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nömoni, hastane kökenli infeksiyonlar aras›nda en a¤›r seyirli olan›d›r. Etken Pseudomonas
aeruginosa veya Acinetobacter spp. oldu¤u zaman
mortalite %70’e varabilir (1). Tan› koymadaki
güçlükler yan›nda tedavi ilkelerinin saptanmas›
ve bir k›lavuz önerilmesi de hayli zordur, çünkü
her hastanenin kendine özgü bir mikrobiyolojik
floras› vard›r ve empirik tedavi ilkeleri, bu özgül
floraya iliﬂkin epidemiyolojik verilere dayanmal›d›r.

P

hastaneye yatmak bile ﬂu potansiyel patojenlerle nozokomiyal pnömoniye yakalanmak için yeterli bir risk faktörüdür: Enterobacter spp., E. coli,
H. influenzae, Klebsiella spp., Proteus spp., S. marcescens, metisiline duyarl› S. aureus (3,4). Bu nedenle herhangi bir nozokomiyal pnömonide, özellikle hastaneye yatt›ktan sonraki ilk 5 gün içinde ortaya ç›kan “erken” pnömonilerde empirik tedavi
için ﬂu antibiyotiklerden herhangi biri seçilebilir
(4):
• Sefazolin + gentamisin
• Sefuroksim gibi bir 2. kuﬂak sefalosporin
• Sefotaksim, seftriakson gibi anti-pseudomonal olmayan bir 3. kuﬂak sefalosporin
• Ampisilin/sulbaktam gibi bir β-laktam-βlaktamaz inhibitörü
• Ofloksasin, siprofloksasin gibi bir florokino-

Genel olarak, nozokomiyal pnömoninin en
s›k sebebi enterik gram negatif çomaklard›r.
Staphylococcus aureus, anaeroblar, daha seyrek olarak Haemophilus influenzae ve Streptococcus pneumoniae de etyolojik ajanlar aras›nda say›labilir (2).
Ancak etyolojik ajan› saptamak için kullan›lan
yöntemin çok önemli oldu¤u, yöntemler aras›nda özgüllük ve duyarl›l›k aç›s›ndan bir hayli fark
bulundu¤u ve do¤al olarak, elde edilen bakterinin kolonizosyonu mu yoksa infeksiyonu mu
gösterdi¤ini söylemenin her zaman mümkün olmad›¤› ak›lda tutulmal›d›r.

lon

Kanada Uzlaﬂma Grubu’nun ve Amerikan Toraks Derne¤i (ATS)’nin raporlar›na göre sadece

Hastan›n hastanede yat›ﬂ süresinin uzamas›,
mekanik ventilasyon veya trakeostomi uygulan-

Kafa travmas›, koma, diabetes mellitus, böbrek yetmezli¤i, yeni geçirilmiﬂ influenza anamnezi S. aureus pnömonisi için risk faktörleridir (5).
Hasta önceden antibiyotik kullanm›ﬂsa ve/veya
hastanede uzun süreden beri yatmakta ise bu
stafilokoklar›n metisiline dirençli (MRSA) olmas›
olas›l›¤› daha fazlad›r. MRSA’n›n endemik oldu¤u hastanelerde risk daha da yüksektir (6). Bütün bu durumlarda, yukar›da önerilen antibiyotiklerden birine vankomisin de ekleyerek empirik tedaviye baﬂlanmal›d›r (2-4).
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mas›, önceden antibiyotik kullan›lm›ﬂ olmas›
MRSA d›ﬂ›nda Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
spp., Enterobacter spp. gibi dirençli gram negatif
çomak pnömonilerine de yatk›nl›¤› artt›r›rlar.
Altta yatan kronik akci¤er hastal›¤›, malnütrisyon, yo¤un antibiyotik veya yüksek doz kortikosteroid kullan›m› pnömoni etkenleri aras›nda P.
aeruginosa’n›n ön s›rada düﬂünülmesini gerektirir.
Yo¤un bak›m biriminde izlenmesi gereken, dakika solunum say›s› 30’un üzerinde olan, arteriyel
oksijen bas›nc›n› %90’›n üzerinde tutmak için
%35’ten fazla oksijen gerektiren, radyolojik bulgular› h›zla kötüleﬂen, multiorgan yetmezli¤i ve
sepsis tablosunda olan hastalar “a¤›r pnömoni”
olarak kabul edilirler (3,4). Pratik olarak yo¤un
bak›m biriminde ve mekanik ventilasyon alt›nda
geliﬂen her pnömoniyi a¤›r pnömoni olarak kabul etmek gerekir. Bu hastalarda da, pnömoni
yat›ﬂtan kaç gün sonra geliﬂirse geliﬂsin, olas› etkenler aras›nda P. aeruginosa ön s›ralarda yer al›r
(7). Bütün bu durumlarda empirik tedaviye antipseudomonal etkinli¤i olan bir kombinasyonla
baﬂlanmal›d›r:
• β-laktam + aminoglikozid kombinasyonu: Böyle
bir kombinasyonla P. aeruginosa’ya karﬂ› antibakteriyel sinerji sa¤lamak mümkündür. P. aeruginosa’ya etkili β-laktam antibiyotikler aras›nda antipseudomonal penisilinler (piperasilin, mezlosilin, tikarsilin/klavulanat, piperasilin/tazobaktam), anti-pseudomonal sefalosporinler (seftazidim, sefoperazon, sefoperazon/sulbaktam, sefepim), aztreonam, karbapenemler (imipenem,
meropenem) say›labilir. Bu antibiyotiklerden biri amikasin, tobramisin veya netilmisin ile kombine edilir. Hangi aminoglikozidin tercih edilece¤i, o hastanenin duyarl›l›k verilerine göre belirlenmelidir.
Aminoglikozidler konsantrasyona ba¤l› bakterisidal aktivite gösterirler ve uzun bir postantibiyotik etkiye sahiptirler. Bu nedenle günde bir
kez ve tek dozda uygulanabilirler.
• ‹ki β-laktam kombinasyonu: Bu kombinasyon
antibakteriyel sinerji sa¤lamaz. Ayr›ca, kuramsal
da olsa, β-laktamlardan birinin indükledi¤i βlaktamaz›n her iki antibiyoti¤i inaktive etmesi
olas›l›¤› vard›r. Böbrek fonksiyonlar›n›n yak›ndan izlenemedi¤i ve aminoglikozid toksisitesinin çekince yaratt›¤› durumlarda bir seçenek olarak düﬂünülebilir. Ancak bu durumda da penisilinler, sefalosporinler ve aztreonam›n postantibiyotik etkisinin olmad›¤› ve kullan›m s›ras›nda

78

Hastane Kökenli Pnömonide
Antimikrobiyal Tedavi

antibiyoti¤in kan düzeyini MIC de¤erinin üzerinde uzun süre tutabilmek için s›k aral›klarla vermek gerekti¤i unutulmamal›d›r. Buna karﬂ›l›k
karbapenemler, di¤er β-laktamlar gibi zamana
ba¤l› bakterisidal aktivite gösterdikleri halde, P.
aeruginosa da dahil olmak üzere tüm gram negatif
bakterilere karﬂ› postantibiyotik etkiye sahiptirler.
• β-laktam + florokinolon kombinasyonu: Bu kombinasyon da antibakteriyel sinerji göstermez.
Fakat aminoglikozid verilemeyen durumlarda
yukar›dakinden daha iyi bir kombinasyondur.
Çünkü ofloksasin ve siprofloksasin gibi kinolonlar akci¤er parankimine çok iyi geçerler ve solunum salg›lar›nda yüksek konsantrasyonlara ulaﬂ›rlar. Aminoglikozidler gibi konsantrasyona ba¤l› bakterisidal aktivite gösterdikleri için de, hastan›n yaﬂ›na ve böbrek fonksiyonlar›na göre en
yüksek dozda verilerek en yüksek doruk düzeyine ulaﬂ›lmal›d›r. Farmakokinetik özellikleri nedeniyle ofloksasin günde tek doz uygulanabilir.
Anaerob bakteriler genellikle nozokomiyal
pnömoni etkenleri aras›nda say›lmazlar. Ancak
bir torakoabdominal cerrahiyi izleyen veya aspirasyon sonras› geliﬂen nozokomiyal pnömonilerde anaeroblar›n da katk›s› olabilir. Trakeobronﬂiyal örneklerde anaeroblar›n izole edilmesi, her
ne kadar mutlaka anti-anaerob tedaviyi gerektirmese de, yukar›da belirtilen empirik tedavi seçenekleri aras›nda bir β-laktam/β-laktamaz inhibitörü kombinasyonunu veya bir karbapenemi
tercih etmek daha güvenli bir yaklaﬂ›m olur.
Legionella spp.’de nozokomiyal pnömoninin
s›k rastlanan bir etkeni de¤ildir. Baz› birimlerde
su kaynakl› olarak yay›labilir ve özellikle kortikosteroid veya sitotoksik tedavi gören hastalarda pnömoniye yol açabilir. Bu durumda yukar›daki tedavi seçeneklerine bir makrolid eklenmelidir.
Nozokomiyal pnömonide kombine antibiyotik tedavisi mi uygulanmal›d›r, yoksa monoterapi yeterli midir? Bu sorunun kesin bir yan›t› yoktur. Genel olarak, yo¤un bak›m gerektirmeyen,
bakteriyemiye yol açmayan ve Pseudomonas d›ﬂ›
etkenlerle oluﬂan hastane pnömonilerinde monoterapi, kombine tedavi kadar etkili bulunmuﬂtur (8,9). Seftazidim, sefepim, florokinolonlar, βlaktam/β-laktamaz inhibitörleri, karbapenemler
nozokomiyal pnömonide monoterapi için uygun
antibiyotiklerdir. Tedaviye mutlaka intravenöz
yoldan baﬂlanmal›d›r, yan›t al›nd›ktan sonra oral
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preparatlara da geçilebilir. Kinolonlar nozokomiyal pnömoninin ard›ﬂ›k tedavisi için çok uygun antibiyotiklerdir.
Sorumlu etken Enterobacter spp. ise in vitro
duyarl›l›k sonuçlar› ne olursa olsun, bir 3. kuﬂak
sefalosporin tek baﬂ›na kullan›lmamal›d›r. ‹n vivo β-laktamaz indüksiyonu olas›l›¤› nedeniyle ya
kombine edilmeli, ya da β-laktam d›ﬂ› bir antibiyotikle monoterapi uygulanmal›d›r.
Pnömoni etkeni P. aeruginosa, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens gibi monoterapi s›ras›nda
direnç geliﬂtirme olas›l›¤› yüksek bakteriler ise
mutlaka kombine tedavi yap›lmal›d›r (3,4,10). Bir
nozokomiyal pnömonide empirik tedaviye tek
bir antibiyotikle baﬂlanm›ﬂ ve kültürde P. aeruginosa üremiﬂse, ilk antibiyoti¤e duyarl› bile olsa,
tedavi s›ras›nda direnç geliﬂmesini önlemek için
zaman geçirmeden ikinci bir antibiyotik eklenmelidir. P. aeruginosa infeksiyonunun s›k görüldü¤ü hastanelerde empirik tedaviye iki anti-pseudomonal antibiyotikle baﬂlamak ve ancak kültür sonuçlar› ile P. aeruginosa saf d›ﬂ› edildi¤inde
bunlardan birini kesmek, çok daha güvenli bir
yoldur. Bu bakterilerle oluﬂan nozokomiyal pnömonilerde sefpirom gibi 4. kuﬂak sefalosporinlerin tek baﬂ›na kullan›labilece¤ini düﬂündüren
baz› çal›ﬂmalar varsa da henüz elimizde yeterli
klinik veri bulunmamaktad›r (11).
Antimikrobiyal tedavinin süresi konusunda
kesin bir görüﬂ birli¤i yoktur. Ancak P. aeruginosa,
Acinetobacter spp. gibi dirençli gram negatif çomaklar›n ve MRSA’n›n etken oldu¤u pnömonilerde iyileﬂme sürecinin hayli uzun oldu¤u gözönüne al›n›rsa tedavinin en az 14-21 gün sürdürülmesi do¤ru olur. Bu süre, hematojen yoldan geliﬂen pnömonilerde 4-6 haftaya kadar uzat›lmal›d›r.
Ülkemizde, nozokomiyal pnömoninin empirik antimikrobiyal tedavisine iliﬂkin bir k›lavuz
haz›rlama çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir (Bak›n›z;
Sayfa 81). Böyle bir k›lavuzun kendi olgular›m›zdaki etyolojik ve epidemiyolojik verilere dayand›r›lmas› ve kendi koﬂullar›m›za uygun bir biçimde haz›rlanmas› gerekmektedir. ATS’nin algoritmik tedavi yaklaﬂ›m› Türkiye’nin koﬂullar›na çok
uygun olmayabilir. Örne¤in nozokomiyal pnömoninin hafif-orta-a¤›r ﬂeklinde s›n›fland›r›lmas›
ve empirik tedavinin buna göre yönlendirilmesi
tüm hastanelerin benzer standart koﬂullara sahip olmas› ile mümkündür. Ayn› ﬂekilde, pnömo-
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ninin erken ve geç baﬂlang›çl› olarak ayr›lmas› ve
empirik tedavinin buna göre seçilmesi de tan›
yan›lg›lar›na ve uygun tedavinin gecikmesine yol
açabilir. Araﬂt›rmalar, erken geliﬂen nozokomiyal
pnömonilerde bile S. pneumoniae veya H. influenzae ile de¤il, ço¤u kez dirençli gram negatif çomaklar›n etken oldu¤unu göstermektedir
(12,13). Bunun nedeni büyük olas›l›kla hastane
içinde veya d›ﬂ›nda geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yo¤un ve denetimsiz bir ﬂekilde kullan›lmakta oluﬂudur.
Sonuç olarak, ülkemizde de nozokomiyal
pnömoninin tan›s›na ve baﬂlang›ç tedavisine yönelik bir k›lavuza gereksinim vard›r ve bu k›lavuz
mümkün oldu¤u kadar yön gösterici, anlaﬂ›lmas›
ve uygulanmas› kolay olmal›d›r. Böyle bir k›lavuz
haz›rlan›ncaya dek, geliﬂigüzel bir tedavi uygulamak yerine ATS önerilerine uymak do¤ru olacakt›r (4).
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