Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 33-36
tan
H as

e
f
İn

ek
si

yonları

Ventilatör ‹liﬂkili Pnömonide
Kan›ta Dayal› T›p Uygulamalar›:

Ventilatörle ‹liﬂkili Pnömonilerde
Tan› Testlerinin Kan›ta Dayal› Olarak
De¤erlendirilmesi
Dr. ‹rfan UÇGUN*

* Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Yo¤un Bak›m Bilim Dal›, Eskiﬂehir.

entilatörle iliﬂkili pnömoni (V‹P)’ler mekanik
ventilatördeki hastalarda hayat› tehdit eden,
tan›s› zor ve idrar yolu infeksiyonlar›ndan sonra
en s›k görülen nozokomiyal infeksiyonlard›r. V‹P,
entübasyon s›ras›nda pnömoni tablosu olmayan
veya pnömoni geliﬂmekte oldu¤unu destekleyen klinik bulgusu olmayan hastalarda invaziv
mekanik ventilatör deste¤inden en az 48 saat
sonra geliﬂen pnömonileri tan›mlamak için kullan›l›r. Trakeal entübasyondan sonra ortaya ç›k›ﬂ
gününe ba¤l› olarak iki gruba ayr›labilir: Mekanik
ventilasyon (MV)’un ilk dört günü içinde oluﬂan
pnömoni erken V‹P, MV’nin beﬂinci gününden
sonra oluﬂan pnömoni ise geç V‹P olarak tan›mlan›r. Bu tan›mlama, V‹P’in ortaya ç›k›ﬂ gününe göre etken patojen ajanlar›n farkl› olmas› aç›s›ndan
önemlidir. Bu bölümde V‹P’de tan› testlerinin kan›t derecelerine göre etkinlikleri incelenecektir.
Aﬂa¤›da parantez içinde gösterilerek kullan›lan
kan›t dereceleri ise Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1. Kan›t Dereceleri.
I (yüksek)

Randomize-kontrollü çal›ﬂma
sonuçlar› ile desteklenmiﬂ

II (orta)

‹yi dizayn edilmiﬂ, ancak randomize
olmayan kontrollü çal›ﬂmalar

III (düﬂük)

Vaka çal›ﬂmalar› ve uzman görüﬂleri

V

Hastane kökenli pnömoni (HKP) 1000 hastane yat›ﬂ› baﬂ›na 5-10 olguda ortaya ç›karken,
MV’deki hastalarda insidans› 6-20 kat artmaktad›r (II). V‹P’in tam olarak insidans›n› belirlemede
güçlükler vard›r. Çünkü trakeobronﬂit gibi di¤er
alt solunum yolu infeksiyonlar› ile de kar›ﬂabil-

mektedir (III). Tüm yo¤un bak›m infeksiyonlar›n›n %25’ini HKP oluﬂtururken, entübe hastalar›n
%9-27’sinde V‹P geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir. Cerrahi
d›ﬂ› yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ)’nde mekanik
ventilasyon uygulanmayan olgularda s›kl›k 1000
hasta günü için 0.9 iken, MV uygulanan hastalarda 20.6 olarak bildirilmektedir. Yo¤un bak›m›n
türü, hastaya ait faktörler, kullan›lan önlemler,
yo¤un bak›mda kal›ﬂ süresi, MV süresi ve tedaviler de sonucu yak›ndan etkilemektedir.
V‹P erken baﬂlam›ﬂ olsa bile önceden antibiyotik kullan›m öyküsü ve son üç ay içinde hastaneye yat›ﬂ öyküsü varsa, çoklu ilaca dirençli patojenlerle infeksiyon riskleri yüksek oldu¤undan, geç baﬂlang›çl› HKP gibi tedavi edilmelidir
(II). HKP’de kaba mortalite oran› %30-70’tir. V‹P’e
atfedilen mortalite oran› ise %33-50 olarak bildirilmektedir. Artm›ﬂ mortalite oran› bakteremi
(özellikle Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
spp.), altta yatan hastal›klar ve uygunsuz antibiyotik kullan›m› ile iliﬂkilidir (II).
V‹P geliﬂen hastalarda etken spektrumunu
belirleyen üç faktör söz konusudur;
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1. Hastal›¤›n a¤›rl›¤›,
2. Çok özel risk faktörlerinin varl›¤›,
3. Pnömoninin baﬂlang›ç zaman›.
Patojenler ço¤unlukla bakteriyel kaynakl›d›r
ve bunlar›n yar›s› polimikrobiyaldir (I). V‹P olgular›nda gram-negatif basiller (%55-85), özellikle
P. aeruginosa, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae ve baﬂta Staphylococcus aureus [metisiline dirençli S. aureus (MRSA): %20-30] olmak üzere
gram-pozitif koklar s›kl›kla görülen patojenlerdir, anaeroplar ise s›k de¤ildir (II) (Tablo 2). Viral-fungal kökenli infeksiyonlar daha çok organ
nakli hastalar›nda ve nötropenik olgularda görülmektedir (I). Çoklu ilaca dirençli patojenlerin
görülme s›kl›¤› hasta popülasyonuna ve yo¤un
bak›m›n türüne göre de¤iﬂmektedir. Bu patojenler a¤›r, kronik hastal›¤› olanlarda ve geç baﬂlang›çl› V‹P’de görülmektedir (II).
Tan› testleri iki nedenle yap›l›r; birincisi pnömoni varl›¤›n› kan›tlamak, ikincisi ise pnömonide etyolojik patojeni belirlemek. Ancak, günümüzde kullan›lan testlerin bu alandaki güvenilirlikleri s›n›rl›d›r. ‹yi bir öykü ve fizik muayene ile
pnömoninin a¤›rl›¤›, di¤er olas› infeksiyon odaklar› spesifik risk faktörleri de¤erlendirilebilir (II).
Klinik tek baﬂ›na yeterli olmad›¤› için laboratuvar yöntemlerine de baﬂvurulmas› gerekir. “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”›n
Tablo 2. V‹P Patojenleri ‹çin Spesifik Risk Faktörleri.
Patojen

Risk faktörü

Staphylococcus
aureus

Koma, kafa travmas›, yak›nda
geçirilmiﬂ influenza, IV ilaç
öyküsü, DM, renal yetmezlik

MRSA

Uzam›ﬂ mekanik ventilasyon,
önceden antibiyotik kullan›m›

Pseudomonas
aeruginosa

Uzam›ﬂ yo¤un bak›mda kal›ﬂ,
steroid, antibiyotik kullan›m›
yap›sal akci¤er hastal›¤›
(bronﬂektazi, kistik fibrozis),
malnütrisyon

Anaeroplar

Yak›nda geçirilmiﬂ abdominal
cerrahi, aspirasyon öyküsü

Acinetobacter spp.

Önceden antibiyotik kullan›m›
ve mekanik ventilasyon

IV: ‹ntravenöz, DM: Diabetes mellitus,
MRSA: Metisiline dirençli S. aureus.
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HKP tan›s› için önerdi¤i baz› ölçütler vard›r. Bu
ölçütler daha çok sürveyans çal›ﬂmalar›nda kullan›lmaktad›r.
CDC’ye göre pnömoni tan›s›nda:
1. Gö¤üs muayenesinde, ral veya matite olan
bir hastada aﬂa¤›dakilerden birinin bulunmas›:
a. Yeni ortaya ç›kan pürülan balgam veya balgam›n karakterinde de¤iﬂme olmas›,
b. Kan kültüründe etken izolasyonu,
c. Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama
veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen
izolasyonu.
2. Akci¤er grafisinde yeni ve ilerleyici infiltrasyon, konsolidasyon, kavitasyon veya plevral
efüzyon ile birlikte aﬂa¤›daki bulgulardan birinin
olmas›:
a. Yeni ortaya ç›kan pürülan balgam veya balgam›n karakterinde de¤iﬂme olmas›,
b. Kan kültüründe etken izolasyonu,
c. Transtrakeal aspirat, bronﬂiyal f›rçalama
veya biyopsi ile elde edilen örnekten patojen
izolasyonu,
d. Solunum sekresyonlar›ndan virüs izolasyonu veya viral antijen saptanmas›,
e. Etkene özgü IgM antikor titresinin serumda
yüksekli¤i veya IgG antikorlar›nda dört kat art›ﬂ›n aral›kl› iki serumda gösterilmesi,
f. Histopatolojik olarak pnömoninin saptanmas› ile V‹P tan›s› konur.
Entübe her hastada postero-anterior (PA) akci¤er grafisi çekilmelidir. Bu sayede pnömoninin
a¤›rl›¤›, özellikle efüzyon-kavitasyon gibi komplikasyonlar›n varl›¤› hakk›nda bilgi edinilir (II).
Entübe hastalarda trakeal kolonizasyon s›k oldu¤u için hasta dikkatli de¤erlendirilmeli ve gereksiz antibiyotik kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r (II).
Arteryel oksijen satürasyonu, kan gazlar›, kan say›m›, serum elektrolitleri, böbrek ve karaci¤er
fonksiyon testleri (KFT) gibi laboratuvar bulgular› birlikte de¤erlendirilerek multipl organ disfonksiyonu varl›¤› ve hastal›¤›n a¤›rl›¤› belirlenmelidir (II). Kan kültürünün duyarl›l›¤› %25’ten az
olmas›na karﬂ›n, yine de tüm hastalardan gönderilmelidir (II). Kan kültürü pozitif gelen hastalarda ay›r›c› tan›da baﬂka bir infeksiyon oda¤› ekarte edilmelidir. Plevral efüzyonu olan olgularda
ise diagnostik torasentez uygulanmal›d›r (III). Alt
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solunum yollar›ndan örneklemeler [endotrakeal
aspirat, bronkoalveoler lavaj (BAL), korumal› f›rça] antibiyotik de¤iﬂikli¤inden önce yap›lmal›d›r
(II). Steril kültürde üreme olmamas› viral veya
Legionella infeksiyonu olas›l›¤›n› d›ﬂlamaz (II). Klinik olarak infeksiyon kan›t› söz konusu ise akci¤er d›ﬂ› infeksiyon olas›l›¤› da araﬂt›r›lmal›d›r.
Akut solunum s›k›nt›s› sendromu olan hastalarda
radyolojik karar zor oldu¤undan ateﬂ, lökositoz
ve pürülan trakeal sekresyon gibi üç klinik kriterden en az biri oldu¤unda, pnömoni bulgular›
(hemodinamik instabilite, mekanik ventilasyon
s›ras›nda kan gazlar›nda bozulma vb.) da varsa
pnömoni tan›s› yüksek olas›l›kl›d›r, ancak yine
de ileri tan› testleri yap›lmal›d›r (II). Tablo 3’te
kullan›lan baz› tan› yöntemleri görülmektedir.
Tan›da klinik ﬂüphenin duyarl›l›¤› yüksek olmas›na karﬂ›n daha ileri tan› iﬂlemleri gerekir.
Amerikan Toraks Derne¤i [American Thoracic
Society (ATS)] ve “Infectious Diseases Society of
America (IDSA)] ortak raporlar›nda, klinik ve
bakteriyolojik iki tan›sal yaklaﬂ›m önermektedir:
Klinik yaklaﬂ›m ve bakteriyolojik yaklaﬂ›m.
KL‹N‹K YAKLAﬁIM
Yeni ortaya ç›kan veya progresif radyolojik infiltrasyonla birlikte üç klinik kriterden en az ikisinin varl›¤›nda (38ºC’den yüksek ateﬂ, lökositoz/lökopeni veya pürülan sekresyon) ampirik
olarak antibiyotik tedavisi baﬂlanabilir (II). AnTablo 3. Tan› Yöntemleri.
‹lk aﬂamada yap›lmas› gerekenler
Balgam, kan, plevra s›v›s› ve derin trakeal aspirasyon kültürü
Gram boyama, kültür ve ARB bak›lmal›
En az iki kan kültürü al›nmal›
Legionella ﬂüphesi varsa seroloji ve idrarda
antijen bak›lmal›
Daha sonra yap›lmas› gerekenler
Nonbronkoskopik teleskopik kateter ile BAL
Transtrakeal aspirasyon (TTA)
Bronkoalveoler lavaj (BAL)
Korumal› f›rça ile örnek alma (PBS)
Transtorasik i¤ne aspirasyonu (TT‹A)
Aç›k akci¤er biyopsisi
ARB: Aside dirençli basil.
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cak bu tan› yönteminin sensitivitesinin yüksek,
spesifisitesinin düﬂük oldu¤u bilinmelidir. Spesifisitenin artt›r›lmas› için kültür sonuçlar› ile
desteklenmesi gerekir. Klinik de¤erlendirme ve
alt solunum yolu sekresyonlar›n›n semikantitatif
kültür sonuçlar›na göre ikinci-üçüncü günde antibiyotik tedavisi de¤erlendirilir (II). Güvenilir trakeal aspirat›n Gram yaymas› ampirik antibiyotik
karar›n› verdirebilir (II). Aspirat sonucu negatif
olan ve ateﬂi düﬂmeyen olgularda antibiyotik
de¤iﬂikli¤ine baﬂvurmadan önce di¤er ateﬂ nedenleri araﬂt›r›lmal›d›r (II). Klinik tan›n›n özgüllü¤ünü artt›rmak için Klinik Pulmoner ‹nfeksiyon
Skoru (CPIS) ortaya at›lm›ﬂt›r. Bu skor sistemi,
klinik, radyolojik, fizyolojik (PaO2/FiO2) ve mikrobiyolojik veriler numaraland›r›larak elde edilmiﬂtir. Klinik bulgulara dayand›r›lm›ﬂ tedavide
üç gün içindeki de¤erlendirmede alt› ve daha
düﬂük skorda antibiyotik tedavisi sonland›r›labilir. Ancak ciddi V‹P olgular›nda ek olarak baﬂka
testler de yapmak gereklidir (I).
BAKTER‹YOLOJ‹K YAKLAﬁIM
Pnömonide etyolojik etkenin ortaya konmas›
için endotrakeal aspirasyon, bronkoskopik ya da
bronkoskopik olmayan yöntemlerle elde edilen
BAL veya korunmuﬂ f›rça bronkoskopi örneklemesi (PBS) örnekleri kantitatif kültürle de¤erlendirilmelidir. Antibiyotik tedavisine baﬂlanmadan
önce örnekleme yap›lmas› tercih edilmektedir
ve bu arada di¤er infeksiyon olas›l›klar› da d›ﬂlanmal›d›r (II). E¤er pnömoni olas›l›¤› yüksek veya sepsis varsa, alt solunum yolu mikrobiyolojik
incelemelerinde bakteri bulunmasa da tedavi
gerekir (II). Kantitatif olmayan kültür sonuçlar›na
dayal› tedavi rejimleri, kantitatif kültür sonuçlar›na dayal› tedaviye göre daha çok mikroorganizmay› kapsamaktad›r (I). Trakeal aspirat›n kantitatif kültür sonuçlar›, yar› kantitatif kültür sonuçlar›ndan daha güvenilirdir (I). Olgularda bronkoskopik örnekleme tercih edilmekle birlikte,
hastan›n genel durumu uygun de¤ilse bronkoskopik olmayan yöntemler tercih edilmelidir (II).
Tablo 4’te bu yöntemlerin duyarl›l›k ve özgüllü¤ü görülmektedir.
E¤er hastada ateﬂ, lökositoz, oksijenasyonda
düﬂme, balgam veya trakeobronﬂiyal aspiratta
üreme olmas›na karﬂ›l›k akci¤er grafisinde yeni
bir infiltrasyon yoksa hastane kökenli trakeobronﬂit olarak kabul edilmelidir. Mekanik ventilasyon uygulanan bir hasta bu tan›y› ald›¤›nda
mortalitede artma olmamas›na karﬂ›n, mekanik
35

Ventilatör ‹liﬂkili Pnömonide Kan›ta Dayal› T›p Uygulamalar›:
Uçgun ‹.

Ventilatörle ‹liﬂkili Pnömonilerde Tan› Testlerinin Kan›ta Dayal› Olarak De¤erlendirilmesi

Tablo 4. Kantitatif Endotrakeal Aspirasyon, BAL ve PBS’nin Tan› De¤erleri.
Eﬂik de¤er

Duyarl›l›k (%)

Özgüllük (%)

105-106

38-100

14-100

BAL

104

42-93

45-100

PBS

103

33-95

50-100

ETA (kantitatif)

ETA: Endotrakeal aspirasyon, BAL: Bronkoalveoler lavaj, PBS: Korunmal› f›rça ile örnek alma.

V‹P ﬂüphesi varsa

Alt solunum yollar›ndan kültür için örnek elde edilir (kantitatif veya semikantitatif)

Düﬂük klinik ﬂüphe ve negatif mikroskobik sonuç olmad›kça uygun antibiyotik tedavisi baﬂlan›r

‹ki-üç gün içinde kültür sonucu, klinik cevap de¤erlendirilir

48-72 saat içinde klinik düzelme var m›?

Hay›r

Kültür negatif

Evet

Kültür pozitif

Di¤er olas› tan›lar, di¤er
patojenler, komplikasyonlar,
di¤er infeksiyon
odaklar› araﬂt›r›l›r

Kültür pozitif

Kültür negatif

Antibiyotik tedavisi
düzenlenir. Di¤er olas› tan›lar,
di¤er patojenler,
komplikasyonlar, di¤er
infeksiyon odaklar› araﬂt›r›l›r

Antibiyotik
tedavisinin
sonland›r›lmas›
düﬂünülür

Antibiyotik tedavisi
düzenlenir.
Süre, seçilmiﬂ
olgularda 7-8 gün

ﬁekil 1. V‹P Olgular›nda Yaklaﬂ›m.

ventilasyon süresinin ve yo¤un bak›mda yat›ﬂ
süresinin uzayaca¤›n›n ak›lda bulundurulmas›
gerekir. Antibiyotik tedavisi bu grupta da faydal› olabilir.
V‹P’de klinik yaklaﬂ›ma göre bakteriyolojik
yaklaﬂ›m›n kullan›lmas›n›n 14 günlük mortalitede
azalmaya yol açt›¤› saptanm›ﬂt›r (I). Uygun antibiyotik tedavisinde gecikme mortaliteyi artt›raca¤›ndan klinik olarak stabil olmayan hastalarda tan›sal giriﬂimler ve tedavi geciktirilmemelidir (II).
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ﬁekil 1’de V‹P olgular›nda ATS-IDSA taraf›ndan
önerilen tan›sal yaklaﬂ›m görülmektedir.
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