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Konu İçeriği? 

• VİP’in genel epidemiyolojisi ve önemi? 
• VİP’in yeni sınıflaması; CDC 
• VOİ nedir? 
• iVİK nedir? 
• Olası-Yüksek Olası VİP nedir? 
• VİO Pencere Dönemi nedir? 
• VİP Etyolojisi? 
• VİP Patogenezi? 
• Tedavide neler önemli? 
• Ayırıcı tanıda ne akla gelmeli? 
• VİT ile bağlantısı, farkları? 
• VİP tedavi süresi ne kadar olmalı? 
• VİP’ te inhaler tedavinin yeri? 
• VİP’ de son makaleler? 

 

! 





Antibiyotik tedavilerindeki ilerlemelere 

Daha iyi destek bakım modellerine 

Yaygın kullanılan önleyici tedbirlere rağmen 
morbidite ve mortalite hızları ile hala önemini 
korumaktadır. 

Ventilatörle İlişkili Pnömoni 



Ventilatörle İlişkili Pnömoni 

 Hastane infeksiyonları içinde en sık 2. infeksiyon iken 
YBB’de saptanan Hİ arasında en sık olan infeksiyondur. 

 CDC verilerine göre; 1000 ventilatör gününe 2-11 
oranındadır. 

 Entübe hastalarda pnömoni gelişme riski 6-21 kat artmıştır. 
Son dönemlerde  bu oran 0-4.4 kat olarak bildirilmiştir. 

 YBB’de yatan hastalarda ortalama 4./5. günden sonra VİP 
gelişme olasılığı artmaktadır.  

 Ortalama maliyeti; 10 000-13 000 dolar 
 Hastane infeksiyonlarına bağlı ölümlerin 1. nedeni 
 Atfedilebilir mortalite oranı %27’dir. 

Curr Infect Dis Rep (2015) 17: 41 



Hİ’ nin Direkt Tıbbi Maliyeti/ABD 

• Hastane infeksiyonlarının ABD’de genel yıllık 
tıbbi maliyeti yatan hastane hizmetleri 
maliyeti 35.7-45 milyar dolar 

• Önlemlerin yararı: 25-31.5 milyar  (Yatan 
hastaların %70’i önlenebilir) 

Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(3):250-6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314062
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• 1209 >2 gündür entübe hasta  

• 67’sinde VAC (%5.5), bunların 34 (%50.7 )’ü İVAC (7.0 ve 3.6 /  
1,000 ventilatör günü  

• Mortalite VAC olanlarda daha yüksek (%652e karşı %14,  
P<0.001).  

• VAC nedenleri IVAC (%51), ARDS (%16), pulmoner ödem (%15) 
ve atelektazi (%9) 

• IVAC nedenleri  %44 yüksek olası VAP, %18 olası VAP  

• Çalışma süresince 86 VAP olmuş  10/1,000 ventilatör günü   

• VAC ölçütlerinin  VAP olgularını belirlemedeki duyarlılığı 
%26’sını  

 Boyer AF. Chest   2015; 147:68-  81  



VAE-VAO 
  Ventilatörle ilişkili olaylar: YENİ TERMİNOLOJİ ve VİP ile ilişkisi 
  Daha önceden tanımlanmış olan VİP klinik ve laboratuvar tanı 

ölçütleri sınırlı duyarlık ve özgüllüğü nedeniyle sürveyans ve tedavi 
takibi için ideal olmadığı düşünülmekteydi. Bu yüzden CDC, MV 
hastalarının durumundaki kötüleşmeler için yeni sürveyans ölçütleri 
geliştirdi. Buna da ventilatörle ilişkili olaylar (VAO) adını verdi; Bu 
sayede mekanik ventilasyondaki hastalardaki gaz değişiminde 
meydana gelen tüm olumsuzlukları erkenden yakalama 
amaçlanmıştır; Bu değişiklikler PEEP (Positie End-Expiratory 
Pressure)’de , PEEP değeri sabit olan veya artıştan ve/veya günlük 
minimum FiO2 basınçta %20’den fazla olan hastalarda 
oksijenizasyonu devam ettirmek için en az 3 cmH2O artışın olması 
olarak tanımlanır. Önemli olan hipoksemi etiyoloji bu tanımın bir 
parçası değildir. 

 VAO’nun 3 katmanı vardır; ventilatörle ilişkili koşullar (VAC-VİK), 
infeksiyonla ilişkili VİK (iVAC) ve VİP. 
 



VAE-VİO 
>2 gün MV’ de  Olan Hastalar 

Bazal stabil  dönemi bozulan oksijenizasyonu ile sürdürülebilir 
dönem takip eder 

VİD 

İnfeksiyon/İnflamasyonun Genel ve Objektif Kanıtları 

iVİD 

Laboratuvar/Mikrobiyolojik Testlerin Pozitif Sonuçları 

‘’Olası’’ veya ‘’Yüksek Olası’’ VİP 

Raporlamaya, 

kurumlar arası 

kıyaslamaya ve 

performans 

programına 

uygun şekilde 

düzenlenmiştir 

İç Kalite sistemindeki 

gelişmelerde kullanıma 

uygun şekilde 

düzenlenmiştir. 

•18 yaş üzeri geçerli 

•Klinik tabı ve tedavi 

süreçlerinde kullanılmak 

üzere oluşturulmamıştır. 

•Sadece sürveyans için 

kullanılır. 



VİO 

Stabilite veya düzelme döneminden sonra hastada 
aşağıdaki oksijenizasyonun kötüleşmesi kriterlerinden 
en az birisi vardır:  

1) Stabilite veya düzelme dönemini takiben günlük 
minimum FiO2 değerlerinde ≥2 gün süreyle aralıksız 
olarak ≥0.20 (20 puan) artış olması  

2) Stabilite veya düzelme dönemini takiben günlük 
minimum PEEP değerlerinde ≥2 gün süreyle aralıksız 
olarak ≥3 cmH20 artış olması*  

*VİO sürveyansı için günlük minimum PEEP değerleri 0-5 
cmH20 arasında eşdeğer olarak kabul edilmektedir  

 
Başlangıçta stabilite ve ventilatör ihtiyacındaki azalma dönemi vardır ve bu durum hastanın ≥2 gün süreyle 
stabil olması veya günlük minimum FiO2 veya PEEP değerlerinde azalma olması ile tanımlanır. MV’ nin birinci 
günündeki günlük minimum PEEP veya FiO2’nin artmasını takip eden 2 günlük süre olarak tanımlanmıştır  

Ve 



iVİD 

 
MV’nin ≥3 gün uygulanmasından sonra ve 

oksijenizasyonun kötüleşmeye başlamasından 
önceki ve sonraki iki gün içinde aşağıdaki 
kriterlerden ikisinin de bulunduğu hastalar:  

1)Ateş > 38 °C veya < 36°C, VEYA WBC ≥ 
12.000/mm3 veya ≤ 4.000/mm3  

VE  
2) Yeni bir antimikrobik ajanın başlanması ve ≥ 4 

gün devam edilmesi  
 

 

VİD tanı ölçütlerini karşılayan hasta 

Ve 



Olası VİP 

MV’ nin ≥3 gün uygulanmasından sonra ve oksijenizasyonun kötüleşmeye başlamasından önceki 

ve sonraki iki gün içinde aşağıdaki kriterlerden BİRİ hastada bulunmalıdır:  

1) Pürülan solunum sekresyonu (bir veya daha fazla örnekten)  

 Akciğerler, bronşlar veya trakeadan gelen sekresyonları tanımlar ve 100x büyütmede ≥25 

nötrofil ve ≤10 epitel görülmesi  

 Laboratuvar sonuçları semikantitatif ise yukarıdaki değerlere eşdeğer olmalıdır  

VEYA  

 

2) Balgam, endotrakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, akciğer dokusu veya korunmuş fırça 

örneklerinde kültür pozitifliği*  

 

*Aşağıdaki durumlar hariç:  

 Normal solunum yolu / oral flora, miks solunum yolu / oral flora, vb.  

 Candida türleri veya mayalar  

 Koagülaz-negatif stafilokoklar  

 Enterokok türleri  

 

 

VİD ve iVİD tanı ölçütlerini karşılayan hasta 

Ve 



Yüksek Olası VİP 

MV’nin ≥3 gün uygulanmasından sonra ve oksijenizasyonun kötüleşmeye başlamasından önceki 
ve sonraki iki gün içinde aşağıdaki kriterlerden BİRİ hastada bulunmalıdır:  

1)Pürülan solunum sekresyonu (bir veya daha fazla örnekten – Olası VİP için tanımlanmıştır) VE 
aşağıdakilerden biri  

• Pozitif endotrakeal aspirat kültürü*, ≥ 105 cfu/ml veya eşdeğer semikantitatif sonuç  

• Pozitif bronkoalveolar lavaj kültürü*, ≥ 104 cfu/ml veya eşdeğer semikantitatif sonuç  

• Pozitif akciğer dokusu kültürü*, ≥ 104 cfu/ml veya eşdeğer semikantitatif sonuç  

• Pozitif korunmuş fırça örneği kültürü*, ≥ 103 cfu/ml veya eşdeğer semikantitatif sonuç *Olası 
VİP ile aynı dışlama kriterleri  

VEYA 

• 2) Aşağıdakilerden biri (pürülan sekresyon gerekliliği olmaksızın)  

• Pozitif plevral sıvı kültürü (örnek torasentezle veya göğüs tüpü yerleştirilirken alınmalıdır, 
sonradan göğüş tüpünden alınan örnek kabul edilmez)  

• Pozitif akciğer histopatolojisi  

• Legionella spp için test pozitifliği  

• İnfluenza virus, RSV, adenovirus, parainfluenza virus, rhinovirus, insan metapneumovirus ve 
coronavirus için test pozitifliği  

 

 

VİD ve iVİD tanı ölçütlerini karşılayan hasta 

Ve 



Yüksek Olası VİP 
Kantitatif Kültür Eşik Değerleri 

Örnek CFU 

Akciğer Dokusu ≥104cfu/g doku   

Bronkoskopik (B) Örnekler 

        BAL ≥104cfu/ml   

        Korunmuş BAL (B-BAL) ≥104 cfu/ml   

        Korunmuş Fırça Örneği (B-PSB) ≥104 cfu/ml   

Non-Bronkoskopik (NB) Örnekler 

        NB-BAL 104 cfu/ml 

        NB-PSB 103 cfu/ml 

Endotrakeal Aspirat (ETA) 105 cfu/ml 



Patojenler 

 

Akciğer dokusu veya plevral sıvı kültürlerinden izole 
edilen HERHANGİ bir mo “Olası” veya “Yüksek 
Olası” VİP etkeni olarak rapor edilebilir.  

  (Candida türleri, KNS ve enterokoklar dahil)  

 Balgam, ET aspirat, BAL veya korunmuş fırça 
örneğinde  

 – “Normal solunum yolu florası”, “normal oral flora”, 
“mikst solunum yolu florası”, “mikst oral flora”, 
“değişmiş oral flora”  

 –Candida türleri veya mayalar; KNS ve enterokoklar 
izole edildiğinde ‘’Olası’’ ve ‘’Yüksek Olası’’ VİP 
tanımları için kullanılamazlar.  

 



Tanılar Nasıl Bildirilir? 

Bir hastada bulunan tanısal ölçütler birden 
fazla VİO tanımını karşılıyorsa algoritmada 
daha ileri basamakta olan tanı bildirilir.  

–Eğer hasta VİD ve İVİD kriterlerini 
karşılıyorsa, İVİD olarak bildirilir.  

–Eğer hasta VİD, İVİD ve Olası VİP kriterlerini 
karşılıyorsa, Olası VİP olarak bildirilir.  

–Eğer hasta VİD, İVİD ve Yüksek Olası VİP 
kriterlerini karşılıyorsa, Yüksek Olası VİP 
olarak bildirilir.  

 



VİO 

Hastalarda tek bir yatış döneminde birden fazla 

VİO gelişebilir.  

VİO periyodu oksijenizasyonun kötüleşmeye 

başladığı günden itibaren 14 gündür.  

14 günlük bu süre içinde VİO tanı ölçütlerinin 

karşılanması mevcut VİO’ ya atfedilir.  

 



 
VİO Pencere Dönemi 

 
 

 

Genellikle 5 günlük bir dönemdir  

(Olay günü±2 gün; 5 gün) 



• 1209 >2 gündür entübe hasta  

• 67’sinde VAC (%5.5), bunların 34 (%50.7 )’ü İVAC (7.0 ve 3.6 /  
1,000 ventilatör günü  

• Mortalite VAC olanlarda daha yüksek (%652e karşı %14,  
P<0.001).  

• VAC nedenleri IVAC (%51), ARDS (%16), pulmoner ödem (%15) 
ve atelektazi (%9) 

• IVAC nedenleri  %44 yüksek olası VAP, %18 olası VAP  

• Çalışma süresince 86 VAP olmuş  10/1,000 ventilatör günü   

• VAC ölçütlerinin  VAP olgularını belirlemedeki duyarlılığı 
%26’sını  

 Boyer AF. Chest   2015; 147:68-  81  





Patogenez 

Konak faktörü 
Ab/Diğer 
Tedaviler 

Cerrahi/İnvazif 
Aletler 

Kontamine Eller, 
Eldivenler, Aletler, 
Su, Solüsyonlar 

Aerodigestif 
Kolonizasyon 

İnokülasyon/
İnhalasyon 

Aspirasyon 

Trakeal Kolonizasyon: 
İnokulum ve Virulens 

Mekanik, hücresel, hümoral 
akciğer savunması bozulmuş 

Trakeobronşit 

Bakteriyemi Pnömoni GI ’den Translokasyon 
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VİP İçin Risk Faktörleri 

Değiştirilebilir Faktörler 

Supin pozisyonu 

Gastrik distansiyon 

Ventilasyon tüplerinin kontaminasyonu 

Hastaların sık transferi 

Trakeal cuff'ının düşük basıncı 

Değiştirilebilir Olmayan Faktörler 

Erkek cinsiyet 

60 yaşın üzerinde olmak 

Erişkinlerde ARDS olması 

Çoklu organ yetmezliği 

Koma 

KOAH 

Trakeotomi 

Yeniden intübasyon/ İntübasyon süresinin uzaması 

Nöroşirurji ameliyat olması 

Göğüs Cerrahisi geçirmesi 

Mide pH’ ının yüksek olması (H2 blokeri, Antasid kullanımı, PPI 

Yaz veya kış sezonunda hastanede yatış olması 

Paralitik ajanlar 

Kafa travması/Glasgow KS <9 

Enteral Beslenme (OR: 5.7) 

APACHEII skoru>16 

Aşırı sedasyon 

Sigara kullanımı 



Risk Faktörleri 

Semin Respir Crit Care Med. 1997.[49] 



Çoğul Dirençli Patojenlerle VİP 
Gelişmesi için Risk Faktörleri 

Geçmiş 90 gün içinde antibiyotik almak 

≥5 gün hastanede yatmış olmak 

Toplum veya Hastane Biriminde Yüksek 

Antibiyotik Direnci 

İmmünosüpresif hastalık ve/veya tedavi 

Ağır Sepsis 

 



VİP Etkenleri ve ÇD Olma Sıklıkları 

Pathogens causing VAP, their frequency (in parenthesis) and their possible mode of multi-drug 

resistance, if any, are listed below [1]–[3]: 

1. Pseudomonas (24.4 %): Upregulation of effl ux pumps, decreased expression of outer 

membrane porin channel, acquisition of plasmid-mediated metallobeta-lactamases. 

2. S. aureus (20.4 %, of which > 50 % MRSA): Production of a penicillin-binding protein (PBP) 

with reduced affi nity for beta-lactam antibiotics. Encoded by the mecA gene. 

3. Enterobacteriaceae (14.1 % – includes Klebsiella spp., E. coli, Proteus spp., Enterobacter 

spp., Serratia spp., Citro bacter spp.): Plasmid mediated production of ESBLs, plasmid-

mediated AmpC-type enzyme. 

4. Streptococcus species (12.1 %). 

5. Hemophilus species (9.8 %). 

6. Acinetobacter species (7.9 %): Production of metalloenzymes or carbapenemases. 

7. Neisseria species (2.6 %). 

8. Stenotrophomonas maltophilia (1.7 %). 

9. Coagulase-negative staphylococcus (1.4 %). 

10. Others (4.7 % – includes Corynebacterium, Moraxella, Enterococcus, fungi). 

Critical Care 2014, 18:208 



VİP İçin Biyolojik Göstergeler 

Prokalsitonin 

 Du %96, Özg %79 

Seri Prokalsitonin; tedavi süresi 

BAL’da; 

 IL-1β 

 IL-8 

 TREM-1 

 

VİP; birlikte, du %94, özg %56, NPD %97 

VİP; du %97, özg %23 

Curr Infect Dis Rep (2015) 17: 41 



CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score)  
Ölçütler Değerler Puan 

Sıcaklık ≥36.5 ve ≤38.4 0 

≥38.5 ve ≤38.9 1 

≥36 ve ≤39 2 

Lökosit ≥4 000 ve ≤11 000 0 

<4000 ve >11000 1 

≥500 Çomak Olması 1 

Trakeal Sekresyon Trakeal sekresyon yok 0 

Pürülan olmayan TS var 1 

Pürülan trakeal sekresyon var 2 

Oksijenizasyon (PaO2/FIO2 (mmHg) >240 veya ARDS 0 

≤240 ve ARDS’ye ait kanıt yok 2 

Akciğer Grafisi İnfiltrat yok 0 

Diffüz (ya da yamalı) infiltrat 1 

Lokal infiltrat 2 

Akciğer İnfiltratının İlerlemesi Radyolojik İlerleme Yok 0 

Radyolojik İlerleme Var (KKY ve ARDS dışlandıktan sonra) 2 

Trakeal Aspiratın Gram Boyaması ve Kültürü 

(Semikantitatif:0/+/++/+++) 

Patojen yok (0/+) 0 

Patojenik bakteri var (+/++/+++) 1 

Gram boyamada bazı patojenik bakteriler var 1 



CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) VİP 
tanısı koymada ve tedaviye klinik yanıtı 
değerlendirmede önemli görevleri yerine 
getirebilir. 

0-12 puan arasında değişebilir. VİP için CPIS 
değeri 6’nın üzerinde olanlar bronkoskopik 
tanı teknikleri sonuçları ile daha koreledir. Skor 
6 ve altında ise pnömoni olasılığı düşüktür.  

Düşük CPIS skoru olan hastaların pnömoni 
olma olasılığı düşük olduğu için kısa süreli 
siprofloksasin ile tedavi edilebilmiştir. 



• Kantitatif ETA değerlendirmesi ortaya konması 
kolay bir yöntemdir, diğer bronkoskopik 
örneklemeler ile de tanısal bazı parametreler 
geliştirilmiştir. 

• kETA: 105 

• kBAL:104 

• kKF-BAL:103 

Sanchez-Nieto ve ark.: MV süresi, 
Hastane yatış süresi, Morbidite,  

Mortalite  FARKI YOK 

Du: %73, Özg: %82 

Du: %89, Özg: %94 



VİP Tanısında Kullanılan Güncel Yöntemler: Avantaj ve Dezavantajlar 

Avantajlar Dezavantajlar 

Klinik Değerlendirmesi kolay; Gram boyama yardımcı olabilir. Özgüllüğü düşük; özellikle akciğer 

grafisinde anormallik saptanan hastalarda 

Kantitatif Olmayan 

Kültürler 

Noninvazif 

Pahalı değil 

Gram boyama başlangıç antibiyotik kararı ve kültür sonuçlarını 

yorumlamada yardımcı olabilir.  

Antibiyotik kullanımını artırabilir veya 

kantitatif mikrobiyoloji  ile kıyaslandığında 

sonucu etkileyebilir. 

CPIS VİP olasılığı düşük olan hastaların tanınmasına yardım edebilir. 

Kısa süreli tedavilerde faydalı 

Klinik yanıtı değerlendirmede faydalı olabilir. 

Doğrulanmamıştır. 

Kantitatif ETA Analizleri Basittir ve uygulaması da kolaydır; Gram boyama yardımcı 

olabilir. 

Bronkoskopi ve bronkoskopik  olmayan BAL’dan daha ucuz 

kFB ile veya BAL ile %65 koreledir, ancak daha az özgüldür. 

Negatif prediktif özelliği iyidir. 

Tanı eşiği çalışmalarda değişmektedir; 

Balgam değerlendirmesi zordur. 

Bronkoskopik Olmayan 

(Kör) BAL/Korumalı 

Fırçalama ile 

Bronkoskopi 

Daha basit ve kFB veya BAL ile yapılan bronkoskop’dan daha az 

maliyetli 

Bronkoskopik BAL ile korele 

Kantitatif kültürün maliyetleri 

Özel cihazlar gerekli 

Kıyaslama için bilgiler sınırlı 

Bronkoskopik 

BAL/Korumalı Fırçalama 

ile Bronkoskopi 

Özgüllüğü >%95 

kFB için ≥103  ve BAL için ≥104 : Duyarlığı yüksek 

Sitosantrifüj ile etkenleri erken saptayabilir. 

Antibiyotik kullanımını azaltabilir ve direnç gelişimini azaltabilir. 

Hastaların daha iyi prognoza sahip olmalarına yarar. 

Tedaviye yanıtsız hastalarda ve immunosüprese hastalarda 

yayarlıdır. 

Son 24 saatteki antibiyotik kullanımı 

duyarlılığı azaltabilir. 

Erken vakalarda yalancı negatiflik olabilir. 

Kantitatif bakteriyoloji ve örneklerin özenli 

ve hızlı olarak çalışılmasına gerek var. 

Pahalı 

BAL’da kFB’den daha fazla komplikasyon 

hızı var. 





                       Erken ve Geç Gelişen VİP 
        Erken Başlangıçlı (<4 gün):  

                              Daha duyarlı etkenler rol alır (dı) 

        Antibiyotiklere genellikle duyarlı (ydı) 

        Prognoz daha iyidir. 

       Geç Başlangıçlı (5 gün ve üzeri):  

                              Çoğul Dirençli Patojenler 

        Mortalite hızı daha yüksektir. 

  

Son dönemde yapılan çalışmalarda çoğul 

dirençli patojenlerin prevalansının erken 

veya geç başlangıçlı pnömonilerdeki 

sıklığı arasında belirgin bir fark olmadığı 

bildirilmektedir. Aynı zamanda önceden 

bir antibiyotik kullanım hikayesinin 

olmasının da bir önemi olmadığı 

bildirilmiştir. Bu yüzden empirik 

tedavilerde sürveyans verilerinin erken 

başlangıçlı pnömonilerde de dikkatle 

değerlendirilmesi gerektiği önerilmiştir.                                                                  Respir Care. 2013 Jul;58(7):1220-5. 

Tuberc Respir Dis. 2012;73(1):32–7. 



Etyoloji 
Erken Başlangıçlı VİP Geç Başlangıçlı VİP 

Potansiyel Patojenler Potansiyel Patojenler 

S.pneumoniae P.aeruginosa (ÇDB) 

H.influenzae Klebsiella pneumoniae (ÇDB) 

MSSA Acinetobacter spp. (ÇDB) 

Enterik Gram-negatif çomaklar MRSA 

               E.coli 

               K.pneumoniae 

               Enterobacter spp. 

               Proteus spp. 

               Serratia marcescens 



Erken ve Geç Başlangıçlı VİP Etkenleri 

Bakteriyel Patojen Kaba Sıklık (%) Tablo 

S.pneumoniae 
     Pen-R 
     Pen-S 

10-20 Erken 

H.influenzae 5-15 Erken 

S.aureus 
    Met-R 
    Met-S 

20-30 Erken/Geç 

Gram-negatif çomak 
    P.aeruginosa 
    Acinetobacter spp. 
    Klebsiella pneumoniae 
    Enterobacter spp. 
    Serratia spp. 

30-60 Geç 

Legionella pneumophila 
 

0-15 Geç 



Etyoloji 

A.baumannii ve S.aureus ile ilişkili VİP genelde 
nöroşirurjik hastalarında ve kafa travması 
geçiren hastalarda, 

Travma hastalarında Haemophilus spp. ve 
S.pneumoniae sık, 

KOAH’lılarda H.influenzae ve Moraxella 
catarrhalis 

Bronşiektazisi olan hastalarda P.aeruginosa ve 
S.aureus 



VİP Yönetim Algoritması 
VİP Klinik Kuşkusu 

Balgam var mı? 

Evet Hayır 

PMN ve Bakteri için 
Gram Boyaması 
Değerlendirmesi 
Kültür: ETA, kETA, 
BAL, kFB 

Risk faktörlerini değerlendir 
Uygun antibiyotik tedavisi başla 

ETA veya kETA al 
Kör BAL/kFB 
Bronkoskopik 
BAL/kFB 

Klinik 
Gelişme var 

mı? 
Evet Hayır 

Mikrobiyolojik sonuçları değerlendir 
Antibiyotik tedavisi 

Mikrobiyolojik sonuçları, antibiyotikler ve tanıları 

değerlendir; 

İHKM ve Göğüs Hastalıkları konsultasyonu yap 



VİP Yönetimi 



Tedavi Süresi 
• Optimal tedavi süresi belirsiz 

• Bu konuda uzman görüşü tedavilerin empirik 
olarak başlanmışsa 14-21 gün arasında olması 
şeklindedir. 

• ATS/IDSA kılavuzlarında tedavi süresi 7 güne 
kadar kısıtlanabileceği önerilmektedir. 

• Son çalışmalar, tedavinin eğer akciğerdeki 
infiltratın nedeninin infeksiyon dışı olarak 
saptanmışsa 3 günde kesilebileceği 
bildirilmiştir.  



Prognoz 
• Kaba mortalite hızı: %24-76 arasında değişir 

• Malignite 

• İmmünosüpresyon 

• ASA skoru; evre 3 veya üzeri 

• 64 yaş ve üzeri 

• 5 yıl içinde ölüm beklenenler 

• APACHE II skorunun yüksek olması 

• Başlangıç tedavisinin gecikmesi 

• VİP’in başlangıcında; 

• Akciğer grafisinde birden fazla lob tutulumu varsa 

• Trombosit sayısı; <150 000/μl 

• Lojistik Organ Fonksiyon Bozukluğu Skoru>4 

• VİP Başlama süresi>3 

• Cerrahi 

• Hipotansiyon 

 

 

 

 



Havayolu Kolonizasyonu, VİT ve VİP’e Ait Klinik-

Radyolojik Tanı Ölçütlerinin Kıyaslanması 
Ateş>38.3 
veya <36 

Total lökosit 
sayısı >12 

000/mm3 veya  
<4 000/mm3 

 

Solunum Yolu 
Sekresyonlarında 

Karakter ve ve 
Miktar Değişikliği 

Akciğer Filminde Yeni 
veya İlerleyici 

 İnfiltrat olması 
 

Havayolu 
Kolonizasyonu 

- - ± - 

VAT + - + + 

VAP + + + + 

Adv Ther (2011) 28(9):728-747.  



Havayolu Kolonizasyonu, VİT ve VİP’ e Ait 

Mikrobiyolojik Tanı Ölçütlerinin Kıyaslanması 

ETA Gram 
boyaması 

ETA Semi-
kantitatif 
kültürü 

ETA Kantitatif 
kültürü 

BAL kFB 

Havayolu 
Kolonizasyonu 

PMNL+ Düşük <105 cfu/ml <104 
cfu/ml 
 

<103 cfu/ml 
 

VAT PMNL+ 
Bakteri+ 

Orta-Yüksek >105 cfu/ml 
 

<104 
cfu/ml 
 
 

<103 cfu/ml 
 

VAP PMNL+ 
>%5 hücre 
içi bakteri 

Orta-Yüksek >106cfu/ml 
 

>104cfu/
ml 
 

>103cfu/ml 
 

Adv Ther (2011) 28(9):728-747.  



Havayolu Kolonizasyonu, VİT ve VİP’ e Ait 

Tanı Ölçütlerinin Kıyaslanması 
ETA Gram 
boyaması 

ETA Semi-
kantitatif 
kültürü 

ETA Kantitatif 
kültürü 

BAL kFB 

Havayolu 
Kolonizasyonu 

Alt solunum yollarında infeksiyona ait bir klinik belirti ve radyolojik 
infiltratı olmaksızın <105 cfu/ml mikroorganizma olması 

VAT Alt solunum yollarında, MV desteğini takiben 48 saat sonra gelişen;  a) 
Hastada pnömoniye ait klinik ve radyolojik kanıt olmaması , b) Başka bir 
kaynağın olmaması durumunda aşağıda belirtilen bulgu ve 
semptomların ikisinin olması (ateş>38, öksürük, yeni veya balgam/ETA 
miktarının artması, ronkusların olması, vızıltının duyulması) ve c) derin 
trakeal aspirat ile veya bronkoskopi ile elde edilen örneklerde  kültür 
pozitifliği ve solunum sekresyonlarında antijen pozitifliğinin saptanması 
ölçütlerinden en azından birinin olması (Am J Infect Control. 
2008;36:309-332. ) 

VAP Alt solunum yollarında, MV desteğini takiben 48 saat sonra gelişen 
pnömonidir. 

Adv Ther (2011) 28(9):728-747.  



Antibiyotik Rejimlerinin Kullanılması 



Sistemik antibiyotik kullanımı sonrasında, ELF’ de 

(akciğer epitel sınırında) elde edilen konsantrasyon 
akciğer damarları boyunca penetre olmaya 
dayanır. Bazı lipofilik antibiyotikler (Ag, beta-
laktamlar ve karbapenemler) inflamasyon 
varlığına bakmaksızın ELF’ye etkin şekilde penetre 
olur. Buna karşın lipofilik olmayan antibiyotikler 
(kinolonlar, yeni makrolidler, tetrasiklinler, 
klindamisin) yeterli penetrasyon için inflamasyon 
gerekmektedir. ….. 



İnhale Antibiyotik Tedavisi ve Süresi? 

Bu konuda belirsizlik durumunu korumaktadır. 

Literatürde 7-14 gün ve daha uzun süreli 
verilebilir. 

Son dönemlerde VİP tedavisinde daha kısa 
süreli IV antibiyotik tedavisi 
uygulanabileceğine dair yayınlar 
bildirilmektedir; ancak inhale antibiyotik 
tedavileri açısından sürenin 7-8 gün ile 
sınırlandırılabileceği önerilmektedir.   



İnhale Antibiyotik Tedavisinin 
Dezavantajları 

• Solunum yollarında lokal iritasyon; öksürük, 
bronkospazm (beta-agonistlerle önlenebilir) 

• Toksisite; Ag (nefrotoksisite), kolistin 
(nefrotoksisite, nörotoksisite) 



MDR Gram-Negatif Çomak  

İnfeksiyonlarında İnhale Kolistin Tedavisi 



Bronşektazili Hastalarda Kronik Bronşiyal Kolonizasyon-İnfeksiyon 

Tedavisinde İnhale Antibiyotiklerin Kullanımı Üzerine Yapılmış En 

Önemli Çalışmalar* 

 Yazar ve 

Yıl 

Yöntem Sayı İnhale Antibiyotik Süre Mikrobiyoloji Sonuç Direnç Yan Etki 

Orriols 

(1999)6 

Randomize 

Plasebo yok 

15 Seftazidim+tobramisin 1 yıl %100  

P.aeruginosa 

HY’si** ↓ 

HYS’yi ***↓ 

Hayır - 

Barker 

(2000)8 

Randomize 

 

 

Plasebo 

74 Tobramisin (300 mg/12 

saat) 

4 ay %100  

P.aeruginosa 

Koloni sayısını 

azaltır (%35 

eradikasyon) 

 

Semptomlar artmış 

- Öksürük,  

bronkospazm,  

dispne 

Couch 

(2001)45 

Randomize 

 

Plasebo 

74 Tobramisin (300 mg/12 

saat) 

4 

hafta 

%100 

P.aeruginosa 

Koloni sayısını 

azaltır (%36 

eradikasyon) 

Semptomlar artmış 

%8 Dispne,  

vızıltı ve torasik 

rahatsızlık 

Drobnic 

(2005)7 

Randomize 

 

Plasebo 

30 Tobramisin (300 mg/12 

saat) 

6 ay %100  

P.aeruginosa 

HY’si ↓ 

HYS’yi ↓ 

Koloni Dansitesi ↓ 

- Bronkospazm  

(%10) 

Scheinb

erg 

(2005)44 

Randomize  

değil 

41 Tobramisin (300 mg/12 

saat) 

3 

siklüs 

şeklin

de 

%100  

P.aeruginosa 

Semptomlar artmış 

 ve yaşam kalitesi  

artmış, P.aeruginosa 

%22 eradike 

edilmiş.  

%5 Öksürük,  

bronkospazm 

Steinfort 

(2007)47 

Randomize  

değil 

18 Kolistin 30 mg 

 (14 bronşektazi ve 4 

KOAH) 

41 ay %78 

P.aeruginosa 

Yaşam kalitesi ↑ 

Akciğer frekansı ↓ 

Hayır Hayır 

Dhar 

(2010)46 

Randomize  

değil 

(Retrospektif) 

19 Kolistin 

1-2 ml/12 saat  

(Jet nebülizer) 

23.6 

ay 

%100  

P.aeruginosa 

Volüm↓, balgam 

kolonisi ↓, ataklar  

ve HY azalmş. 

- Hayır 



VİP’ i Önlemek İçin Aerosol Antibiyotiklerle 

Yapılan Kontrollü Meta Analizi 

Yazar Yıl Sayı Antibiyotik Sonuç 

Wood (88) 2002 40 Seftazidim Daha az sıklıkta VİP*, daha az sitokin 

Rathberger (89) 1993 69 Tobramisin Kontrollerde daha sistemik 

antibiyotikler 

Lode (90) 25 25 Gentamisin Etki yok 

Klastersky (91) 85 85 Gentamisin Daha az sıklıkta VİP 

Greemfield (92) 58 58 Polimiksin Etki yok 



Günümüzde Onay Almış 
Antibiyotikler 

• A-Tobramisin inhalasyon solüsyonu (TIS) 

• B-İnhalasyon Solüsyonu Olarak Aztreonam 
Lizin (AZLI) 

• C-Kolistimetat Sodyum (Kolistin) 

 



Klinik Gelişimde Aerosol 
Antibiyotikler 

Polimiksinler 

Aminoglikozidler 

Florokinolonlar 

Fosfomisin 

Aztreonam 

 



VİP Ayırıcı Tanısı 

Aspirasyon Pnömoni 
 İnfarktüs ile Seyreden Akciğer Embolizmi 
ARDS 
Akciğer Hemorajisi 
Akciğer Konfüzyonu 
 İnfiltratif Tümör 
Radyasyon Pnömonitisi 
 İlaç Reaksiyonu 
Kriptojenik Organize Pnömoni 

 



VİT-VİP/SİSTİT-PYELONEFRİT 

• Asemptomatik kolonizasyon 
– Gram boyamada PNL az veya yok, 

ETA<105-106cfu/ml 

• Lokalize infeksiyon=VİT 
– Ateş, lökositoz, pürülan 

balgam+Gram boyamada PNL, 
ETA>105-106cfu/ml, 
BAL<104cfu/ml, PSB< 103cfu/ml 

• Organ tutulumu (bakteriyemi eşlik 
edebilir veya etmez ) 
– VİP: Ateş, lökositoz, pürülan 

balgam+Gram boyamada PNL, 
ETA>105-106cfu/ml, 
BAL≥104cfu/ml, PSB ≥ 
103cfu/ml+AC’de yeni infiltrasyon 

 

• Asemptomatik kolonizasyon 

– Gram boyamada PNL az veya yok, 
İdrarda <105cfu/ml bakteri?? 

• Lokalize infeksiyon=sistit 

– Dizüri vb+Gram boyamada PNL, 
İdrar>105cfu/ml 

 

 

• Organ tutulumu (bakteriyemi eşlik 
edebilir veya etmez ) 

– Pyelonefrit: Ateş, lökositoz, 
piyüri+Gram boyamada PNL, 
İdar>105cfu/ml+Böbrekte lezyon  





VİT-VİP Patogenezi 

Craven et al. Critical Care 2014, 18:627 

 

• Sistit ve pyelonefritin her ikisinde de antibiyotik tedavisi önerilmektedir.  
• Aynı şekilde VİT ve VİP’te de antibiyotik tedavisi önerilmelidir 



VİP Gelişmesini Önleme 
 El yıkama 

 Eldiven kullanma (steril) 

 Steril malzeme 

 Eğitimli personel 

 Entübasyon gerektiği zaman orotrakeal yol tercih 
edilmeli 

MV süresinin kısaltılması 

Ventilatör devresinin yönetimi 

 Sedasyonun ve ayırma protokollerinin geliştirilmesi 

Yarı yatar pozisyon (450) 

 Pylor sonrası beslenme 

 Subglottik sekresyonun sürekli aspirasyonu 



VİP Gelişmesini Önleme 

Aspirasyonu Önleme 

Pozisyon 

Mide volüm takibi 

Sindirim sistemi dekontaminasyonu (SOD/SDD) 

orofarenks temizliği; klorheksidin, antibiyotikler, vd.) 

Probiyotikler 

Gümüş kaplı endotrakeal tüp 

Glukokortikoidler (stres dozunda kortikosteroid: 200 

mg/gün 5 gün, sonra 100 6. gün, 50 mg 7.gün) 

Mide asiditesini azaltma 

Derin ven trombozu profilaksisi 











  VİP Demeti 

 

   (1) Başın, yatak başından 30-45 derece ile 

kaldırılması 

   (2) Günlük “Sedasyon Arası” ve Ekstübasyona hazır 

olup olmadığının değerlendirilmesi  

   (3) Peptik ülser profilaksisi 

   (4) Derin ven trombozu profilaksisi 

(5) Günlük klorheksidin ile ağız bakımı (2010’da 

eklendi) 




