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ÖZET 

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), yoğun bakım ünitelerinde tedavi 

edilen hastalarda sık karşılaşılan, mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda 

gelişen ve mortalite oranı yüksek olan nozokomiyal bir enfeksiyondur. Bu 

çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalında 01.06.2002 – 30.05. 

2011 tarihleri arasında, VİP tanısı almış hastaların epidemiyolojik özellikleri, 

mortaliteleri ve prognoza etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Çalışmaya yoğun bakıma kabul edilen, 48 saatten fazla mekanik 

ventilasyon uygulanan, 18 yaş üstü olgular dahil edildi.  

Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısı almış 387 olgunun 167’sinin 

dosyasına ulaşılıp incelendi. VİP tanısı, Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Toraks Derneklerinin (IDSA/ATS) 2005 yılı ortak kararlarında belirtilen tanı 

kriterlerine göre konuldu (1).  Ventilatör kullanım oranı 0.68, ventilatör ile 

ilişkili pnömoni oranı ortalaması 14.41/1000 ventilatör günü olarak 

hesaplandı. VİP gelişen hastaların 28. gün mortalitesi %25,1 olarak saptandı. 

 VİP olgularında etken mikroorganizmalar sıklık sırasına göre 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve MRSA olarak tespit 

edildi. Çalışmamızda yatış günü APACHE II>20 (P=0.016), yatış günü SOFA 

>6 (P<0.001) ve VİP tanı günü SOFA>6  (P<0.001) olması univariate 

analizde mortaliteyi etkileyen risk faktörleri olarak saptandı. VİP tanı günü 

SOFA>6 değeri için multivariate analizde mortalite için bağımsız risk faktörü 

olarak saptandı ( OR:13.05, 95% CI,2.91-58.51, p<0.001). VİP başlangıcında 

PaO2/FİO2 oranının düşük olmasının hasta prognozunu olumsuz yönde 

etkilediği saptandı (p<0.001). 
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Sonuç olarak; Bu çalışmada, mekanik ventilasyonla ilişkili 

pnömoninin sık görüldüğü, VİP öncesi hastane yatış öyküsü olan olgularda 

etken mikroorganizmaların tipinin değişebildiği, SOFA skorunun prognostik 

öneme sahip olduğu saptanmıştır. Enfeksiyon hastalıkları kliniği ile 

multidisipliner çalışma, VİP önleyici uygulamaların sağlanması sonucunda 

sıklık ve mortalitede azalma sağlanacağı kanaatindeyiz.      

Anahtar kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, epidemiyoloji, risk, 

mortalite, Ardışık organ yetmezliği skorlaması (SOFA) 
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SUMMARY 

Retrospective analysis of the epidemiology and  risk factors 

affecting mortality and morbidity in ventilator associated pneumonia 

treated in an Intensive Care Unit. 

Ventilator asociated pneumonia (VAP) is a common nosocomial 

infection that is seen in mechanically ventilated patients treated in the 

intensive care units and has a high mortality. In this study, we aimed to 

determine the epidemiological characteristics, mortality and prognostic risk 

factors in patients diagnosed with VAP treated in the Uludag University 

Anesthesiology and Reanimation Intensive Care Unit between June 2002 

and May 2011. 

Patients older than 18 years who were mechanically ventilated more 

than 48 hours in the Intensive Care Unit were included in this study. 

Threehundred and eightyseven patients were identified, however 

charts of 167 were available for analysis. VAP diagnosis was established 

according to 2005 consensus criteria of IDSA/ATS (Infectious Diseases 

Society of America and American Thoracic Society). Ratio of ventilator use 

day was 0.68 and VAP ratio 14.41/1000 ventilator days was calculated. 28th 

day mortality was 25,1% in patients who had VAP.  

The most common causative microorganisms were Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa and MRSA in patients with VAP. In our 

study, admission day APACHE II>20 (p=0.016), admission day SOFA>6 and 

SOFA (P<0.001) onset of VAP diagnosis as risk factors affecting mortality in 

univariate analysis. SOFA>6 onset of VAP diagnosis were determined as the 

an independent risk factor affecting mortality in multivariate analysis ( 

OR:13.05, 95% CI, 2.91-58.51, p<0.001). A Low PaO2/FIO2 ratio onset of 

VAP were determined  as a worsening effect on patient prognosis (p<0.001).  
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We conclude that VAP is a common occurence and previous 

hospitalization is associated with diverse causative microorganisms, and 

SOFA score has a prognostic importance. Multidisciplinary approach with 

department of clinical infectious disease, and institution of preventive 

applications can help decrease the incidence and mortality. 

Key words: Ventilator associated pneumonia, risk factor, mortality, 

Sequential organ failure assesment score (SOFA) 
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GİRİŞ 

Nozokomiyal pnömoni, yatıĢ sırasında inkübasyon döneminde 

olmadığı bilinen, yatıĢtan 48 saat sonrasında veya hastaneden taburcu 

olduktan sonraki ilk 48 saat içinde geliĢen pnömoniler için kullanılan bir 

tanımlamadır. Hastane ile iliĢkili enfeksiyonlar arasında ikinci sıklıkta yer 

almaktadır (1). Sık görülen bu enfeksiyon nedeniyle hastane kalıĢ süresi 

uzamakta, mortalitede artıĢa neden olmaktadır (2,3).  

Mekanik ventilasyon gereksinimi olan olgularda, uygulamadan 48 

saat sonrasında ortaya çıkan nozokomiyal pnömoniler; ventilatörle iliĢkili 

pnömoni (VĠP) olarak tanımlanmaktadır (1,4,5). VĠP, yoğun bakım ünitesinde 

(YBÜ) nozokomiyal pnömonilerin en sık nedeni olarak bildirilmektedir. 

Mekanik ventilasyon uygulamasına bağlı VĠP geliĢme riski 6-20 kat daha 

fazla artmaktadır (1,6-8). 

VĠP‟nin YBÜ‟nde görülme sıklığının %9-27 ve mortalite oranının % 25 

- 50 arasında olduğu, fakat % 70‟lere kadarda çıktığı bildirilmektedir. Ulusal 

Nozokomiyal Enfeksiyonlar Sürveyans Sistemi (NNIS) verilerine göre 1000 

ventilatör gününde ortalama 2,4-14,7 vaka geliĢtiği rapor edilmiĢtir (1,6,8).  

VĠP‟nin oluĢumunda birçok risk faktörü söz konusudur. VĠP 

geliĢiminde rol oynayan risk faktörlerinin bir bölümünü hastanın yoğun 

bakıma yatıĢında mevcut olan; ileri yaĢ,  solunum ve kardiyovasküler sistem 

hastalığı, organ yetmezliği, yanık, travma, ARDS (Akut respiratuar distress 

sendromu), gastrik kolonizasyon, sinüzit,  yüksek hacimde gastrik aspirasyon 

ve mevsimsel değiĢiklikler oluĢturmaktadır (6,9). Diğer bölümü YBÜ‟ nde tanı 

ve tedavi uygulamaları sırasında geliĢen ve değiĢtirilebilmesi mümkün 

olabilen risk faktörleridir. Bu faktörler hastanın savunma fonksiyonlarını 

bozarak etkili olurlar. 

 

1- Antiasitler ve H2 reseptör blokeri ilaçlar: YBÜ‟lerinde stres ülseri 

profilaksisi rutin olarak kullanılmaktadır. Stres ülseri profilaksisinde 
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H2 reseptör blokerleri, antiasitler ve sükralfat kullanılması mide 

asiditesinde azalmaya yol açarak gram negatif basillerin 

kolonizasyonuna neden olabilirler. Midede çoğalan bakterilerin 

orofaringeal bölgeye taĢınması ve kolonizasyonu artırması 

sonrasında trakeal geçiĢ sonrasında VĠP geliĢimine neden 

olabileceği hipotezi tartıĢmalıdır. Sükralfat kullanımının etki 

mekanizması nedeniyle VĠP geliĢiminin azalttığını belirten 

çalıĢmalarda bulunmaktadır (10,11). 

2- Hasta pozisyonu: VĠP geliĢiminde hasta pozisyonu önemli rol 

oynamaktadır. Hastaların supin pozisyonunda yatmasının VĠP 

geliĢiminde bir risk faktörü olabileceği kabul edilmektedir (12). 

Yapılan çalıĢmalarda da hastanın 30-450‟lik yarı oturur pozisyonda 

izlenmesinin, gastroözofageal reflü ve VĠP insidansını 

azaltabileceği görüĢü desteklenmektedir (13,14). 

3- Reentübasyon: Reentübasyon VĠP oluĢumunda önemli risk 

faktörüdür. Reentübasyon esnasında, enfekte üst solunum yolu 

sekresyonlarının aspirasyonu sonucu enfeksiyon geliĢmesi olasıdır 

(6,12,15). 

4- Paralitik ve sedatif ilaçlar: YBÜ hastalarında kullanılan paralitik ve 

sedatif ilaçların uzun süre kullanımı, hastaların mekanik 

ventilasyon süresini uzatarak, santral sinir sistemi fonksiyonlarını 

bozarak VĠP geliĢim insidansını arttırabilmektedir (14). 

5- Nazogastrik tüp ve beslenme Ģekli: Beslenme Ģekli hastaların 

prognozunu belirleyen önemli faktörlerdendir. Enteral beslenme 

VĠP geliĢiminde risk faktörü olarak belirtilir, bunun nedeni olarak da 

beslenmeye bağlı mide distansiyonu, mide pH‟ ının yükselmesi ile 

birlikte aspirasyon riskinin artma olasılığıdır (12). 

6- Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda pozitif ekspiryum sonu 

basıncı (PEEP) yüksekliği, endotrakeal tüp kaf basıncı yetersizliği, 

kan ürünü kullanımları, intrakraniyal basınç monitorizasyonu, 

yoğun bakımlar arası hasta transferine bağlı olarak riskin arttığı 

çalıĢmalarda bildirilmektedir (6,9).  
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Yukarıda belirtilen risk faktörlerinin bilinmesi sayesinde riskli 

hastaların belirlenmesi ve değiĢtirilebilen faktörlere yapılabilecek iyileĢtirici 

müdahalelerin ortaya konması mümkün olabilir. 

VĠP tanısında kullanılan yöntemlerin değiĢik duyarlılık ve özgüllükleri 

nedeniyle altın standart olarak kabul edilen bir tanı yöntemi yoktur. Tanı 

genellikle klinik, radyolojik, mikrobiyolojik inceleme kriterlere göre konur (16). 

 VĠP tanısında klinik belirtilerin (ateĢ, lökositoz, pürülan trakeal 

sekresyon ve anormal akciğer grafisi) saptanması aranır. Bunlara ek olarak 

artmıĢ solunum hızı, artmıĢ dakika ventilasyonu, oksijenizasyonun 

bozulması, artmıĢ ventilatör desteği sayılabilir (1,6).  Bu belirtilerin varlığında 

VĠP olasılığı düĢünülmelidir. Ancak VĠP‟yi ayırt etmek zor olabilir. Çünkü ateĢ, 

lökositoz, pürülan trakeal sekresyon ve anormal akciğer grafisi birçok nedene 

(Aspirasyon pnömonisi, atelektazi, pulmoner emboli, ARDS, pulmoner 

hemoraji, pulmoner kontüzyon vb.) bağlı olabilir. VĠP‟te tanı konulması 

zorluğu; gereksiz antibiyotik kullanımına ve tedavi maliyetinde artıĢa neden 

olabilmektedir (7,17). 

VĠP tanısı konulmasında yararlanılan yöntemler arasında akciğer 

grafisi ve bilgisayarlı tomografi (BT) yer almaktadır (18). VĠP Ģüphesi olan 

hastalara akciğer grafisi çekilmelidir. Akciğer grafisi; alveolar infiltrasyon, 

hava bronkogramı, plevral efüzyon ve kavitasyon gibi komplikasyonların 

belirlenmesine yardımcı olabilir. VĠP teĢhisinde anormal akciğer grafisi çok 

önemli bilgi verirken, tanı için kesin gösterge değildir. Akciğer grafisindeki 

anormal değiĢikliklerin birçok nedene bağlı olarak geliĢmesi nedeniyle VĠP 

tanısı ile karıĢabilmektedir. Gözlemsel bir çalıĢmada, klinik ve radyolojik 

olarak VĠP tanısı konmuĢ olan hastaların post-mortem incelemelerinde 

sadece % 43‟ünde VĠP tespit edilmiĢtir (19). Klinik olarak VĠP tanısı 

düĢünülen hastalarda çekilen yatak baĢı akciğer grafileri ile kontrol BT 

görüntüleri karĢılaĢtırıldığında, yatak baĢı çekilen gögüs radyografilerinde 

görüntü kalitesindeki problemler nedeniyle VĠP tanısında özgüllükleri oldukça 

düĢük (%27-35) olarak tespit edilmiĢtir (18,20). Ayrıca yatak baĢı çekilen 
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akciğer grafilerinde VĠP‟e bağlı infiltrasyonlarla atelektazi, kimyasal 

pnömonitis, asimetrik kardiyak pulmoner ödem, pulmoner emboli vb. gibi 

nedenlerle oluĢan infiltratif görüntülerle karıĢabilmektedir. Akciğer grafisinin 

VĠP teĢhisinde yeteri kadar özgül olmaması BT „yi ön plana çıkarmaktadır. 

Ancak BT, daha özgül olmasına rağmen rutin Ģartlarda kullanımı zor ve 

maliyeti yüksektir.   

Klinik ve radyolojik bulgulara göre VĠP Ģüphesi düĢünülen tüm 

hastalara mikroskopik inceleme, kültür ve alt solunum yolu örneklemesi 

yapılmalıdır. Tanıda solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü, duyarlılığı ve 

özgüllüğü en yüksek olan testlerden biridir ve VĠP tanısında önerilen bir 

testtir. Solunum sekresyonlarının direkt olarak endotrakeal aspiratının (ETA) 

kantitatif kültürü, bronkoskopik bronkoalveolar lavaj (BAL) ya da korunmuĢ 

fırça örnekleme (PSB),  bronkoskopik olmayan körlemesine yapılan BAL 

veya PSB ve mini-BAL ve korumalı-BAL örneklerinin kantitatif kültürleri 

kullanılabilen yöntemlerdir.  

ETA, steril bir kateterin trakea ve proksimal bronĢlara gönderilerek 

aspire edilmesine dayanan basit bir yöntemdir (21). Kantitatif kültürde en 

yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip koloni oluĢturan birim (kob) sayısı 

>100.000 kob/ml kabul edilmektedir. Elde edilen bakterilerin, üst solunum 

yollarından veya endotrakeal tüpte geliĢen biyofilm tabakasından 

kaynaklanabilmesi ve bu nedenle kolonizasyonu belirlemesi olasılığının 

yüksek olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde en sık kullanılan yöntem 

endotrakeal aspirat (ETA) örneğinin mikrobiyolojik olarak incelenmesidir.  

ETA örneğinin duyarlılığı % 38-100, özgüllüğü % 14- 100 olmasına rağmen 

ETA kantitatif kültürünün invaziv yöntemlere benzer Ģekilde VĠP tanısında 

etkin olabileceğini gösteren çalıĢmalar bulunmaktadır (7,18,19,22,23).  

BAL ve PSB, VĠP  tanısında kullanılan bronkoskopik yöntemlerdir. 

Bronkoskopi sahasını kontaminasyondan koruyan PSB yönteminde, kültürde 

üreyen >1000 kob/ml bakteri, kontaminasyon riski daha yüksek olan BAL 

incelenmesinde ise >10.000 kob/ml bakteri pnömoni için anlamlı kabul 

edilmiĢtir (7).  
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Bronkoskopik ve diğer yöntemler karĢılaĢtırıldığında bronkoskopik 

tanı yöntemlerinin kullanılması etkene yönelik antibiyoterapinin 

düzenlenmesinde, mekanik ventilasyon süresi ve hastanede kalıĢ süresinde 

azalmaya katkı sağlayabilmektedir (7,24-27).  

Ventilatörle iliĢkili pnömoni tanısının konulmasında birçok klinik tanı 

kriteri kullanılmaktadır. Teknolojinin geliĢimine rağmen VĠP‟nin doğru teĢhisi 

hala problemli bir konudur. ÇeĢitli kriterler VĠP tanısını düĢündürür ve Ģüphe 

oluĢturur. Johanson kriterleri, Amerikan göğüs hastalıkları uzmanlar derneği 

tarafından önerilmiĢtir (Tablo-1). IDSA-ATS/2005 kriterlerinin Fabregas ve 

ark.‟nın (28) postmortem çalıĢması ile karĢılaĢtırılmasında duyarlılığı % 69, 

özgüllüğü % 72 olarak bulunmuĢtur.  Ulusal nozokomiyal enfeksiyon 

sürveyans çalıĢmacıları (NNIS), 1970 yılında Hastalıkları Kontrol ve Önleme 

merkezi (CDC) ile beraber tanı kriterleri belirlemiĢlerdir (Tablo-2) (1,28). 

Travmalı olgularda VĠP tanı kriteri olarak CDC kriterleri kullanıldığında, alınan 

bronkoalveolar lavaj kültürleri sonuçlarına göre duyarlılık %84, özgüllük %69 

olarak saptanmıĢtır (28). Pugin ve ark. (29) tarafından geliĢitirilen klinik 

pulmoner infeksiyon skoru VĠP tanı kriteri olarak kullanıldığında (Tablo-3), 

bronkoalveolar lavaj kültürleri sonuçlarına göre duyarlılıkları %93, özgülükleri 

%100 olarak tespit edilmiĢtir. Klinik pulmoner enfeksiyon skoru ile alınan 

patolojik örneklerle uygunluğu karĢılaĢtırıldığında duyarlılık %42-72, özgüllük 

%77-85 oranında tespit edilmiĢtir (1,28,30,31). 

Tablo-1: IDSA-ATS-2005 tanı kriterleri (1) 

Klinik Tanı Yeni ortaya çıkan veya ilerleyici 

akciğer infiltrasyonu ve 

Aşağıdakilerden en az ikisi 1-AteĢ>380C 

 2-Lökositoz veya lökopeni 

(>10.000/mm3 veya <4000/mm3) 

 3-Pürülan sekresyon 
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Tablo-2: Hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (CDC) tanı kriterleri (1,28) 

Radyoloji + Belirti-Bulgular/Laboratuar koşulları 

sağlanmalıdır. 

Radyoloji 

Arka arkaya çekilmiĢ iki veya daha fazla akciğer grafisinde 

aĢağıdakilerden en az birinin bulunması veya altta yatan 

kardiyak veya pulmoner hastalığı, respiratuvar distres 

sendromu, bronkopulmoner displazi, pulmoner ödem, KOAH 

olmayan hastalarda aĢağıdaki radyolojik bulguların birinin kesin 

olarak saptandığı tek akciğer grafisi yeterlidir. 

a.Yeni veya ilerleyici ve kalıcı infiltrasyon, 

b.Konsolidasyon, 

c.Kavitasyon 

Belirti-Bulgular/Laboratuar 

Herhangi bir hasta için aşağıdakilerden en az biri: 

 a.BaĢka bir nedene bağlanamayan ateĢ(>380C) 

 b.Lökopeni(<4000/mm3) veya lökositoz(>12000/mm3) 

 c.≥70 yaĢ için baĢka bir nedenle açıklanamayan mental 

durum değiĢikliği 

ve aşağıdakilerden en az ikisi: 

 a.Yeni geliĢen pürülan balgam veya balgam karakterinde 

değiĢiklik veya sekresyonlarda artma veya aspirasyon 

ihtiyacında artma. 

 b.Yeni baĢlayan veya artan öksürük, dispne veya takipne 

 c.Fizik muayenede ral veya bronĢiyal solunum sesi 

duyulması 

 d.Gaz değiĢiminde kötüleĢme(oksijen desatürasyonu-

PaO2/FiO2≤240) , oksijen ihtiyacında artma veya ventilasyon 

ihtiyacında artma. 
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Tablo-3: Modifiye klinik pulmoner enfeksiyon skoru (1,28,30,31). 

KRĠTER            DEĞER      PUAN          

Vücut ısısı 0C      ≥36.5 ve ≤38.4                   0 

                 ≥38.5 ve ≤38.9                   1 

        ≥39.0 ve ≤36.0                   2 

Lökosit sayısı (mm3)    ≥4000 ve ≤11000                           0 

                 <4000 ve >11000                           1 

Trakeal sekresyon       Az                     0 

        Orta                    1 

        Çok ve pürülan                   2 

             Oksijenizasyon  

            (Pa02/Fi02, mm Hg)   >240 veya  ARDS                           0 

                 ≤240 ve ARDS yok                        2 

Akciğer Grafisi         Ġnfiltrasyon yok                                  0 

   Yama veya difüz infiltrasyon              1 

   Lokalize infiltrasyon                   2 

 

Amerikan Ġnfensiyon Hastalıkları ve Toraks Dernekleri (IDSA-ATS 

2005) kriterlerine göre mekanik ventilasyon sonrası ilk 4 gün içinde oluĢan 

pnömoniler erken baĢlangıçlı, 4 günden sonra oluĢan pnömoniler ise geç 

baĢlangıçlı VĠP olarak sınıflandırılmaktadır (1,6).  

Ventilatörle iliĢkili pnömoniye neden olan mikroorganizmalar genellikle 

orofarenks ve üst solunum yollarında kolonize olabilen patojenlerdir. Erken 

dönemde sıklıkla Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
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Moraxella catarrhalis, metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA) gibi 

etkenler sorumlu olurken, geç dönemde çoğul direnç gösteren gram negatif 

enterik basiller, metisiline dirençli S. aureus (MRSA), Acinetobacter spp. ve 

Pseudomonas aeruginosa’nın etken olduğu ve yüksek mortalite ile iliĢkili 

olduğu görülmektedir. Diğer etkenler daha nadir görülmektedir (1,20,32,33). 

Ventilatörle iliĢkili pnömoniyi önleme çabaları mekanik ventilasyon 

uygulandığı sürece sürdürülmelidir. Bu önlemler kanıta dayalı, uygulaması 

kolay, maliyeti uygun olmalıdır. 

VĠP‟den korunma ile ilgili literatürde çok sayıda öneri sürülmüĢ ve 

tartıĢılmıĢtır (12). 

 VĠP ĠNSĠDANSINI AZALTACAK YÖNTEMLER  

1- Gereksiz antibiyotik ve stres ülser proflaksisi kullanımından kaçınmak 

2-  Stres ülser proflaksisi için sükralfat kullanımı 

3- Oral entübasyon 

4- Oral klorheksidin   

5- Selektif sindirim sistemi dekontaminasyonu  

6- Trakeal entübasyondan ve plansız ekstübasyondan kaçınmak 

7- Mekanik ventilasyon süresini kısaltmak 

8- Yarı oturur pozisyon 

9- AĢırı mide distansiyonundan kaçınmak 

10- Subglottik sekresyonların aspirasyonu 

11- Rutin ventilatör devre değiĢikliğinden kaçınmak 

12- Hasta transportlarından kaçınmaktır. 

Mekanik ventilasyon desteği alan yoğun bakım hastalarında VĠP 

tanısının konmasının tartıĢmalı olması ve VĠP tanısı için tek bir altın standart 

tanı yönteminin olmaması, tedavinin ne zaman baĢlanacağı konusunda 

çeliĢkilere yol açmaktadır. Antibiyotik tedavisinin zamanlaması ve uygunluğu 

VĠP‟ye bağlı mortaliteyi etkileyen önemli bir risk faktörü olarak görülmektedir. 



 9 
 

Nozokomiyal pnömoninin tanı ve tedavisinde 24 saatten fazla gecikme 

prognozu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (29,34). Genellikle kabul gören 

uygulama MV tedavisi alan hastalarda klinik olarak VĠP tanısı konulur 

konulmaz kültürler alınıp ardından uygun ampirik antibiyotik tedavisinin 

baĢlanmasıdır (35,36). 

VĠP tedavisinde ampirik antibiyotik seçiminde hastane ve YBÜ 

florasındaki mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu amaçla her hastane ve YBÜ, kendi mikrobiyolojik 

florasını, organizmaların antibiyotik duyarlılıklarını bilmeli ve zaman içerisinde 

değiĢebileceğini göz önüne alarak bu bilgiyi sık sık güncellemelidir. Ampirik 

tedavide göz önüne alınması gereken diğer önemli bir problem çoğul ilaç 

dirençli (ÇĠD) mikroorganizma olasılığının varlığıdır. Ampirik tedavi, VĠP tanı 

ve tedavi akıĢ Ģeması IDSA/ATS-2005 rehberinde Ģematik olarak 

gösterilmektedir (ġekil–1,2) (1,28,35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: VĠP‟de ampirik tedavi akıĢ Ģeması (1) 

(HKP; Hastane kökenli pnömoni, VĠP; Ventilatör iliĢkili pnömoni, SHĠP; Sağlık hizmetleri 

iliĢkili pnömoni.) 
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Şekil-2: VĠP‟de tanı ve tedavi akıĢ Ģeması (1) 

Ventilatörle iliĢkili pnömonide ciddi morbidite ve mortaliteye yol açan 

faktörlerin tespiti hiç Ģüphesiz VĠP‟in neden olduğu mortalitenin 

azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Bu nedenle çalıĢmamızda hastanemiz 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı yoğun bakımında takip edilen, 

VĠP tanısı alan hastaların epidemiyolojik özelliklerini, mortalitelerini ve 

prognoza etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
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                                             GEREÇ VE YÖNTEM  

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezinin 10.05.2011 tarih ve 2011-10/9 sayılı tıbbi araĢtırmalar etik kurul 

kararı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim 

Dalında, 01.06.2002–01.06.2011 tarihleri arasında yoğun bakıma kabul 

edilen hastalarda geliĢen ventilatörle iliĢkili pnömoni tanısı alan hastaların ilk 

pnömoni atakların kayıtları geriye yönelik incelendi. 

 ÇalıĢmaya 18 yaĢ üstü, 48 saatten fazla mekanik ventilasyon 

uygulanan hastalar dâhil edildi. Hastaların yaĢ, cinsiyet, yoğun bakıma kabul 

yerleri ve nedenleri, kronik hastalıkları (Diabetes Mellitus (DM), hipertansiyon 

(HT), konjestif kalp yetmezliği (KKY), koroner arter hastalığı (KAH), kronik 

böbrek yetmezliği (KBY), diyaliz programında olma, kronik obstrüktif akciğer 

hastalığı (KOAH), nörolojik hastalıkları, malignitesi olanlar, steroid ve 

immünosüpresif  tedavi alımları, nörocerrahi  uygulananlar kayıt edildi. Ayrıca 

yoğun bakım ve hastane kalıĢ süreleri, 28. gün mortaliteleri kaydedildi. 

VĠP tanısı Amerikan Toraks Derneği (ATS/IDSA-2005) (1) kriterlerine 

göre kabul edildi. Buna göre;  akciğer grafisinde yeni ortaya çıkan veya 

ilerleyici infiltrasyonun varlığında; vücut sıcaklığı >380C, lökositoz veya 

lökopeni (>10.000/mm3 veya <4000/mm3) veya pürülan sekresyon 

bulgularından en az ikisinin olması durumunda VĠP tanısı konuldu. Mekanik 

ventilasyon uygulanmasından sonra ≤4 gün içinde geliĢen VĠP erken dönem, 

>4 günden sonra geliĢen VĠP ise geç dönem olarak tanımlandı.  

Tüm hastaların yoğun bakıma kabulu öncesi kullandığı antibiyotikler, 

yoğun bakıma kabulu öncesi 7 gün içinde alınan kültür sonuçları incelendi.  

Yoğun bakıma kabul edildiği 24 saat içindeki Akut Fizyolojik ve 

Kronik Sağlık Değerlendirme  (APACHE II) skoru, Glasgow Koma Skoru 

(GKS), yatıĢ günü ve VĠP tanı tarihindeki ardıĢık organ yetersizliği 

değerlendirmesi (SOFA) skorları hesaplandı (EK 1-2-3). 
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 Tüm olguların yatıĢ zamanı ve VĠP tanı günü mekanik ventilasyon 

değerleri (tidal volüm, pozitif soluk sonu basıncı (PEEP)) ve parsiyel oksijen 

basıncı/uygulanan oksijen % konsatrasyonu (PaO2/FĠO2) değerleri 

kaydedildi. 

YatıĢ günü ve VĠP tanı tarihinde alınan endotrakeal aspirat kültür 

(ETA) sonuçları, kan kültür sonuçları, VĠP tanısı konulduğunda baĢlanan 

ampirik antibiyotikler, VĠP tanı tarihinde alınan kültür sonuçlarına göre etken 

mikroorganizmalar, ampirik tedavinin uygunluğu, antibiyotik değiĢimi yapılıp 

yapılmadığı kayıt edildi. Ampirik tedaviye uygunluk; üreyen bakterinin ampirik 

baĢlanan antibiyotiklerden en az birine duyarlı olması olarak kabul edildi. 

Sekonder bakteriyemi ETA ve kan kültüründe aynı bakterinin üremesi olarak 

tanımlandı. 

Olguların yoğun bakıma yatıĢından önceki 7 gün içinde alınan ETA, 

kan kültür sonuçları ile yoğun bakıma yatıĢındaki, VĠP tanısı sırasında alınan 

ETA kültür sonuçları tarandı. (ÇalıĢmamızda ETA için eĢik değer 105 cfu/ml 

olarak kabul edildi).  

Hastaların mekanik ventilasyon süreleri, yoğun bakım kalıĢ süreleri 

ve mortaliteleri hesaplandı. 

İstatistiksel Analiz 

ÇalıĢmada sürekli değer alan değiĢkenler betimleyici istatistik olarak 

medyan, minimum ve maksimum değerleriyle ifade edilmiĢ olup kategorik 

değiĢkenler ise sayı ve ilgili yüzde değerleri ile birlikte verilmiĢtir. Mortalite 

grupları arasında sürekli değiĢkenlere ait karĢılaĢtırmalar Mann-Whitney testi 

ile yapılmıĢ olup grup içi karĢılaĢtırmalarda Wilcoxon testi kullanılmıĢtır.  

Kategorik değiĢkenlerin mortalite grupları arasında yapılan 

karĢılaĢtırmalarında ki-kare testi kullanılmıĢtır. Mortalite üzerine etki ettiği 

düĢünülen, bağımsız risk faktörlerini belirlemek amacıyla lojistik regresyon 

analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢmada SOFA ve APACHE II skorları için mortalite 

değiĢkenine göre kesim noktası değerlerini hesaplamak için ROC analizi 

yapılmıĢ olup ilgili duyarlılık, özgüllük ve ROC eğrisi altında kalan alana ait 
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değerler hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edilmiĢtir.                               
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BULGULAR 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı yoğun bakımında 

Haziran 2002-Haziran 2011 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen hastalar 

arasında VĠP tanısı almıĢ 387 olgudan kayıtlarına tam olarak ulaĢılabilen 

167‟si çalıĢmaya dahil edildi. 

Hastaların yaĢ, cinsiyet, yoğun bakıma kabul yerleri, mekanik 

ventilasyon gereksinim nedenleri, altta yatan hastalıkları incelendiğinde 

yaĢayanlar ile ölenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 

(p> 0.05) (Tablo-4). 

Tablo-4:  VĠP hastalarının temel karakteristikleri 
 Toplam 

(n=167) 

YaĢayanlar 

(n=125) 

Ölenler 

(n=42) 

p değeri 

YaĢ (yıl) 58 (18-88) 56 (18-88) 60.5(18-86) 0.743 

Cinsiyet (K/E) 55/112 40/85 15/27 0.800 

YB‟a geliĢ yeri 

 -Toplumdan 

 -Kliniklerden 

 -Diğer Yoğun bakımlar 

 -DıĢ merkezler 

 

54 

78 

24 

11 

 

37 

64 

17 

7 

 

17 

14 

7 

4 

0.237 

Yoğun bakıma kabul nedenleri 

    -Pulmoner 

    -Kardiyak 

    -Nörolojik 

    -Sepsis 

    -Travma 

    -Ġntoksikasyon 

    -Diğer 

 

52 

11 

25 

21 

27 

5 

13 

 

42 

7 

19 

11 

24 

4 

12 

 

10 

4 

6 

10 

3 

1 

1 

0.512 

Hipertansiyon  59 43 16 0.805 

Diabetes Mellitus  27 16 11 0.072 

Nörolojik hastalık  28 23 5 0.462 

Malignite  24 18 6 1.00 

KOAH  21 14 7 0.512 

KAH  17 10 7 0.139 

KKY  11 8 3 1.00 

KRY  16 10 6 0.236 

MV: Mekanik ventilasyon, DM: Diabetes mellitus, KOAH:Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, KAH: Koroner arter 

hastalığı,  KKY: Konjestif kalp yetmezliği, KRY: Kronik renal yetmezlik 

Hastaların hastaneye yatıĢ zamanına göre ventilatörle iliĢkili pnömoni 

geliĢme zamanı median 9 (3-22) gün idi. Hastane yatıĢ zamanına göre 
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ventilatörle iliĢkili pnömoni etken mikroorganizma dağılımları, erken ve geç 

dönem etken mikroorganizmaların yaĢayan ve ölen hastalara göre 

karĢılaĢtırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Erken 

ve geç dönemde en sık etken olarak Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa ve MRSA saptandı (Tablo-5). 

Tablo-5: Hastane yatıĢ zamanına göre etken mikroorganizmaların tipi, sıklığı 
ve mortalite iliĢkisi 
  ERKEN (n=15) GEÇ (n=152) 

 Toplam 

(n=167) 

 

YaĢayan 

(n=10) 

Ölenler 

(n=5) 

p 

değeri 

YaĢayan 

(n=115) 

Ölen 

(n=37) 

p 

değeri 

H.influenzae 1    1 - 1.00 

E. coli 1 1 - 1.00 - -  

MSSA 5 1 - 1.00 3 1 1.00 

K.pneumoniae 12  1 - 1.00 7 4 0.464 

A.baumannii 77  5 3 1.00 53 16 0.763 

P. aeruginosa 41 2 2 0.560 28 9 0.998 

MRSA 21 - -  15 6 0.627 

Enterobacter spp. 3 - -  3 - 1.00 

S.maltophilia 3 - -  3 - 1.00 

Serratia spp. 2 - -  2 - 1.00 

Aspergillus spp. 1 - -  - 1 0.243 

 

Hastaların yoğun bakıma yatıĢ zamanına göre ventilatörle iliĢkili 

pnömoni geliĢme zamanı median 9 (7-18) gün idi. Yoğun bakıma kabul 

sonrası ventilatörle iliĢkili pnömoni tanısı konma zamanına göre etken 

mikroorganizmaların dağılımları incelendiğinde; erken ve geç dönem 

pnömoni etkenlerin yaĢayan ve ölen hastalara göre karĢılaĢtırıldığında 

istatiksel anlamlılık saptanmadı (p>0.05). Erken ve geç dönemde 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve MRSA’nın etken 

olduğu saptandı (Tablo-6). 
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Tablo-6: VĠP tanı zamanına göre etken mikroorganizmalar ve mortalite ile 

iliĢkisi 
  ERKEN (n=40) GEÇ (n=127) 

 Toplam 

(n=167) 

 

YaĢayan 

(n=30) 

Ölenler 

(n=10) 

p 

değeri 

YaĢayan 

(n=95) 

Ölen 

(n=32) 

p 

değeri 

H.influenzae 1 1 - 1.000 - -  

E. coli 1 1 - 1.000 - -  

MSSA 5 1 - 1.000 3 1 1.000 

K.pneumoniae 12 2 - 1.000 6 4 0.270 

A.baumannii 77 12 6 0.300 46 13 0.444 

P. aeruginosa 41 10 3 1.000 20 8 0.641 

MRSA 21 3 1 1.000 12 5 0.765 

Enterobacter spp. 3    3 - 0.571 

S.maltophilia 3    3 - 0.571 

Serratia spp. 2    2 - 1.000 

Aspergillus spp. 1    - 1 1.000 

 

ÇalıĢmaya dahil edilen 167 olgunun 14. gün mortaliteleri 

incelendiğinde %10.2  (n=17), 28. gün mortaliteleri incelendiğinde ise % 25.1 

(n=42) olduğu görüldü.  

Yoğun bakıma kabul sırasında hastaların APACHE II skoru, SOFA 

skoru, PaO2/FĠO2 oranı, VĠP tanısı öncesi uygulanan mekanik ventilasyon 

süreleri incelendiğinde yaĢayan ve ölen hastalar arasında istatistiksel anlamlı 

farklılık saptandı (p=0.016; p<0.001; p<0.001; p=0.029).  

Glaskow koma skorları, mekanik ventilasyon sırasında uygulanan 

PEEP değerleri, yoğun bakıma kabul sırasında antibiyotik kullanımı, ampirik 

tedavinin uygun olmaması, antibiyogram sonucuna göre ampirik tedavi 

değiĢikliği yapılması, sekonder bakteriyemi geliĢimi, steroid kullanımı ve 

diyaliz uygulanması incelendiğinde yaĢayan ve ölen hastalar arasında 

istatistiksel bir farklılık saptanmadı (p> 0.05) (Tablo-7). 
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Tablo-7: VĠP geliĢen hastalarda yaĢayan ve ölen hastaların risk faktörleri 

açısından karĢılaĢtırılması 
 Toplam (n=167) YaĢayanlar 

(n=125) 

Ölenler 

 (n=42) 

p değeri 

APACHE II skoru 23 (3-34) 21 (4-34) 24 (3-34) 0.016
* 

SOFAyatıĢ        7 (0-13) 6 (0-13) 7.5 (3-12) 0.001
* 

SOFAtanı 6 (3-12) 6 (3-10)  8(5-12) 0.001* 

GKSyatıĢ 6 (3-15) 7 (3-15) 5 (3-15) 0.053 

PaO2/FIO2YatıĢ 247.4±114.1 253.6±116.7 228.8±105.3 0.241 

PaO2/FIO2 tanı 140.69±45.2 148.40±44.9 117.73±37.9 0.001
* 

MV süresi (gün) 7 (3-18) 7 (3-18) 6 (3-12) 0.029
*
 

PEEP (>5cmH2O) 154 113 41 0.188 

VĠP 

 Erken (n) 

 Geç  (n) 

 

40 

127 

 

30 

95 

 

10 

32 

1.00 

YatıĢta antibiyotik kullanımı 

(n) 

97 75 22 0.493 

Ampirik tedavi (n) 

     Uygun 

     Uygun değil 

167 

82 

85 

125 

64 

61 

42 

18 

24 

0.449 

Ampirik antibiyotik değiĢikliği 

(n) 

85 61 24 0.449 

Sekonder bakteriyemi (n) 17  10 7  0.138 

Steroid kullanımı (n) 22 15 7 0.610 

Diyaliz (n) 16 10 6 0.236 

Yoğun bakım kalıĢ süresi 

(gün) 

38 (7-272) 50 (9-272) 16 (7-27) 0.001
*
 

Hastane kalıĢ süresi (gün) 43 (7-272) 53 (9-272) 17,5 (7-52) 0.001
* 

*p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir 

Mortaliteye etki eden risk faktörleri logistik regresyon analizi ile 

incelenmiĢ olup kurulan logistik regresyon modeli anlamlı bulunmuĢtur 

(p=0.003). YatıĢ SOFA skoru >6 olması durumunda mortaliteyi 4.38 kat 

arttırdığı belirlenmiĢtir (OR:4.38, %95 GA, 1.601-11.957; p=0.004) (Tablo-

11). 

  APACHE II veya SOFA skoru ile mortaliteyi belirlemede eĢik 

değer tespiti icin “receiver operating characteristic” eğrisi (ROC curve) 

kullanıldı. Duyarlılık ve özgüllük standart formüllere göre hesaplandı. 
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 ÇalıĢmada SOFA skoru için mortalite değiĢkenine göre kesim değeri 

>6 bulunmuĢtur (ġekil-3,4) (Tablo-8,9). APACHE II skoru için mortalite 

değiĢkenine göre kesim değeri >21 bulunmuĢtur (ġekil-5) (Tablo-10).  

 

 Şekil-3: YatıĢ sırasındaki SOFA değeri için ROC analizi    

Tablo-8: YatıĢ sırasındaki SOFA değeri için ROC analizi sonuçları   

 Kesim 

değeri 

Duyarlılık Özgüllük EAK p 

SOFA_Yatış >6 76 58.40 0.706 <0.001 

*p0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir, EAK: Eğri altında kalan alan 
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 Şekil-4: VĠP tanı sırasındaki SOFA değeri için ROC analizi    

Tablo-9: VĠP tanı sırasındaki SOFA değeri için ROC analizi  sonuçları     

       Kesim 

değeri 

Duyarlılık Özgüllük EAK p 

SOFA_tanı >6 73.8 71.2 0.821 0.0001 

*P0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir, EAK: Eğri altında kalan alan 
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Şekil-5: YatıĢ sırasındaki APACHE II için ROC analizi    

Tablo-10: YatıĢ sırasındaki APACHE II için ROC analizi sonuçları   

 Kesim 

değeri 

Duyarlılık Özgüllük EAK p 

APACHE II_Yatış ≥21 71.43 50.40 0.624 0.016* 

*P0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiĢtir EAK: Eğri altında kalan alan 
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Tablo-11 : VĠP hastalarının 28. gün mortalitesi için risk faktörleri 

 Univariate analiz Multivariate analizi 

 YaĢayanlar 

(n=125) 

Ölenler 

(n=42) 

p 

 

   OR (%95 CI) p 

APACHE II 

Skoru≥21 

76 34 0.028       0,575-4,038 >0.05 

SOFAyatıĢ >6 67 36 0.001 6.0 (0.975-1.000) 0.001 

 

SOFAtanı >6 63 40 0.001 13.05 (2.91-58.51) 0.001 

CPIStanı>6 102 36 0.709   

Sekonder 

bakteriyemi 

10 7 0.138   

Steroid 

kullanım 

15 7 0.610   

Diyaliz (n) 10 6 0.236   

CPIS: Klinik pulmoner enfeksiyon skoru 
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                                           TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yoğun bakıma kabul edilen, mekanik ventilasyon gereksinimi olan 

olguların geriye yönelik olarak incelendiği bu çalıĢmada etken olarak en sık 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve MRSA olduğu 

saptandı. YatıĢ APACHE II skorunun yoğun bakım mortalitesi için anlamlı 

olduğu saptanırken, SOFA skoru> 6 olması mortalite için bağımsız risk 

faktörü olarak belirlendi. Ampirik antibiyoterapinin uygunsuz olması, sekonder 

bakteriyemi, steroid kullanımı ve diyaliz uygulanması mortalite de artıĢa 

neden olmamıĢ idi. VĠP tanısı sonrası 14. gün mortalitesi %10.2, 28. gün 

mortalitesi ise %25.1 olarak belirlendi. 

Ventilatörle iliĢkili pnömoni insidansı %6-52 arasında değiĢmektedir 

(37,38). Birçok çalıĢmada yoğun bakım hastalarının nozokomiyal 

enfeksiyonlar için yüksek riske sahip olduğu bildirilmektedir (39,40). Ġnsidans 

farklı çalıĢmalar arasında kullanılan tanımlama kriterlerine, hastane ve yoğun 

bakım tipine, çalıĢma popülâsyonuna, antibiyotik kullanımı gibi birçok faktöre 

bağlı olarak değiĢmektedir. VĠP insidansı değiĢik çalıĢmalarda değiĢik tanı 

metodları kullanılmasına bağlı olarak çok değiĢken olabilmektedir. 14.000‟ 

den fazla yoğun bakım hastasını içeren bir sürveyans çalıĢmasında bütün 

yoğun bakım hastalarının %27‟sinin nozokomiyal enfeksiyonlarının en büyük 

kısmını VĠP oluĢturmaktadır (41). Hastane kökenli pnömoni ataklarının %90„ı 

yoğun bakım hastalarında uygulanan mekanik ventilasyon süresince ortaya 

çıkmaktadır (42). GeliĢmekte olan ülkeleri kapsayan Uluslararası 

nozokomiyal enfeksiyon kontrol kurulu tarafından açıklanan sonuç 

bildirisinde; ventilatörle iliĢkili pnömoni oranı 6.5-40/1000 ventilatör günü 

olarak bildirilmektedir. Ventilatör kullanım oranları yoğun bakım tipine göre 

0.18- 0.57 arasında değiĢebilmektedir (43). Bizim yoğun bakım ünitemize 

öncelikli olarak çoklu organ yetmezlikli, mekanik ventilasyon gereksinimi olan 

olguların kabul edilmesi nedeniyle ventilatör kullanım oranı daha yüksek 

oranda olup (0.68), VĠP geliĢimi ise 14.4/1000 ventilatör günü olarak tespit 

edildi. Uzun süre ve sık miktarda ventilatör kullanımına rağmen VĠP 
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oranlarının kabul edilebilir oranda olmasına enfeksiyon hastalıkları kliniği ile 

birlikte çalıĢmamızın neden olduğunu düĢünmekteyiz. 

Yoğun bakım ünitelerinde görülen nozokomiyal pnömoniye tek 

baĢına; endotrakeal tüp uygulanan hastalarda, invazif mekanik ventilatör 

kullanımı neden olmamaktadır. Ġnvazif mekanik ventilasyon uygulamasında, 

endotrakeal tüpe bağlı mukosiliyer klerensinde ve öksürük refleksinde 

bozulma, kolonize orofaringeal yoldan mikroaspirasyonları kolaylaĢtıran 

biyofilm tabakasının olmaması gibi avantajları olsa da non invaziv ventilasyon 

tedavisi sırasında da pnömoni geliĢebilmektedir (44). Yoğun bakımlara kabul 

edilen hastalarda mekanik ventile edilenlerle, mekanik ventilasyon 

uygulanmayanların nozokomiyal pnömoni oranları, etken mikroorganizmalar 

ve pnömoni geliĢme süreleri arasında farklılık bulunmadığı bildirilmektedir. 

Bu nedenle mekanik ventilasyon uygulamasından daha fazla oranda konak 

ile iliĢkili faktörlere bağlı ortaya çıkmaktadır. Yoğun bakıma alınıĢ nedeninin 

ciddiyeti ve altta yatan hastalıklar daha fazla etken olabilmektedir.  

Ventilatörle iliĢkili pnömoniye neden olan etkenler sıklıkla erken 

dönemde Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella 

pneumoniae, MSSA, geç dönemde ise daha çok Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii ve MRSA‟dır. Hastanede kalıĢ süresi ve öncesinde 

kullanılan antibiyoterapiye bağlı olarak solunum yolları florasında değiĢiklik 

oluĢmakta ve gastrointestinal sistem patojen etkenlerle kolonize olmaktadır 

(45-47). Yapılan prospektif bir çalıĢmada yoğun bakıma kabul sırasında 

alınan orofaringeal mikrobiyolojik örnekteki mikroorganizma çeĢitlerinin, 

olguların hastanede kalıĢ süresine bağlı olarak büyük farklılık gösterdiği 

bildirilmiĢtir. Bir çalıĢmada 48 saatten fazla hastane kalıĢ süresi olan 

olgularda gram negatif basiller, Pseudomonas ve MRSA ile kolonize 

olabildikleri bildirilmektedir (48).  Bizim çalıĢmamızda da erken dönem etken 

mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu Pseudomonas aeruginosa, A. 

baumanii, Klebsiella pneumoniae ve gram pozitif etken mikroorganizma 

olarak da MRSA oluĢturmaktadır. Hastaların geliĢ yerleri ve öncesinde 

antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı incelendiğinde büyük çoğunluğunun 

yoğun bakıma kabul öncesinde hastane yatıĢ süresinin 48 saatten fazla ve 
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antibiyoterapi uygulanmakta olan olgular olduğu dikkati çekmektedir. Bu 

durumun özellikle erken dönem VĠP geliĢen olgularda tedavi planlamasında, 

antibiyotik seçiminde göz önünde bulundurulması gerektiği düĢüncesindeyiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Yoğun bakıma kabul edilen hastaların ciddiyetinin 

değerlendirilmesinde,  yoğun bakım mortalitelerinin belirlenmesinde APACHE 

skorlaması sıklıkla kullanılmaktadır. APACHE II hastaların akut fizyolojik 

değiĢiklikleri ile birlikte, yaĢ ve kronik hastalıkların birlikte değerlendirildiği bir 

skorlamadır (49). VĠP tanısı sırasında hesaplanan skor değerinin mortalite 

için bağımsız risk faktörü olabileceği çalıĢmalarda bildirilmektedir (50-53). 

VĠP tanısı sırasında hesaplanan APACHE II değerinin 15‟in üstünde olması 

durumunda mortalitenin %75 oranında artabileceği bildirilmektedir (53). 

Yoğun bakıma kabul sırasında veya VĠP tanısı sırasında ortaya çıkan 

hemodinamik değiĢikliklerin düzeltilmesi sonrasında APACHE II değerleri 

değiĢebilmektedir, bu durumda skor değerlerinde, yaĢ ve altta yatan kronik 

hastalıklarının ağırlık derecesi belirleyici olmaktadır. Bizim çalıĢmamızda 

yoğun bakıma kabul sırasında hastanın ciddiyetinin belirlenmesi amacıyla 

APACHE II skoru hesaplandı. Skor değeri yüksek olan olguların mortalite 

riskinin fazla olduğu, yapılan tek yönlü istatistiksel analizde (ROC analizinde 

duyarlılık %71.4, özgüllük %50.4, p<0.05) anlamlı saptansa da, APACHE 

II>21 için yapılan lojistik regresyon analizinde mortalite için bağımsız risk 

faktörü olarak saptanmadı. APACHE II skorlaması, mekanik ventilasyonun 

etkisi, vazopressor ilaç kullanımının etkilerini kullanmadığı için VĠP‟ye bağlı 

organ disfonksiyonu ve mortalitenin belirlenmesinde yetersiz kalabilir. 

Enfeksiyon varlığının organ disfonksiyonunu daha fazla artırdığı 

bilinmektedir. SOFA skoru organların disfonksiyon derecesini birbirinden ayrı 

olarak yansıtabilen, sağkalım için prediktif değeri olan skorlamadır. Ancak 

yüksek SOFA skor değerinde, örneğin 13 gibi değer hesaplandığında organ 

disfonksiyonun çok fazla olduğu, mortalitenin de yüksek olacağı tahmin 

edilebilir. Bu nedenle farklı hasta gruplarında, SOFA için farklı cutt off 

değerleri ve farklı organların disfonksiyonları hesaplanabilir. Bizim 

çalıĢmamızda VĠP tanısı zamanındaki SOFA skoru değerleri 

hesaplandığında, ölenlerde daha yüksek olduğu görüldü. ROC analizinde ise 
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EAK 0.821 olarak bulundu. Bu değer daha önceden yapılan çalıĢmalardaki 

değerlerle (EAK 0.61-0.88) benzerlik göstermektedir (54,55). Gürsel ve 

ark.‟nın (50) yaptığı çalıĢmada SOFA > 4 üzerinde olan hastalarda mortaliteyi 

belirlemedeki duyarlılığı % 70, özgüllüğü % 83 olarak bulmuĢlardır. Boeck ve 

ark‟nın (55) yaptığı çalıĢmada ölen VĠP „li hastalarda SOFA ortalaması 9 

olup, mortalite üzerine anlamlı etkisi saptanmıĢtır. Bizim çalıĢmamızda da 

SOFA  >6 olması halinde yapılan lojistik regresyon, multivariate analizde 

anlamlı (OR 13.05, GA (2.91-58.51), p<0.001)  olarak belirlendi. Bu nedenle 

SOFA skorunun tanı zamanında hesaplanması veya seri ölçümlerinin 

yapılması yoğun bakımda VĠP prognozu açısından değerli bilgiler 

verebilmektedir (55). 

Ventilatörle iliĢkili pnömoni tanısı ve takibinde birçok klinik 

değerlendirme yöntemi kullanılmaktadır. Akciğer grafisinde yeni infiltrasyonun 

varlığı, sekresyon kalitesinde değiĢiklik, ateĢ, lökositoz ve hipoksi 

(PaO2/FĠO2) gibi değiĢikliklerle karar verilebilmektedir. Ancak yapılan 

çalıĢmalarda ventilatörle iliĢkili pnömoni baĢlangıcından sonra, antibiyotik 

tedavisinin uygunluğuna göre, pnömoninin gerileyip gerilemediği 

değerlendirildiğinde ateĢ ve PaO2/FĠO2 oranında değiĢiklik olması, diğer tanı 

değiĢkenleri ile kıyaslandığında daha iyi prognostik değere sahiptir (56). 

Pnömoni ve ARDS ayrımında da değerli bir bilgi vermektedir. Pnömonide 

daha hızlı bir hipoksemi düzelmesi gözlenirken, ARDS‟de bu daha geç 

olabilmektedir (57). Luna ve ark.‟nın (57) yaptığı çalıĢmada ventilatörle iliĢkili 

pnömoni öncesi (3 gün önce), pnömoni tanı zamanı ve sonrasındaki 

takiplerinde PaO2/FĠO2 oranındaki azalma, yaĢayan ve ölen olgular 

karĢılaĢtırıldığında ölenlerde daha fazla olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca 

pnömoninin rezolüsyonunda diğer değiĢikliklerde belirgin değiĢiklik 

saptanmazken ateĢ ve PaO2/FĠO2 değerinde düzelme görülmüĢtür. Bizim 

çalıĢmamızda hastaların yoğun bakıma kabul edildiği, mekanik ventilasyon 

öncesi değeri ve pnömoni tanısı konulduğu zamandaki en kötü PaO2/FĠO2 

değerlerine bakıldı. Buna göre yaĢayan ve ölen olguların baĢlangıçtaki 

oranına göre pnömoni tanı zamanında, oranın daha düĢük olduğu görüldü. 

Pnömoni tanısında PaO2/FĠO2 oranı tanıda, pnömoninin takibinde, 
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rezolüsyon değerlendirilmesinde ve antibiyoterapinin etkinliğinin 

değerlendirmesinde önemli olabilir. 

VĠP tanısı almıĢ olan hastalara ampirik antibiyoterapi baĢlanmasında 

belli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü VĠP‟de tedavini temelini 

ampirik antibiyoterapi belirlemektedir. Ampirik baĢlanacak antibiyotik 

seçilirken yerel flora, tanı öncesi antibiyotik kullanımı ve ulaĢılabilirliğe dikkat 

edilmelidir. Yapılan çalıĢmalarda uygun antibiyoterapi ile mortalitenin % 38‟e 

indiği fakat uygun olmayan antibiyoterapi ile bunun %90‟lara çıktığı 

bildirilmiĢtir (1,36). Ġrequı ve ark.‟nın (58) yaptığı çalıĢmada uygun antibiyotik 

seçimine rağmen antibiyotiğin reçetelenmesi ve baĢlanma süresinin 

uzamasına bağlı olarak mortalitenin arttığını bildirmiĢlerdir. Porzecanski ve 

ark.‟nın (59) yaptığı çalıĢmada erken, doğru tanının ve uygun 

antibiyoterapinin mortaliteyi azalttığını saptamıĢlardır. Fakat çalıĢmamızda 

ampirik antibiyoterapi uygunsuzluğunun mortalite üzerine etkisi istatiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. Bununda çalıĢmamızın geriye yönelik olup ilk 

antibiyotik baĢlanma zamanı, tanı ve tedavi döneminin standardize 

edilememesine bağlı olabileceği varsayılabilir. 

Yapılan çalıĢmalarda nozokomiyal pnömoninin tüm epizodlarında 

bakteriyemi %8-20 oranında bildirilmektedir (7,60). Agbaht ve ark.‟nın (61) 

yaptığı çalıĢmada %17,6 oranında sekonder bakteriyemi geliĢtiğini 

bildirmektedirler. Sekonder bakteriyemi geliĢimi daha çok geç dönem 

VĠP‟lerde ve önceden hastane yatıĢı olan olgularda bildirilmektedir. 

Mortalitenin, sekonder bakteriyemi geliĢen olgularda etken 

mikroorganizmaya, vazopressör kullanımına bağlı olarak %40,6 oranında 

olduğu bildirilmekte (62). Bizim çalıĢmamızda bakteriyemi oranı %10 olduğu 

görüldü. Bakteriyemi geliĢimi daha çok (%64) geç dönem enfeksiyonlarında 

ortaya çıktı. Bizim olgularımızın 13 tanesi diğer yoğun bakım üniteleri, 

klinikler ve dıĢ merkezlerden kabul edilen olgulardı. Agbaht ve ark.‟nın yaptığı 

çalıĢmada mortalitenin yüksek olması etkenlerin MRSA ve Pseudomonas 

olması nedeniyle bağımsız risk faktörü olarak belirlemiĢlerdir. Bizim 

çalıĢmamızda ise bakteriyemi istatistiksel olarak risk faktörü olarak 

saptanmadı. Etken mikroorganizmaların farklılığı, antibiyotik duyarlılığı, altta 
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yatan hastalıklarının farklılığı nedeniyle mortalite için risk faktörü olarak 

belirlenememiĢ olabilir.  

ÇalıĢmamızda VĠP 14. gün mortalitesi %10.2 olduğu, 28. gün 

mortalitesi %25.1 olarak bulunmuĢtur. Literatür incelendiğinde genellikle 28. 

gün mortaliteleri hesaplanmakta ve bizim sonuçlarımızda uygunluk 

göstermektedir. ÇalıĢmamızda 14. gün mortalitesi daha düĢük olarak 

hesaplanmıĢtır.  28. gün mortalitesinin daha yüksek oranda olmasına, 

enfeksiyon dıĢı nedenler, enfeksiyonun yeniden nüks etmesi, yeni baĢka bir 

atağın baĢlaması veya sepsis gibi nedenler etken olabilir.(57,63) 

Sonuç olarak retrospektif olması nedeniyle sınırlanan çalıĢmamızda, 

mekanik ventilasyonla iliĢkili pnömoninin sık görüldüğü, hastane yatıĢ öyküsü 

olan olgularda etken mikroorganizma tipinin değiĢebildiği, SOFA skorunun 

prognostik öneme sahip olduğu saptanmıĢtır. Enfeksiyon hastalıkları kliniği 

ile multidsipliner çalıĢma, erken etkin antibiyoterapinin baĢlanması, VĠP 

önleyici uygulamaların sağlanması sonucunda sıklığı ve mortalitede 

azalmanın sağlanacağı kanaatindeyiz.      
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EKLER 

EK-1: Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık Değerlendirme skoru  (APACHE II)  

Parametreler +4 +3 +2 +1    0 +1 +2 +3 +4 

Rektal ateş >41 39-

40.9 

- 38.5-

38.9 

36-

38.4 

34-

35.9 

32-

33.9 

30-

31.9 

<29.9 

OAB >160 130-

159 

110-

129 

- 70-

109 

- 50-69 - <49 

Nabız >180 140-

179 

110-

139 

- 70-

109 

- 55-69 40-54 <39 

Solunum >50 35-

49 

- 25-34 12-24 10-

11 

6-9 - <5 

Oksijenizasyon 

FiO2>0.5 ise 

AaDO2 

>500 350-

499 

200-

349 

- <200 - - - - 

FiO2<0.5 ise 

PaO2 

-  - - >70 61-

70 

- 55-60 <55 

Art PH >7.7 7.6-

7.69 

- 7.5-

7.59 

7.33-

7.49 

- 7.25-

732 

7.15-

7.24 

<7.15 

Serum K >7 6-6.9 - 5.5-

5.9 

3.5-

5.4 

3-

3.4 

2.5-

2.9 

- <2.5 

Serum NA >180 160-

179 

155-

159 

150-

154 

130-

149 

- 120-

129 

110-

119 

<110 

Kreatinin 

ABY varsa ×2 

>3.5 2-3.4 1.5-

1.9 

- 0.6-

1.4 

- <0.6 - - 

Hematokrit >60 - 50-

59 

46-49 30-45 - 20-29 - <20 

Lökosit >40 - 20-

39.9 

15-

19.9 

3-

14.9 

- 1-2.9 - <1 

HCO3 >52 41-

51 

- 32-40 22-31 - 18-21 15-17 <15 

OAB-Ortalama arter basıncı ABY-Akut böbrek yetersizliği 

A- Total akut fizyolojik skor = Tablodaki değiĢkenlerin toplamı 

B- Yaş skoru = <44…0    45-54…2    55-64…3    65-74…5   >75…6 

C- Kronik sağlık skoru ( organ yetmezliği veya immun yetmezlik 

değerlendirmesi) = 
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    a- Non opere veya acil postoperatif hastalarda: + 5 

    b- Elektif postoperatif. hastalarda: + 2  

         Karaciğer: Biyopsi ile kanıtlanmıĢ siroz, portal kipertansiyon(Üst GIS 

kanamalı, hepatik ensefalopati veya koma) 

         Kardiyovasküler: Angina yapan, dinlenme veya minimal egzersizle 

yetersizlik bulguları veren sınıf IV kalp yetmezliği  

         Solunum: Ağır egzersiz kısıtlamasına yol açan kronik restrüktif, 

obstrüktif veya vasküler hastalık, kanıtlanmıĢ kronik hipoksi, hiperkapni, 

sekonder polistemi, ağır pulmoner hipertansiyon ( > 40 mmHg), respiratöre 

bağımlılık 

         Renal: Kronik diyaliz uygulaması 

         İmmün yetmezlik: Ġmmün supresif, kemoterapi, radyoterapi, uzun 

süreli veya yakın zamanda yüksek doz steroid kullanımı. Enfeksiyona direnci 

azaltacak ilerlemiĢ lösemi, lenfoma veya AIDS 
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EK-2: Glasgow koma skalası (GKS) 

Gözlerini 

açması 

Sözlü uyarana 

cevap 

Motor Cevap 

4:Spontan 

3:Sese 

2:Ağrıya 

1:Cevap yok 

5:Oryante 

4:Disoryante 

3:Uygun olmayan 

kelime 

2:AnlaĢılmaz ses 

1:Cevap yok 

6:Emirlere uyuyor 

5:Ağrıyı lokalize ediyor 

4:Fleksör cevap 

3:Dekortike rijidite 

2:Deserebre 

1:Cevap yok 
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EK-3: ArdıĢık organ yetersizliği değerlendirmesi skoru (SOFA) 

  0  1 2 3 4  

 Solunum 

 PaO2/FIO2 (mm 

Hg) 

 SaO2/FIO2 

  

>400 

 

 

  <400 

221–301 

  

<300 

142–220 

 

<200 

67–141 

 

<100 

<67 

 Pıhtılaşma 

Trombosit sayısı 

10
3
/mm

3
 

 >150  <150  <100  <50  <20 

Karaciğer 

Bilirubin (mg/dL) 

 <1.2  1.2–1.9  2.0–5.9  6.0–11.9  >12.0 

 KVS 

Hipotansiyon 

Hipotansiyo

n 

yok 

 OAB <70  Dopamin 

</=5 veya 

dobutamin  

 Dopamin >5 veya 

norepinephrine 

</=0.1 

 Dopamin >15  

veya 

norepinephrine 

>0.1 

 SSS 

Glasgow koma 

Skoru 

 15  13–14  10–12  6–9  <6 

 Renal 

Kreatinin 

(mg/dL) 

veya idrar çıkıĢı 

(mL/d) 

 <1.2  1.2–1.9  2.0–3.4  3.5–4.9 veya <500  >5.0 veya <200 
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