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astane kökenli pnömoni (HKP)’lerin önleneH
bilmesi ya da daha do¤ru bir ifade ile s›kl›¤›n›n azalt›lmas› için çok de¤iﬂik kontrol yöntemlerinin birarada uygulanmas› gerekebilir. Etkin
olabilecek stratejiler geliﬂtirilebilmesi için epidemiyolojinin, özellikle de risk faktörlerinin bilinmesi gereklidir. HKP ço¤unlukla sekonder endojen floradan kaynaklan›r. Sekonder endojen
floran›n geliﬂiminde, bunlara ba¤l› infeksiyon ve
epidemilere yol açan ekzojen çapraz bulaﬂ kaynaklar›n› di¤er hastalar, kolonize sa¤l›k personeli, kontamine yiyecek ve hastane ekipman› oluﬂturur. Patogenez kar›ﬂ›k oldu¤undan hastaya bak›m veren tüm personelin hastane kökenli pnömoni geliﬂmesi için bilinen risk faktörlerini elimine edecek ﬂekilde çal›ﬂmas› gereklidir. HICPAC’›n (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) önerilerinde de hastane personeli e¤itiminin etkin bir infeksiyon kontrol
program›n›n›n ana yap›s›n› oluﬂturaca¤› belirtilmektedir (1). El y›kama al›ﬂkanl›¤›n›n geliﬂtirilmesi ile HKP s›kl›¤›n›n %57 oran›nda azalt›labilece¤i belirlenmiﬂtir (2). Ancak baﬂl›ca ço¤ul dirençli bakteriler ile infekte veya kolonize hastalar›n izolasyonu, asepsi ve dezenfeksiyona özen

gösterilmesi, antibiyotik kontrolü, çevredeki
mikrobiyal rezervuarlar›n kald›r›lmas›ndan oluﬂan infeksiyon kontrol önlemleri nozokomiyal
pnömonilerin önlenmesinde yetersiz kalmaktad›r (1,3).
GENEL PRENS‹PLER
Hastan›n pnömoni riskini artt›ran altta yatan
hastal›k, gerekli medikal tedavi ve invaziv tan›sal giriﬂim gibi pek çok faktör tamamen ortadan
kald›r›lamaz. Ancak risk gruplar›na pnömokok ve
influenza aﬂ›lar›n›n yap›lmas› hospitalizasyonu
ve bu etkenlerle meydana gelebilecek HKP s›kl›¤›n› azaltacakt›r (1,4).
Hastanede ve yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresinin
HKP riskini artt›ran baﬂl›ca faktör oldu¤u bilinmektedir (5,6). Bu nedenle gereksinimi kalmayan hasta yo¤un bak›mda tutulmamal›d›r.
HKP’nin en aza indirilmesi için her biri baﬂl› baﬂ›na infeksiyon için risk faktörü olabilecek mekanik ventilasyon, entübasyon, invaziv giriﬂim, parenteral veya enteral tüp ile besleme gibi do¤al
bariyerlerin hasarlanmas›na yol açabilecek prosedürler mümkün olan en k›sa sürede sonland›r›lmal›d›r (1,7). Oral entübasyon ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› olmasa da nazotrakeal entübasyon ile sinüzit s›kl›¤›n›n artt›¤›
saptanm›ﬂt›r (8). Sinüzit HKP’ye öncülük edebilece¤inden orotrakeal entübasyon tercih edilebilir.
Antibiyotik kullan›m›n›n ventilatör ile iliﬂkili
pnömoni için risk faktörü oldu¤u bilinmektedir.
Bu nedenle gereksiz antibiyotik uygulamalar›ndan kaç›n›lmal›d›r.
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HASTANIN BESLENMES‹
Malnütrisyon da HKP geliﬂmesi için risk faktörlerindendir. Bu nedenle hastan›n beslenme
koﬂullar›n›n sa¤lanmas› gereklidir.
Parenteral beslenen hastalarda yo¤un bak›m
ünitesindeki izlem s›ras›nda enteral yolla beslenen hastalara oranla pnömoninin daha k›sa sürede geliﬂti¤i belirlenmiﬂtir (9). Jejunostomi tüpü
ile veya distal enteral beslenen hastalara göre
de parenteral beslenme ile HKP s›kl›¤› artmaktad›r. Gastrik tüp ile beslenen hastalarda gastrik
pH ve hacim art›ﬂ›, kolonizasyon riskini artt›raca¤›ndan ayn› farkl›l›k sözkonusu olmayabilir. Bu
nedenle devaml› veya intermittan bolus ﬂeklinde beslemenin bu koﬂullar üzerine etkisi de¤erlendirilmelidir. Ancak bu konuda fikir birli¤i yoktur (4,10). HICPAC verilecek g›da hacim ve h›z›n›n hastan›n barsak sesleri dinlenerek ve rezidüel gastrik hacim ölçülerek, regürjitasyonu önleyecek ﬂekilde belirlenmesini önermektedir (1).
Orogastrik ya da nazogastrik yerleﬂtirilen tüm
tüpler özofagogastrik bariyerin bozulmas›na, sonuç olarak reflü ve gastrik içeri¤in aspirasyonuna
zemin haz›rlar. Tüpün çap› aspirasyon riskini belirleyici bir faktör olabilir ve küçük çapl› tüplerle
daha düﬂüktür (10). Bu nedenle çapl› tüplerle
besleme tercih edilirse de bu konuda kesin bir
öneri yoktur (1,11). Dar çapl›, fleksible tüplerle
gastrik besleme 8 haftaya kadar güvenle uygulanabilir bir yöntem olarak genellikle kabul edilir.
Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) ya da
jejunostomi (PEJ) daha uzun süreli tüp ile beslenmesi gereken hastalarda uygulanan yöntemler olup aspirasyon riski de nazogastrik tüp ile
beslemeye oranla daha düﬂüktür. Ancak yara infeksiyonu baﬂta olmak üzere %3-29 oran›nda
komplikasyon geliﬂimi kullan›mlar›n› k›s›tlay›c›
faktör olabilir (10).
HASTANIN VÜCUT POZ‹SYONU
Torres ve arkadaﬂlar›n›n entübe hastalarda
radyoaktif iﬂaretli madde ile yapt›¤› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmada hastan›n yar› oturur pozisyonda
tutulmas›n›n aspirasyonu azaltt›¤›n›, supin pozisyonda tutuldu¤u süre ile aspire edilen hacim
aras›nda direkt iliﬂki bulundu¤unu saptam›ﬂlard›r (12). Ayn› çal›ﬂmada mide, farinks ve bronﬂiyal sekresyonlardan ayn› mikroorganizman›n
izole edilme oran› supin pozisyonda %68, yar›
oturur pozisyonda %32 olarak belirlenmiﬂtir.
Özellikle oral ya da gastroenterik tüp ile beslen-
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me s›ras›nda hastan›n supin pozisyonda tutulmas› aspirasyon riskini artt›r›c› faktörlerdendir.
Bu nedenle hastan›n en az 30°- 45° aç› sa¤layarak baﬂ›n›n yukar›da veya yar› oturur pozisyonda
tutulmas› önerilir (1). Ayr›ca hastan›n yatak içinde çevrilmesi ve mümkün olan her f›rsatta tam
oturur pozisyona getirilmesi sekresyon birikimi,
staz ve hipoventilasyonu önlemek için yararl›
olabilir. Lateral çevirmeyi sa¤layan yataklar özellikle cerrahi travma hastalar›nda HKP’nin önlenmesinde yararl› bulunmuﬂtur (13).
VENT‹LATÖR EK‹PMANI
Günümüzde kullan›lmakta olan ve filtrelerle
korunan ventilatörler HKP için mikroorganizma
kayna¤› oluﬂturmasa da bu durum ventilatör
ekipman› için sözkonusu olabilir. Bu nedenle solunum yolu mukozas› ile temas edecek, tekrar
kullan›labilir tüm alet ve gereçler sterilize veya
dezenfekte edilmeli; kimyasal dezenfeksiyon
uyguland›ktan sonra mutlaka steril su ile çalkalanmal›d›r (1). Geçmiﬂte salg›nlardan sorumlu oldu¤u bilinen nebülizör kullan›m› bugün genellikle gerekli görülmemektedir. Gerekti¤i nadir
durumda da her kullan›mdan sonra y›kan›p temizlenmeli, dezenfeksiyonu sa¤lanmal› ve içine
konan suyun steril olmas›na özen gösterilmelidir.
Ekipman›n tüp de¤iﬂimi s›ras›nda sa¤l›k personeli taraf›ndan kontaminasyonu sözkonusu
olabilir. S›k manüplasyonun HKP s›kl›¤›nda art›ﬂ
ile birlikte olmas› nedeni ile 48 saatten önce tüp
de¤iﬂimi yap›lmamas› önerilmektedir (1). Hess
ve arkadaﬂlar›, bu sürenin 7 güne ç›kar›lmas› ile
pnömoni s›kl›¤›n›n artmad›¤›n›; hatta yedi günden k›sa süreli ventilasyon uygulanan hastalarda
hiç tüp de¤iﬂimi yap›lmad›¤› takdirde azalabilece¤ini göstermiﬂlerdir (14). Hastan›n sekresyonlar› nedeni ile tüpün kontamine olmas› mümkündür ve en belirgin kontaminasyon tüpün hastaya yak›n ucunda oluﬂmaktad›r (15). Bu nedenle gerekli halde tüp de¤iﬂimi s›ras›nda manüplasyona hastaya yak›n uçtan baﬂlayarak uçta biriken kontamine sekresyonlar›n trakeaya kaçmas›
önlenmelidir. Son y›llarda kullan›lan ›s›-nem de¤iﬂtirici filtreler tüp içinde sekresyon birikimini
önleyebilmektedir ve kendisinin infeksiyon kayna¤› olmad›¤› düﬂünülmektedir.
Kaf üzerinden aç›lan bir arka lümen arac›l›¤›
ile glottis alt›ndaki sekresyonun aspirasyonunu
sa¤layan özel çift lümenli endotrakeal tüpler
kullan›larak aspirasyon ve erken HKP olgular›n›n
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%50 oran›nda önlenebildi¤i saptanm›ﬂt›r. Bu
yöntemin devaml› aspirasyonun sa¤land›¤› durumda ve özellikle erken HKP’lerin önlenmesinde etkili oldu¤u belirlenmiﬂtir (16).
STRES ÜLSER PROF‹LAKS‹S‹
Mide hacmi ve pH’s›n›n art›ﬂ› bakteri kolonizasyonuna zemin haz›rlayan faktörlerdir. Midede
pH< 3.5 iken %40, pH≥ 4 iken %69 oran›nda gram
negatif bakteri kolonizasyonu geliﬂmektedir
(17). Midedeki kolonizasyona ikincil olarak geliﬂen trakeobronﬂiyal kolonizasyon ise %30-40 olarak belirlenmiﬂtir. Bu ﬂekilde pnömoni geliﬂimi
zamana ba¤l› bir olayd›r ve ortalama 9 günlük bir
süre gerektirir (Tablo 1). Uygun zaman dilimini
içerecek ﬂekilde yap›lan çal›ﬂmalarda stres ülser
profilaksisi yap›lmayan olgularda saptanan %8
HKP s›kl›¤›, simetidin ile %37, simetidin + antasit ile %38’e yükselmektedir (17). Antasit kullan›m› hem mide hacmi ve hem de pH’s›n› artt›rarak
kolonizasyona zemin haz›rlar. Histamin reseptör
antagonistleri ise mide volümünü de¤iﬂtirmeden mide pH’s›n› artt›rarak etki gösterir. Hücre
koruyucu bir ajan olan sükroz alüminyum sülfat
(sukralfat) enteral beslenme tüpü arac›l›¤› ile mideye verilmesi sonucu hasarlanm›ﬂ mide mukozas›n›n yüzeyini kaplayarak ve mukozada prostaglandin oluﬂumunu stimüle ederek, mide
pH’s›n› etkilemeksizin koruyucu etkisini gösterir
(18). Plasebo kontrollü çal›ﬂmalarda H2 reseptör
antagonistlerinin HKP s›kl›¤›n› artt›r›c› etkileri
saptanmam›ﬂt›r, ancak sukralfat plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda özellikle geç (≥5 gün) HKP s›kl›¤›n›n azald›¤› saptanm›ﬂt›r (19). Bunda sukralfat›n antibakteriyel etkisinin de rol oynayabilece¤i
düﬂünülmektedir (15). Çok say›da prospektif,
randomize çal›ﬂmada antasit, histamin (H2) reseptör antagonisti ile sukralfat aras›nda karﬂ›laﬂt›rma yap›lm›ﬂt›r. Sukralfat ile profilaksi uygulanan hastalarda trakeobronﬂiyal salg›lardaki bakteri yo¤unlu¤unun %32-35 oran›nda daha az olTablo 1. Mide Kaynakl› Trakeobronﬂiyal Kolonizasyon ‹çin Risk Faktörleri*.
• Cerrahi, travma
• >4 gün ventilasyon
• Devaml› enteral besleme
• Antasit/H2 reseptör antagonisti uygulamas›
* Kaynak 15’ten de¤iﬂtirilerek al›nm›ﬂt›r.
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du¤u saptanm›ﬂt›r. H2 reseptör antagonisti ile
sukralfat aras›nda HKP insidans›nda belirgin
farkl›l›k göstermeyen çal›ﬂmalar›n yan›s›ra sukralfat kullan›m› ile pnömoni s›kl›¤›n›n istatistiksel olarak anlaml› oranda azald›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur (20-22).
Tüm bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda mide pH’s›n›n art›ﬂ›na neden olan ajanlar›n stres ülser profilaksisi
amac› ile kullan›lmamas› esast›r (1). Sukralfat bu
amaçla güvenle uygulanabilir ancak mideye verilmelidir. Distal jejunal besleme s›ras›nda sukralfat için ikinci bir gastrik tüp yerleﬂtirmek yerine H2 reseptör antagonisti uygulamas› önerilmiﬂtir (4).
PROF‹LAKT‹K ANT‹B‹YOT‹K KULLANIMI ve
SELEKT‹F BARSAK DEKONTAM‹NASYONU
(SBD)
Farkl› çal›ﬂmalarda oran› de¤iﬂmekle birlikte
HKP orofarengeal ve/veya mide kolonizasyonuna ikincil olarak geliﬂmektedir (9). Geçmiﬂ y›llarda trakeobronﬂiyal kolonizasyona yönelik olarak
solunum yollar›na aminoglikozidlerin topikal uygulamas› ile HKP s›kl›¤›nda belirgin azalma sa¤lanmad›¤› gibi bu uygulamalar›n direnç geliﬂimine neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Orofarengeal ve gastrik kolonizasyonu azaltmak amac›yla a¤›z ve mide-barsak kanal›na absorbe olmayan antimikrobiyaller uygulanarak
HKP s›kl›¤›n›n azalt›labilece¤ini gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur (19,23). Polimiksin/aminoglikozid/amfoterisin-B ço¤unlukla denenen kombinasyon olup ilk 4 gün ek olarak sistemik florokinolon veya 3. kuﬂak sefalosporin uygulanabilmektedir. Ancak yöntemin HKP önlenmesinde
etkili olmad›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur (24-26). Az say›daki randomize, kontrollü çal›ﬂma SBD’nin toplam mortaliteye etkisi olmad›¤›n› göstermektedir (26,27). Ek olarak gram pozitif kok ve kullan›lan ajanlara dirençli bakteri kolonizasyonuna veya infeksiyonuna neden olabilmektedir. Ayr›ca direnç geliﬂimine yol açmas›
konusunda da birbiri ile çeliﬂen sonuçlar mevcuttur (23,28). SBD'nin rutin uygulanmamas› ancak di¤er kontrol önlemlerinin etkisiz kald›¤› durumlarda ve yarar/zarar oran› gözönüne al›narak
uygulanmas› düﬂünülebilir.
HASTANE KÖKENL‹ V‹RAL PNÖMON‹LERDEN KORUNMA
‹nfluenza virüsü, RSV, adenovirüs ve parainfluenza virüsü, viral HKP’lerin %70’inden sorum-
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ludur. RSV bulaﬂ›nda infekte hasta ile yak›n temas s›ras›nda solunum sekresyonlar› esas bulaﬂma yolunu oluﬂturursa da kontamine eller ve
mobilyalar da bulaﬂta önemli rol oynayabilir.
RSV pnömonilerinin önlenmesi için el y›kama,
eldiven ve önlük giyme gibi uygulamalar›n etkin
oldu¤u bilinmektedir. Ek olarak infekte hastan›n
özel odada izlenmesi, hastalar›n ve personelin
h›zl› testlerle infeksiyon yönünden taranmas›, ziyaretçi k›s›tlamas›, üst solunum yolu infeksiyonu
bulgular› olan personelin RSV infeksiyon riski taﬂ›yan hastalara bak›m vermesinin önlenmesi ve
bu hastalar›n hastaneye yat›ﬂ›n›n ertelenmesi
de etkili olabilir (1). ‹nfluenza için kontamine el
ve mobilya arac›l›¤› ile bulaﬂman›n HKP’nin geliﬂimindeki rolü tam bilinmemekle birlikte benzer
önlemlerin yan›s›ra kardiyak ve pulmoner cerrahi giriﬂimlerin ertelenmesi eklenebilir (1). ‹nfluenza epidemisi sözkonusu oldu¤u durumda kemoprofilaksi de düﬂünülebilir.
‹NFEKS‹YON KONTROL ÖNLEMLER‹ (1)
Mikroorganizma bulaﬂ›n›n önlenebilmesi için
sterilizasyon, dezenfeksiyon koﬂullar›n›n yan›s›ra, el y›kama ve di¤er temas önlemleri önemli
noktalar› oluﬂturmaktad›r. Esasen bunlar hastane personel e¤itiminin de ana konular›n› oluﬂturur.
Eldiven giyilsin ya da giyilmesin mukoza; solunum sekresyonu veya solunum sekresyonu ile
kontamine maddelere; endotrakeal veya trakeostomi tüpü olan hastaya ve bu hastada kullan›lan herhangi bir solunum gereci ile temas sonras›nda eller mutlaka y›kanmal›d›r.
Solunum sekresyonlar› veya bununla kontamine madde ile temas sözkonusu ise eldiven giyilmeli; hasta temas›ndan sonra, solunum sekresyonu veya solunum sekresyonu ile kontamine madde ya da yüzey temas›ndan sonra ve ayn› hastada daha sonra solunum sistemine ait bak›m yap›lacaksa kontamine vücut bölgesi temas›ndan sonra eldiven de¤iﬂtirilerek eller y›kanmal›d›r. Bu amaçla kullan›lacak eldivenin steril
olmas› gereklili¤i yoktur.
Bir hastan›n solunum sekresyonlar› ile kontaminasyon sözkonusu olabilecekse önlük giyilmeli ve baﬂka bir hastaya bak›m vermeden önce
de¤iﬂtirilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken bir di¤er konu gerekli halde trakeostominin aseptik koﬂullarda
aç›lmas›, tüp de¤iﬂiminin aseptik koﬂullarda ve

86

Hastane Kökenli Pnömoni: Korunma

steril edilmiﬂ tüple yap›lmas› ve aspirasyon için
aç›k sistemlerin kullan›ld›¤› durumlarda her defas›nda kullan›lacak tüpün steril olmas›, ayn›
hasta için tekrar kullan›lacaksa steril su ile temizlenmesi, hastalar aras›nda tüm aspirasyon tüp
sistemlerinin de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Özetle; hastane kökenli pnömonilerin sürveyans› tan› güçlü¤ü nedeni ile problem yaratmaktad›r; bu da infeksiyon kontrol önlemlerinin etkinli¤inin de¤erlendirilmesini güçleﬂtirir. Pek
çok önlemin etkinli¤i bu nedenle kesin de¤ildir
veya tart›ﬂmal›d›r. Etkinli¤i bilinen ve her hastane ve servis için geçerli olabilecek önlemlerin
yan›s›ra lokal epidemiyolojik (etken patojenler,
antimikrobiyal direnç, antibiyotik seçim e¤ilimleri, epidemi varl›¤›, vb) veriler do¤rultusunda
her kurum kendisi için yararl› olabilecek uygulamalar› de¤erlendirmeli ve belirlemelidir.
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