infüzyonla uygulanmasının karşılaştırıldığı bir çalışmada devamlı infüzyon ile AUC/MİK 80-120
değerlerine ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu ve kritik hastalarda düşünülebilecek bir yöntem olduğu bildirilmiştir (42).
İNHALER ANTİBİYOTİK UYGULAMASI
Kistik fibrozis dışındaki hastalarda çalışmalar
azdır. Nozokomiyal pnömonisi olan hastalarda
yapılan beş randomize kontrollü çalışmanın meta-analizinde sistemik tedaviye ek olarak inhaler
antibiyotik uygulamasının faydalı olabileceği be-
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lirtilmiştir (43). Bu amaçla en sık kullanılan antibiyotikler aminoglikozidler (amikasin, netilmisin
ve tobramisin), kolistin, vankomisin ve aztreonamdır. Çoklu ilaca dirençli P. aeruginosa ve A.
baumannii suşlarıyla gelişen VİP’lerde kolistinin
inhaler kullanımıyla ilgili yayınlar bulunmaktadır. Çalışmalarda bir standart olmamakla birlikte
inhaler kolistin tek başına, intravenöz kolistinle
veya diğer antibiyotiklerle birlikte verilmiştir. Uygulanan dozlar arasında farklar vardır. Michalopoulos ve arkadaşları 60 VİP hastasında (37 A. baumannii, 12 P. aeruginosa, 11 K. pneumoniae) sistemik + inhaler kolistin kullanmışlar (ortalama 2.2
MU/gün, 16 gün süreyle) ve %83 hastada klinik ve
bakteriyolojik yanıt alındığını tespit etmişlerdir.
İnhaler kullanımın etkin, güvenilir ve intravenöz
tedaviye ek olarak uygulanabilir bir yöntem olduğunu bildirmişlerdir (44). Ancak VİP’te inhaler +
intravenöz kolistin uygulamasının tek başına intravenöz kolistinle karşılaştırıldığı retrospektif olgu
kontrol çalışmasında (43 hasta intravenöz + inhaler, 43 hasta sadece intravenöz kolitsin almış) klinik kür, mikrobiyolojik eradikasyon ve mortalite
açısından anlamlı fark saptanmamıştır (45).
Tedavi Modifikasyonu, Deeskalasyon,
Tedavi Süresi
Hastalarda VİP tedavisinin uygun bir şekilde
yapıldığından emin olmak için hastaların tedaviye klinik ve mikrobiyolojik yanıtları yakından izlenmelidir. Bu amaçla KPİS kullanılabilir. Ampirik
başlanan tedavinin üçüncü gününde değerlendirilen KPİS skorunun < 6 olması tedavinin uygun olduğunu göstermektedir. Uygunsuz tedavi alanlarda ise KPİS skoru > 6 olacaktır.
Deeskalasyon stratejisinde başlangıçtaki uygun antimikrobiyal tedavi hastanın klinik ve mikrobiyolojik yanıtı göz önüne alınarak ayarlama
yapılır. Kültür sonucuna göre daha dar spektruma
geçilebilir, örneğin; kültür sonucu negatif ise aminoglikozidler veya vankomisin kesilebilir, başlangıçtaki yüksek doz standart doza indirilebilir veya
VİP tanısından uzaklaşıldıysa tedavi kesilebilir.
Deeskalasyon uygulaması erken başlangıçlı
VİP’lerde daha kolay, ancak geç başlangıçlı
VİP’lerde dirençli mikroorganizmaların varlığı nedeniyle daha az yapılmaktadır. Ayrıca, kültür so-
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nuçlarında gecikme, başlangıç tedavisinin yetersiz
oluşu, klinisyenin ilacı kesmekten korkması uygulamadaki engeller olarak görünmektedir.
VİP’te tedavi süresi genellikle 14-21 gün olarak
önerilmektedir. Chastre ve arkadaşlarının çalışmasında nonfermenter gram-negatif patojen yoksa
ve üçüncü günde klinik ve laboratuvar değerlerde
düzelme varsa daha erken (sekiz günde) sürede kesilebileceği belirtilmiştir. Bu şekilde uygulamayla
direnç gelişimi daha az olarak bildirilmektedir
(46). Diğer bir çalışmada ise nonfermenter gramnegatiflerle gelişen VİP’lerde dahi hastanın klinik
durumu düzelmişse kısa süreli tedavi uygulamasının güvenli olduğu bildirilmiştir (47).
Tedavi modifikasyonu, süresi ve deeskalasyonla ilgili uygulama şeması Şekil 3’te sunulmuştur.
Sonuç olarak VİP’te optimal antibiyotik tedavisini özetleyecek olursak; mortalitesi ve morbiditesi
yüksek bir infeksiyon olduğundan ampirik tedavinin erken ve doğru başlanması gereklidir. Bunun
için ünitedeki sürveyans verileri (etken mikroorganizmalar, duyarlılık durumları) mutlaka bilinmelidir. İlaçlar uygulanırken YBÜ’deki kritik hastalarda
ortaya çıkabilecek değişiklikler (örn. dağılım hacminde ve kreatinin klerensinde) göz önüne alınarak farmakokinetik/farmakodinamik parametrelere göre ilaçlar uygun doz ve doz aralığında uygulanmalıdır. Uygun dozu saptamak için etken pato-

jenin MİK düzeyi tayini yapılmalıdır. Hastaların
altta yatan hastalıklarının yanı sıra kullandıkları
diğer ilaçlar, allerji durumları vb. hasta özellikleri
dikkate alınmalıdır. Ampirik başlanan VİP tedavisi
yakından takip edilmeli, üçüncü gün değerlendirme (KPİS) ile modifikasyona ve deeskalasyona
önem verilmelidir. Ayrıca, direnç gelişimini ve yan
etkilerin ortaya çıkışını önlemek için antibiyotikler
mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir.
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